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Pròleg

El tòpic que "cal saber d'on venim per decidir cap a on anem" bé hauria pogut
ser traduït, en el cas del nostre país, com "alguns van voler negar-nos d'on
veníem perquè no decidíssim per nosaltres mateixos cap on volíem anar". I
hem de reconèixer que se'n van sortir prou bé. Hi ha un gran desconeixement de la història de Catalunya, fins i tot després de molts anys de recuperació de l'escola i de les institucions catalanes. La nostra història ha estat
silenciada durant generacions i generacions. Aquest llibre que teniu a les
mans, editat per Acció Escolar del Congrés de Cultura Catalana, és un breu
resum d'història de Catalunya adreçat a tothom que vulgui tenir un coneixement dels fets més essencials que ens caracteritzen com a poble. De forma
particular, s'adreça a nois i noies en edat escolar i als seus mestres.
El 1975 –una data que a alguns dels lectors d'aquest llibre us sonarà com si us
parlessin de la prehistòria– milers de persones d'arreu del territori es van aplegar al Congrés de Cultura Catalana amb la voluntat de promoure la llengua i la
cultura del país en diversos àmbits. Aquella va ser, juntament amb altres iniciatives que es van dur a terme durant la transició de la dictadura a la democràcia,
una de les guspires que van encendre la flama del redreçament nacional. Des de
llavors, són molts els homes i les dones que s'han compromès en aquesta tasca.
L'escola era –i encara és– un dels àmbits més importants des d'on es pot treballar per la llengua, les tradicions, la cultura popular i la història nacionals.També
des de les entitats cíviques i culturals es pot dur a terme la tasca de difondre
arreu la nostra història. Amb el convenciment que només des del coneixement
s'estima, us convido a llegir aquestes pàgines que recullen les gestes d'homes i
dones que van viure i lluitar molts anys abans que nosaltres.
Potser a alguns de vosaltres se us despertarà el cuc del coneixement i voldreu
aprofundir en la història del país. Potser d’altres en tindreu prou de saber que
en aquest racó del planeta que ens ha tocat viure des de fa molts segles hi ha
una comunitat de persones que tenen la voluntat de continuar existint malgrat
que, a voltes, això hagi estat difícil. I, aquesta voluntat, la mantenim i, cosa que és
més important, la mantindrem. També depèn de l'esforç de tots vosaltres.
Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya
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Presentació

Quan els homes de la Renaixença, en ple segle XIX, es van proposar revitalitzar la identitat catalana, malmesa per tants anys de centralisme anticatalà, un
dels seus objectius prioritaris va consistir a fer reviure el passat de Catalunya.
Així, els estudis històrics van assolir un lloc destacat en la vida cultural i política. Es tractava aleshores de superar el silenci amb què els governs espanyols,
des del 1714, havien tractat, tant a nivell cultural com educatiu, la cultura catalana i, amb ella, la història del país.

Quelcom encara més greu, quant a oblit i repressió, va succeir després de la
desfeta del 1714. El règim franquista, a partir del 1939, va ser encara molt més
cruel amb Catalunya. Ja no es tractava només de silenci amb tot allò que afectava la història, la llengua i la cultura catalanes, sinó d’una sistemàtica persecució sense fronteres. Les coses van canviar amb l’arribada de la democràcia
i de l’autonomia el 1978 i 1980. Van canviar, però no van fer-ho prou. Les
mancances han perviscut i el desconeixement de la història de Catalunya
continua en amplis sectors del país.Tot allò que contribueixi a pal· l iar aquest desconeixement, que els plans educatius no han solucionat del tot, ha de
ser ben rebut. És des d’aquesta perspectiva, que la síntesi d’història de
Catalunya que ha elaborat l’amic Joan Amorós assoleix un alt interès. No va
adreçada als especialistes, sinó, quelcom encara més important, a tots aquells
ciutadans de Catalunya i dels Països Catalans interessats per saber d’on
venim, que Catalunya va ser un país independent durant molts segles, que vam
tenir institucions d’autogovern pròpies, un dret diferent del dels nostres
veïns, unes Corts que feien les lleis del país, i que tot això es va perdre per
causa d’una guerra, els vencedors de la qual, van anorrear l’estructura d’Estat
que tenia Catalunya i van posar fi a la independència del país.
Desitjo que aquest petit gran llibre que publica Acció Escolar del Congrés de
Cultura Catalana acompleixi la missió per a la qual va ser escrit. Interessa
abans que tot, i això és el més essencial, a Catalunya en el seu conjunt. Perquè
la tasca de lluitar per la nostra pervivència nacional no està acabada i exigeix
un màxim compromís d’aquells que aspirem a fer de Catalunya un país lliure.

Jaume Sobrequés i Callicó
Catedràtic d’història de Catalunya de la UAB
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INTRODUCCIÓ

El propòsit d’aquest breu resum és facilitar el coneixement de la història de
Catalunya assenyalant-ne els aspectes més cabdals.

De fet, la nostra història és un seguit de “reeiximents”, “reculades” i “represes”. Mercès als “reeiximents” i a les “represes”, el nostre poble ha fet aportacions significatives al conjunt de la humanitat i ha subsistit fins al dia d’avui.
En el decurs dels temps podem considerar les següents etapes:
ELS PROLEGÒMENS

Des de la prehistòria fins a la invasió musulmana.
GÈNESI I CONSOLIDACIÓ DE LA PERSONALITAT
Des dels inicis de la reconquesta fins a Pere I el Catòlic.
PRIMERA RECULADA

La batalla de Muret i la ruïna de l’incipient estat occitanocatalà.
PRIMERA REPRESA

La conquesta de Mallorca i València i l’expansió mediterrània.
SEGONA RECULADA

És un llarg període que inclou: els estralls de la darrera epidèmia de la pesta
negra, la guerra dels Segadors (amb la separació dels territoris del Rosselló i
part de la Cerdanya) i la guerra de Successió (amb la pèrdua de les llibertats
nacionals).

10 Breu resum d’història de Catalunya

SEGONA REPRESA

Inclou tot el prometedor lapse de la Renaixença.
TERCERA RECULADA

Comprèn tota l’època franquista amb la persecució més dura que mai s’ha fet
contra el nostre poble i la seva cultura.
DARRER QUART DEL SEGLE XX I PRIMERS ANYS SEL SEGLE
XXI. TERCERA REPRESA?

De la progressiva restauració de les institucions d’autogovern fins als nostres
dies.
A partir d’aquí la història la fem nosaltres.

Efectivament, ens trobem en uns moments clau, amb la positiva consolidació
de la Unió Europea i un major respecte pels drets individuals i col· lectius que
configuren un entorn més favorable.

En la nostra àrea geogràfica es dibuixa un arc de desenvolupament econòmic
que comprèn tot el Mediterrani nord-occidental. Dins d’aquest arc Catalunya
i l’espai occitanocatalà agafaran cada cop més preponderància.
Tenim a l’abast la possibilitat d’iniciar amb el nou mil· lenni, una TERCERA
REPRESA que representi un REEIXIMENT definitiu i esborri per sempre
totes les reculades anteriors.
Que així sigui només depèn de nosaltres i de l’esforç que hi esmercem.

Confiem amb il· lusió que la lectura d’aquest llibret, amb el qual –des de la
seva senzillesa– volem retre homenatge al nostre gran historiador Ferran
Soldevila, ens ajudi a reflexionar i a decidir-nos a fer realment efectiva aquesta TERCERA REPRESA.
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1 - LA COLONITZACIÓ GREGA

Els grecs s’estableixen, entre els segles VIII i VI abans de Crist, en diversos
indrets de la nostra costa. Cal destacar RHODE (Roses) i EMPORION
(Empúries). La seva influència sobre la cultura ibèrica fou determinant.
2 - ELS IBERS

La cultura ibèrica es manifesta, (en el seu màxim
apogeu) entre mitjan segle V
i finals del segle III abans de
Jesucrist.

Es caracteritza per la intensificació de la vida urbana,
per l’ús del ferro com a
metall bàsic, per la fabricació
de ceràmica, per l’adopció
d’un sistema d’escriptura
peculiar, per manifestacions
notables en escultura i pintura, per l’aparició d’una economia monetària i per la incineració del morts.
S’estenia per tot el vessant mediterrani des de Múrcia fins a les boques del
Roine.
Un aspecte important de la nostra geografia, que ha tingut una influència cabdal en la nostra història, és que els Pirineus Orientals no són frontera.
Els passos de les Alberes, el coll de la Perxa i àdhuc el coll de la Quillana i
d’altres, són fàcils de travessar tot l’any. Això ha permès que, en el decurs
dels temps, una mateixa civilització s’estengués a banda i banda de les
muntanyes pirinenques.
3 - LA INVASIÓ CARTAGINESA

Els cartaginesos en la seva lluita contra Roma, durant les guerres púniques,
van envair els dominis dels ibers a finals del segle III abans de Crist. El general
cartaginès Hanníbal va sotmetre bona part de les tribus ibèriques després
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d’atacar i destruir Sagunt (219 aC)

Els romans després de desembarcar a Empúries (218 aC) van anar foragitantlos de per tot arreu.
4 - LA ROMANITZACIÓ

Entre les darreries del segle III (aC) i finals del segle II (aC), els romans dominaren totes les terres dels actuals països de llengua catalana i de llengua occitana.

Ens llegaren la llengua, el dret i la impulsió de l’agricultura, la ramaderia, la
indústria (principalment del teixit de lli) i el comerç. Ens portaren llur art
(reflex de l’art grec), i feren grans obres públiques: amfiteatres, teatres, circs,
termes, ponts, aqüeductes i altres edificacions.

Construïren grans vies de comunicació, com la via Augusta i la via Domitia.
Fundaren o refundaren viles i ciutats (entre les quals Tàrraco, l’actual
Tarragona, Barcelona i València) i la vida urbana tingué una gran expansió.
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5 - LA CRISTIANITZACIÓ

Les religions indígenes desaparegueren com a conseqüència de la influència
romana amb el culte als déus romans i als emperadors.

Però, més tard, aquest altre culte desaparegué sota la implantació creixent del
cristianisme. L’estil de vida cristià arrelà ràpidament a les nostres terres i es
consolidà plenament entre els segles I i III després de Crist. Al començament
hi hagué persecucions i màrtirs fins que l’Imperi Romà acceptà la nova religió.

La jerarquia eclesiàstica va imitar l’organització imperial i va dividir la cristiandat en parròquies, bisbats i arquebisbats, la majoria dels quals han prevalgut
fins als nostres dies.
6 - LA DOMINACIÓ VISIGÒTICA

Els visigots eren els més civilitzats dels bàrbars germànics.

A començaments del segle V van ocupar bona part de l’actual Occitània i

La dominació visigòtica

també la península Ibèrica. Primer la capital fou a Tolosa de Llenguadoc, però
després, foragitats pels francs, la traslladaren a Narbona, més tard a Barcelona
i finalment a Toledo.
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A la part de les terres, actualment de llengua catalana i a la Septimània
(Occitània), s´hi produïren moltes revoltes i intents de formar un regne deslligat de la monarquia de Toledo.
7 - LA INVASIÓ I LA DOMINACIÓ MUSULMANA

Els musulmans van envair la península Ibèrica i la Gàl· l ia meridional a
començaments del segle VIII. A Occitània i a la Catalunya Vella la dominació
fou de poca durada.

Aquesta dominació fou cabdal perquè, amb la Reconquesta, va provocar l’aparició d’estats cristians independents.
Aviat tot Occitània i la Catalunya Vella quedaren dins l’Imperi Carolingi, la qual
cosa les diferencià totalment de la resta de regnes cristians hispànics.

Les nostres terres, a la vegada, foren un focus de transmissió dels avenços de
la cultura aràbiga vers la resta d’Europa.

La conquesta musulmana i la reconquesta franca
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8 - LA RECONQUESTA

Molts habitants de les nostres terres, amb la invasió musulmana, fugiren cap
a territoris encara lliures i després vers Occitània, des d’on llurs descendents
retornarien un cop iniciada la reconquesta franca.
L’Imperi Carolingi
a començaments
del segle IX

Cal remarcar que la reconquesta de les terres occitanes i de Catalunya és una
reconquesta franca, mentre que a la resta de la península Ibèrica és una
reconquesta visigòtica.
La reconquesta franca refermà els lligams entre Catalunya i la resta de les terres occitanes i ens incardinà plenament al nucli d’Europa. S’inicià a Poitiers
per Carles Martell el 732. El 759 es reconquerí Narbona, el 785 Girona i el
801 Barcelona.
Els territoris reconquerits foren erigits en comtats i repoblats amb gent
procedent d’Occitània; per aquesta raó molts noms de lloc es repeteixen a
banda i banda dels Pirineus.
Les nostres terres participaren directament de l’organització administrativa,
social i eclesiàstica, així com de la renaixença cultural, promogudes per
Carlemany. Fruit d’aquesta pertinença a l’Imperi Carolingi a Catalunya, a
diferència de les altres terres ibèriques, es va desenvolupar plenament el feudalisme.
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9 - ELS COMTATS CATALANS. GUIFRÉ EL PELÓS

Els primers comtats catalans foren els de Rosselló, Cerdanya, Empúries,
Urgell, Osona, Girona i Barcelona. El Pallars i la Ribagorça pertanyien als
comtes de Tolosa.

Guifré el Pelós (870-897), entroncat amb la casa comtal de Carcassona,
comte de Barcelona, Besalú, Cerdanya, Girona i Urgell (nomenat pel rei franc
Carles II el Calb), repoblà tot el centre de Catalunya. Va iniciar el gloriós
casal de Barcelona, que acabà regnant sobre el conjunt dels països de llengua
catalana, bona part d’Occitània, l’Aragó i també a les illes de Sicília i Sardenya.
La llegenda li atribueix l’origen de la nostra bandera.

Fundà els monestirs de Santa Maria de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.
10 - L’ABAT OLIBA I LA INSTITUCIÓ DE LA PAU I TREVA.
RAMON BERENGUER I I ELS USATGES

L’any 1027, Oliba, bisbe de Vic i abat de Cuixà i de Ripoll, establí a partir del
sínode de Toluges la Pau i Treva de Déu, per tal d’aturar les contínues lluites
feudals de l’alta edat mitjana. Aquesta institució s’estengué després arreu de
l’Europa feudal.

Consumada la progressiva desvinculació dels francs per part del nostres
comtes, Ramon Berenguer I (1035-1076) i la seva muller, Almodis (filla dels
comtes de la Marca del Llemosí), assistits per una junta de magistrats i
juristes,van promulgar els Usatges, primer codi jurídic feudal conegut arreu.
Representen una concepció pactista de les relacions de poder, en què l’actuació del comte queda limitada pels costums i drets dels país.
Són, de fet, la nostra primera carta constitucional (atorgada cent seixanta
anys abans que fos promulgada la Carta Magna dels anglesos).
Ramon Berenguer I estengué els seus dominis per la Catalunya occidental i incorporà al casal de Barcelona, els comtats de Carcassona i Rasés, i diverses terres i
castells dins els comtats de Tolosa i de Foix al Narbonès, al Comenge i al Sabartès.

Vers el 1058, s’escriu la Cançó de Santa Fe en un llenguatge fronterer entre el
llenguadocià i el català. Al segle següent s’escriurien en català uns fragments
del Fòrum Iudicum i les Homilies d’Organyà.
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11 - RAMON BERENGUER III I LA UNIÓ AMB PROVENÇA

Ramon Berenguer III confirmà l’expansió del casal de Barcelona per les terres germanes d’Occitània. Amb el seu casament el 1112 amb Dolça de
Provença, s’incorporà als seus dominis aquest bell país mediterrani.

També dugué a terme la restauració de Tarragona el 1118 i efectuà expedicions vers les Balears i vers València, malgrat que, en aquests casos, les seves
reconquestes foren efímeres.
12 - RAMON BERENGUER IV I LA UNIÓ AMB ARAGÓ

Aragó per tal de defensar-se de l’annexió que pretenien fer-ne els reis de
Castella, es decantà vers Catalunya.

Es convingué el casament de Peronella, filla de Ramir el Monjo, amb Ramon
Berenguer IV, el qual tingué lloc el 1137.
Ni Catalunya ni Aragó van voler immiscuir-se en la vida de l’altre i mantingueren
–amb absolut mutu respecte– llurs pròpies institucions sota un mateix monarca.

Ramon Berenguer IV acabà la reconquesta de Catalunya, deslliurant Tortosa
(1148), Lleida, Fraga i Mequinensa (1149), Miravet (1152) i Prades i Ciurana
(1153) del poder sarraí.
13 - L’EXPANSIÓ DEL
CASAL BARCELONÍ PER
TERRES OCCITANES

A l’època d’Alfons I (1162-1196),
a més de Provença, estaven vinculats al casal barceloní els comtats
o vescomtats de Carcassona,
Rasés, Lauragués, Bearn, Bigorra,
Millau,
Gavaldà,
Carlat,
Montpeller, Foix i d’altres.
Totes aquestes terres i les
restants terres occitanes es
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Territoris sota la jurisdicció del casal
barceloní, a començaments del segle XIII

trobaven estretament unides amb Catalunya per llaços d’idioma i de cultura.
La poesia dels trobadors floria a banda i banda dels Pirineus i també en ambdós cantons es constituïa l’art romànic.
14 - PERE I EL CATÒLIC I LA BATALLA DE MURET

En aquell temps s’havia estès pel Llenguadoc l’heretgia albigesa o dels càtars.
Per combatre-la fou predicada una gran croada, que de fet encobria les
apetències franceses de conquesta. Foren francesos la major part dels croats.
Simó de Montfort en fou capitost.
Pere I va intentar per tots els mitjans diplomàtics aturar la croada.Veient que
tots els esforços eren inútils va acudir a les armes en ajut dels comtes de
Tolosa, de Foix i de Comenge, que prèviament li havien retut vassallatge.
Prop de Muret, al setembre de l’any 1213, es va lliurar la gran batalla i el nostre rei hi trobà la mort. Amb la seva mort es va produir la ruïna de l’incipient
estat occitanocatalà.
15 - JAUME I I LA CONQUESTA DE MALLORCA I VALÈNCIA

Jaume I el Conqueridor nasqué a Montpeller. Tingué una infantesa difícil a
causa de la mort prematura del seu pare. La seva educació va ésser encomanada als templers.
Quan tot just tenia vint anys, en una assamblea a Barcelona el 1228, es va
decidir la conquesta de Mallorca. El 31 de desembre de 1229 fou conquerida
la ciutat de Mallorca i tot seguit la resta de l’illa. Eivissa fou conquerida el
1235 i Menorca, tributària de Jaume I des del 1231, fou conquerida definitivament el 1287 durant el regnat d’Alfons II.
Jaume I va iniciar la conquesta del País Valencià el 1232. Els musulmans de la
ciutat de València es rendiren el 28 de setembre del 1238 i el rei hi féu l’entrada triomfal el 9 d’octubre.
Jaume I també va conquerir Múrcia el 1266, però la va lliurar al seu gendre
Alfons el Savi, rei de Castella.
Jaume I va signar amb Lluís IX, rei de França, el tractat de Corbeil el 1258, pel
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qual Jaume I renunciava als seus drets sobre les terres occitanes. A canvi, els
francesos renunciaven als teòrics drets sobre Catalunya provinents de l’època
carolíngia.
16 - PERE II EL GRAN

Acabada la gran obra de reconquesta per part de Jaume I, els nostres comtesreis inicien la magna aventura mediterrània.

Pere II el Gran (1276-1285) acudí a l’ajuda dels sicilians, que s’havien revoltat
contra Carles d’Anjou i els seus francesos, que havien envaït l’illa. La revolta
va esclatar el 1282 i es coneguda amb el nom de Vespres Sicilianes. Els sicilians oferiren la corona a Pere el Gran i aquest, amb la seva host, alliberà l’illa
del poder dels francesos.

Carles d’Anjou el desafià personalment a Bordeus però li volia parar una
trampa. Malgrat tot, Pere II, disfressat, acudí a Bordeus i deixà constància de
la seva presència.
Més tard, els francesos envaïren Catalunya, però foren derrotats per mar (per
l’almirall Roger de Llúria a la batalla de les illes Formigues) i per terra ( a la
batalla del coll de Panissars) i hagueren de retornar cap a França amb el rei
moribund.

De Roger de Llúria és la famosa resposta als emissaris del rei de França que
li demanaven una treva: ”Cap vaixell anirà per mar si no porta la bandera de
Pere II, cap peix anirà per mar si no porta a la cua l’escut amb les quatre barres del meu noble senyor rei de Catalunya, Aragó, València i Sicília.”

A l’època de Pere II el Gran, van prendre forma i atribucions concretes les
Corts catalanes (1283), que de fet foren el primer parlament europeu.
17 - L’EXPANSIÓ MEDITERRÀNIA

El tractat d’Agnani, propiciat pel papa Bonifaci VIII per tal d’acabar les lluites
entre catalans i angevins (del casal dels Anjou) a la Mediterrània, donava a
Jaume II el Just (1291-1327) la investidura de Sardenya i Còrsega, però retornava Sicília als Anjou.
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Expansió de la corona catalanoaragonesa als segles XIII, XIV i XV

Els sicilians, però, no ho acceptaren i nomenaren rei Frederic, germà de Jaume
II, que en aquells moments era governador de l’illa. Ajudats pels almogàvers
(guerrers que combatien sota les banderes dels reis del casal de Barcelona),
lliutaren contra els angevins fins a aconseguir la victòria amb la pau de
Caltabellotta (1302).

D’aquesta manera el casal de Barcelona seguia regnant a Sicília, la qual es reincorporà als dominis generals de la corona catalanoaragonesa en temps del rei
Martí l’Humà.
Després d’aquestes gestes els almogàvers, que havien lluitat al costat de
Frederic de Sicília, van acudir en ajuda de l’emperador de Constantinoble en
la lluita contra els turcs, on assoliren grans victòries, comandats per Roger de
Flor.

Malgrat això, entre els grecs es formà un poderós partit que envejava els
almogàvers i en un banquet foren assassinats Roger de Flor i molts dels seus
cavallers.
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Els catalans, dirigits per Berenguer d’Entença i Bernat de Rocafort, es feren
forts a Gal· lípoli i iniciaren contra l’imperi grec una guerra terrible coneguda
amb el nom de Venjança Catalana, fruit de la qual fou la conquesta dels ducats
d’Atenes (1311) i Neopàtria (1318), que pertanyeren al Casal de Barcelona
fins al 1388 i 1390 respectivament.
El 1323, cap al final del regnat de Jaume II, el seu fill Alfons (que el 1327 el
succeiria amb el nom d’Alfons III el Benigne), al capdavant d’una gran expedició va conquerir l’illa de Sardenya, que des d’aquell moment va passar a formar part de la corona catalanoaragonesa.
18 - EL FLORIMENT DE LES ARTS, LES LLETRES I LES
CIÈNCIES

A mesura que Catalunya i els restants països de llengua catalana desenrotllaven les seves institucions nacionals, també es desenvolupava la seva cultura en totes les branques del saber humà fins a ocupar un lloc molt enlairat
dins la civilització medieval.
Les institucions

Pel que fa a les institucions, la més important dels diferents països de la confederació catalanoaragonesa era la de les Corts, que tenia atribucions legislatives, administratives, econòmiques i judicials.
Una altra Institució fonamental, que amb el temps acabà tenint un caire polític
i de govern, fou la Generalitat, creada a Catalunya i també a València i a Aragó
de forma estable per Pere III el Cerimoniós el 1359. Tingué l’origen en les
comissions designades per les Corts, amb membres representatius dels tres
“braços” que les constituïen (militar-nobles, eclesiàstic i reial-burgesos de les ciutats).
Les ciències

Sant Ramon de Penyafort en temes de jurisprudència (assessorà sant Pere
Nolasc en la fundació de l’orde de la Mercè), Ramon Llull en el camp de la
filosofia i Arnau de Vilanova en els àmbits de la teologia i la medicina, foren
tres figures universals dels segles XIII i XIV.
La cartografia mallorquina té igualment un valor universal:
Cresques fou el nostre més cèlebre cartògraf.
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Abraham

L’ensenyament

Les universitats principals foren les de Montpeller (que destacà per la medicina), Lleida i Perpinyà, i més tard Barcelona i València.
La literatura

Dins tot l’espai occitanocatalà als segles XII-XIII va florir la poesia dels
trobadors. Els més significatius són Marcabrú, Bernat de Ventadorn, Berenguer
de Palol, Guillem de Berguedà, Guillem de Cabestany i Guillem de Cervera,
entre d’altres.
Durant el segle XIV s’introdueixen a Tolosa de Llenguadoc (1323) i a
Barcelona (pel rei Joan I, el 1393) els Jocs Florals, per tal de donar continuïtat a la poesia trobadoresca.

La prosa catalana es fa vigorosa amb la redacció de les quatre grans cròniques
de Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner (que narra l’expansió catalana
per la Mediterrània) i Pere el Cerimoniós, amb lo Somni de Bernat Metge
(segles XIII i XIV), amb Tirant lo Blanc de Joanot Martorell i amb la poesia
d’Ausiàs Marc (segle XV).
També cal destacar les representacions dramàtiques com, per exemple, el
Misteri d’Elx.
El dret

Catalunya desenvolupà una legislació pròpia basada ens els drets romà i
canònic.

A més es realitzaren diverses compilacions, com per exemple, el Llibre del
Consolat de Mar, codi marítim que fou adoptat per molts països europeus
durant diversos segles.
L’art

L’arquitectura romànica i la gòtica (en la versió catalana, amb contraforts
sovint interiors) és el més destacat de l’època, amb incidència en esglésies i
catedrals, però també en edificis civils i militars.

Pel que fa a l’art romànic, cal destacar els monestirs de Sant Miquel de Cuixà,
Sant Pere de Rodes i Santa Maria de Ripoll.

Els monestirs de Santa Maria de Poblet i Santes Creus (on hi ha enterrats els
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nostres reis més importants, com Jaume I i Pere II el Gran, respectivament),
són fonamentalment de transició del romànic al gòtic.

Les Drassanes de Barcelona és un dels edificis gòtics civils més notables
d’Europa.

19 - L’EXTINCIÓ DE LA DINASTIA CATALANA, EL COMPROMÍS
DE CASP I L’ENTRONITZACIÓ DE LA DINASTIA DELS
TRASTÀMARA

Amb la mort de Martí l’Humà sense descendència directa i sense fer testament, calgué aplegar els parlaments de Catalunya, València i Aragó en un parlament general per a l’elecció d’un nou sobirà. La ingerència castellana a
Aragó i València i la intervenció de Benet XIII (el papa cismàtic aragonès), féu
que els compromissaris designats pel Parlament General es decantessin pel
Trastàmara Ferran d’Antequera, infant de Castella, en oposició a Jaume
d’Urgell, besnét d’Alfons III el Benigne.

El compromís de Casp acabà, doncs, amb més de cinc segles de la dinastia
catalana del Casal de Barcelona, descendent de Guifré el Pelós.

La mentalitat diferent de la nova dinastia topà amb el tarannà de la nostra
gent i, per primera vegada, s’establia un distanciament entre els monarques i
el poble.
20 - LA CONQUESTA DE NÀPOLS

Alfons IV el Magnànim conquerí Nàpols el 1443, i així els dominis dels nostres reis arribaren a la seva màxima extensió.

Però Alfons el Magnànim cobejava nous territoris i tractava d’influir en els paísos balcànics en la faixa adriàtica i a diferents contrades africanes, en lluites i
guerres desproporcionades a les forces dels seus regnes, que afebliren
Catalunya, la qual, per altra banda, ja es trobava en una situació precària, a
causa dels estralls causats per la pesta negra que havia delmat fortament la
població.

21- LA PREPONDERÀNCIA DE BARCELONA

Barcelona, cap i casal de Catalunya, i seu de la Cort reial catalanoaragonesa,
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va anar sempre al capdavant del moviment d’expansió territorial i marítim. La
ciutat es va dotar de les seves pròpies institucions, per al govern del municipi,
com el Consell de Cent (aprovat per Jaume I el 1265) i el “carreratge” (per
estendre els seus privilegis en altres indrets de la Corona).
La taula de canvi –primer banc institucional europeu– fou creada pel Consell
de Cent barceloní.

El comerç fou el fonament de la grandesa de Barcelona. Especial rellevància
tingué el comerç marítim. Es crearen importants drassanes on es construïen
les naus, i el Consell de Cent nomenava cònsols de Barcelona en tots els països on Catalunya tenia interessos comercials.
22 - MALLORCA, VALÈNCIA I “ELS REGNES DELLÀ MAR”
Mallorca

Les Balears van ésser conquerides pels catalans i poblades per catalans.
Inicialment no van tenir cort particular i transmetien representants a les
Corts catalanes.
A la mort de Jaume I, les illes Balears, juntament amb els comtats de Rosselló
i Cerdanya i la Senyoria de Montpeller, formaren les terres dels reis de
Mallorca, per bé que com a feudataris dels reis catalans. El 1344 Pere III el
Cerimoniós, reincorporà aquests territoris a Catalunya.
València

València, conquerida per catalans i aragonesos, fou poblada en la seva major
part per catalans. El nou reialme va tenir Corts i Generalitat pròpies.
Alfons IV el Magnànim va afavorir molt la ciutat de València, que en aquella
època arribà a la seva major esplendor material i intel· lectual.
El 1474 s’imprimí a València el primer llibre en català, les Trobes en llaor de nostra dona Santa Maria.
“Regnes dellà mar”

Sicília, Sardenya i Nàpols constituïen els “regnes dellà mar”.
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Sicília

Sicília fou governada per un virrei i posseïa un Parlament, també format per
tres braços, i una Diputació força semblant a la de Catalunya.
Sardenya

Sardenya fou, com les Balears, una conquesta predominantment catalana.
Molts catalans s’hi van establir. Encara avui, a la ciutat d’Alguer es parla català.
Era governada per un virrei i trametia representants a les Corts catalanes.
Alfons IV el Magnànim li concedí corts pròpies.
Nàpols

A Nàpols es mantingué el règim d’abans de la conquesta (1443). Molts costums catalans van introduir-se a Nàpols. La llengua catalana fou oficial a la
Cancelleria.
Atenes i Neopàtria

Aquests ducats foren governats per un vicari general. Els Usatges hi foren llei
i la llengua catalana hi fou oficial.
23 - ELS REIS CATÒLICS

Els Trastàmara van tenir molt sovint qüestions amb els catalans pel que fa a
la recaptació dels impostos. Després d’un període de revoltes contra el rei
Joan II, que deixà Catalunya desballestada, ocupà el tron Ferran II el Catòlic
(1479-1516), que es casà amb Isabel de Castella. Les dues corones aplegades
continuarien essent independents sense òrgans comuns de govern. Malgrat
això, Ferran i Isabel feien més estades a Castella que a cap altre dels seus
reialmes i, en certa manera, en feren la base de la seva actuació.

Altrament, la baixa dels índexs de població, provocada per la pesta negra, va
deixar Catalunya i la resta de regnes de la confederació Catalanoaragonesa
en una posició d’inferioritat respecte de Castella, que tingué greus conseqüències.
Morta la reina Isabel (1504), Ferran II es casà amb Germana de Foix i va tenirne un fill. Però aquest fill, hereu de la corona catalanoaragonesa, va morir tot
seguit de neixer. Aleshores l’hereu de Ferran fou el seu nét Carles, fill de Joana
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la Boja de Castella i Felip el Bell d’Àustria.

Durant l’època de Ferran II s’esdevingué a Catalunya el segon alçament dels
pagesos remences, que volien ésser alliberats del pagament d’una redempció
si deixaven el domini senyorial al qual estaven adscrits. El rei finalment resolgué la situació a través d’una sentència arbitral, anomenada “de Guadalupe”,
que fou una solució de compromís entre les sol· licituds dels pagesos i les pretensions de la noblesa.
24 - LA CONFEDERACIÓ CATALANOARAGONESA SOTA ELS
REIS DE LA CASA D’ÀUSTRIA

La casa d’Àustria és representada als regnes hispànics per Carles I, Felip II,
Felip III, Felip IV (Felip I, Felip II, Felip III a la confederació catalanoaragonesa)
i Carles II. En aquesta època Catalunya s’enfonsa en una veritable decadència.
Malgrat tot, segueix mantenint i defensant les seves institucions i reclamant
autorització per al comerç directe amb Amèrica, cosa que li fou denegada en
tot moment.
A la Mediterrània, Catalunya encara tingué una forta participació en la batalla
de Lepant contra els turcs, que acabà en una gran victòria (1571). La figura del
català Lluís de Requesens fou clau en l’obtenció de la victòria.
25 - LA GUERRA DELS SEGADORS

El ministre de Felip III (IV de Castella), el comte-duc d’Olivares, pretenia
reduir tots els regnes de què Espanya es componia “a les lleis de Castella
sense cap diferència”.
Entretant la guerra dels Trenta Anys, entre les cases d’Àustria i de França,
commovia Europa.

Els catalans no solien prendre part en gairebé cap de les guerres que emprenia la monarquia puix que eren considerades accions militars de Castella.
A causa d’aquesta guerra, l’exèrcit espanyol va estar durant catorze anys estacionat a Catalunya, on la soldadesca cometé tota mena d’abusos, fins que els
catalans, tips de demanar-ne la retirada, comandats per Pau Claris (president de
la Generalitat), s’alçaren en armes i venceren l’exèrcit espanyol a la batalla de
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Montjuïc (el 1641). Després de diverses vicissituds i lluites, el 1652 es va pactar
la pau en la qual s’establia que es mantindrien els privilegis i constitucions de
Catalunya.

D’aquest temps és la cançó popular catalana Els segadors, que més tard s’ha
convertit en l’himne nacional de Catalunya.

El tractat del Pirineus (1659), que posà fi a la guerra dels Trenta Anys, representà la separació dels territoris del Rosselló i part de la Cerdanya (l’actual
Catalunya Nord) de la resta de Catalunya (malgrat la protesta dels catalans,
que no tenien res a veure amb la finida guerra).

26 - LA DECADÈNCIA

Per raó del descobriment d’Amèrica el 1492 per Cristòfor Colom, el comerç
del Mediterrani es desplaçà a l’Atlàntic, la qual cosa afectà de ple l’economia
dels països de llengua catalana i d’Aragó, a causa d’haver-los negat el mercadeig
directe amb les possessions americanes de la corona (que es consideraven
exclusives del Regne de Castella).

Durant els segles XVI i XVII la noblesa es va desnaturalitzant en enllaçar-se
amb cases nobiliàries castellanes, abdica de l’idioma i segueix la cort.
Les classes populars resten fidels a la catalanitat.

A causa de la penúria econòmica, en el camp català creix el bandolerisme.

La literatura decau en tots el gèneres. Dins del camp de la ciència destaca el
valencià Lluís Vives (1492-1540) per les seves obres filosòfiques, pedagògiques
i jurídiques.
Al segle XVII apareix l’art barroc en esglésies i cases senyorials.

Sortosament, durant els segles XVI i XVII hi hagué un important corrent
migratori de gent d’Occitània, que va contribuir a redreçar la demografia de
Catalunya i al desvetllament econòmic posterior.
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27 - LA GUERRA DE SUCCESSIÓ. L’ONZE DE SETEMBRE
Durant el govern de la casa d’Àustria, Catalunya, i els restants països de la
confederació catalanoaragonesa, conserven encara les seves institucions.
Carles II fou l’últim rei de la casa d’Àustria, el qual en morir sense descendència, nomenà successor seu Felip d’Anjou de la casa francesa de Borbó, però
l’arxiduc Carles d’Àustria va acudir a les armes per tal de rescatar la corona.
Anglaterra i Holanda es van posar al seu costat i també Catalunya i tota la
confederació catalanoaragonesa, puix que el caràcter absolutista del rei
Borbó feia perillar tots els seus drets i llibertats.
La guerra, a la península Ibèrica, fou guanyada per Felip d’Anjou (Felip V), que
primer conquerí València (batalla d’Almansa el 1707) i després Aragó
(arrabassant-los tots els drets i llibertats).

En aquesta situació va morir l’emperador d’Àustria i l’arxiduc Carles ocupà
el seu lloc. Els aliats, per evitar la unió d’Àustria i dels regnes d’Espanya, van
abandonar-lo. A Utrecht el 1713 es va signar la pau, que va deixar els catalans en mans de Felip V, es va cedir l’illa de Menorca a Anglaterra i es van perdre tots els regnes “dellà mar”. Ni l’arxiduc, ara emperador, ni els anglesos
van complir el seu pacte amb Catalunya.

Catalunya, malgrat l’abandó dels seus aliats, va decidir resistir fins al final.
Barcelona, assetjada per tot arreu per les tropes espanyoles i franceses, va
aguantar gairebé 14 mesos, cosa que va produir l’admiració d’Europa.
Finalment l’onze de setembre de 1714 va caure Barcelona després d’un dels
setges més heroics que es recorden. Destacaren en la defensa de Barcelona
el cap del Consell Municipal, Rafael Casanova, i el general Antoni de
Villarroel.

Pocs dies després va caure Cardona i l’any següent es va rendir Mallorca, que
durant el setge havia proveït, en diverses ocasions, la ciutat de Barcelona.
A partir d’aquest moment s’inicià una forta repressió i Catalunya, amb el
Decret de Nova Planta dictat per Felip V, veié suprimides totes les seves institucions i es va prohibir l’ús oficial de la llengua catalana.
Les universitats catalanes existents foren clausurades i substituïdes per la
de Cervera, de nova creació. Tot l’ensenyament s’hagué de fer en llengua
castellana.
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28 - CATALUNYA SOTA ELS REIS DE LA CASA DE BORBÓ
Inici del redreçament econòmic i comercial

Acabada la Guerra de Successió, Catalunya va començar a treballar en el seu
redreçament econòmic. La burgesia entrà a ésser l’element director de la
vida del Principat. En aquest ressorgiment fou important la concessió que
Carles III va fer a Barcelona i a altres ports catalans de comerciar directament
amb Amèrica (1778).
En aquesta època es crearen la Reial Acadèmia de les Bones lletres (1729), la
de Ciències Naturals i Arts (1770), la de Medicina Pràctica, el Col· legi de
Cirurgia de Barcelona, la Junta de Comerç, les Societats Econòmiques d’ Amics
del País i d’altres, que donaren gran embranzida a les lletres, les ciències i el
comerç. Es desenvolupà fortament la indústria tèxtil de filats i de teixits de
cotó i de llana.
L’expulsió dels jesuïtes, decretada per Carles III, afectà la Universitat de
Cervera, que començà a decaure. Barcelona inicià la reclamació per recuperar
la seva universitat, cosa que no aconseguí fins al 1842.

A la Catalunya Nord sobresurt el gran científic i polític Francesc Aragó
(1786-1853), professor de la Politècnica de París. Perfeccionà els estudis
sobre la refracció de la llum i l’electromagnetisme.
En l’art cal destacar la figura del pintor Antoni de Viladomat (1678-1755).
La Revolució Francesa i Napoleó

Durant el regnat de Carles IV d’Espanya l’any 1789, a França va esclatar la revolució que abolí la monarquia i establí la república. A Catalunya hi havia moltes simpaties per la República francesa.
La Revolució Francesa, però, es va capgirar i aparegué Napoleó, que va fer-se
nomenar emperador. Carles IV i el seu fill Ferran li van cedir llurs drets sobre
la corona d’Espanya. Napoleó va separar Catalunya d’Espanya i l’annexà a
l’Imperi Francès. Catalunya lluità per desfer-se’n. La batalla del Bruc (1808) i la
resistència de Girona foren alguns dels fets heroics d’aquesta lluita. Finalment
Napoleó, amenaçat en altres indrets d’Europa, va treure les tropes d’Espanya
i va pactar amb Ferran VII la fi de la ingerència francesa.
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De Ferran VII a Alfons XIII

El regnat de Ferran VII i el de Isabel II d’Espanya foren èpoques de lluites civils
internes entre liberals i absolutistes que també afectaren Catalunya.

En aquestes lluites sobresortí el general i progressista liberal català Joan Prim que,
amb la idea d’instaurar un règim monàrquic constitucional, destronà Isabel II i
portà al tron Amadeu de Savoia (1870)
Durant aquesta època la corona espanyola va perdre tot el seu imperi colonial.

Mort el general Prim en un atemptat i, més tard, havent renunciat al tron el rei
Amadeu, el 1873 es proclamà la Primera República espanyola, d’ideals federalistes.
Els seus dos primers presidents, Estanislau Figueres i Francesc Pi i Margall foren
catalans. La República durà poc i l’any següent va ser restaurada la dinastia borbònica amb Alfons XII, a qui va succeir Alfons XIII.
A Catalunya dominen les tesis federalistes i, dins de la revolució industrial duta a
terme, comença a descabdellar-se un potent moviment obrer inspirat en l’anarquisme internacional.
29 - LA RENAIXENÇA

La renaixença econòmica i industrial

A partir de la segona meitat del segle XVIII, tots els invents de la Revolució
Industrial s’adopten o adapten a Catalunya i es consolida una indústria potent en
els rams tèxtil i metal· lúrgic.

En el camp de les comunicacions, el 1848 s’inaugurà el primer ferrocarril de la
península entre Barcelona i Mataró. En l’àmbit de les noves invencions cal destacar
el treball fet per Narcís Monturiol, que el 1859 inventà el submarí Ictíneo.
L’empenta econòmica existent a Catalunya donà lloc a la celebració a Barcelona
de l’Exposició Universal de 1888.
La renaixença literària

La renaixença literària i historiogràfica catalana es fonamenta en el romanticisme,
inspirat en el passat gloriós de l’edat mitjana.

Bonaventura Carles Aribau, amb la seva Oda a la pàtria (1833), es considera
el primer prohom de la Renaixença, a qui seguiren una munió innombrable
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de poetes, escriptors i historiadors, com per exemple: Joaquim Rubió i Ors,
Jacint Verdaguer (poemes més significatius: L’Atlàntida i Canigó), Àngel Guimerà
(obra de teatre més destacada: Terra baixa), Joan Maragall (autor, entre d’altres poemes del Cant Espiritual), Teodor Llorente, Miquel Costa i Llobera
(autor del Pi de Formentor), Joan Alcover (autor de La Balenguera), Josep Torras
i Bages (autor de La tradició catalana)...
Totes les terres de llengua catalana contribueixen a aquest ressorgiment, àdhuc la
llunyana Alguer a l’illa de Sardenya.
Uns anys després, fruit d’aquesta embranzida, tingué lloc la celebració del I
Congrés Internacional de Llengua Catalana (1906) i la fundació de l’Institut
d’Estudis Catalans (1907) per Enric Prat de la Riba.

La Renaixença catalana anà aparellada amb la provençal. Víctor Balaguer i Jacint
Verdaguer tingueren una gran relació amb Frederic Mistral, el qual va exercir una
notable influència sobre els escriptors i intel·lectuals catalans. Mistral (autor de
Mireia) fou també creador de l’associació cultural Felibritge i de l’himne de la germanor occitanocatalana La copa santa.
La normalització del català

Els grans escriptors de l’època contribueixen a la progressiva normalització de la llengua, però principalment fou Pompeu Fabra (18681948) el qui, des de l’Institut
d’Estudis Catalans, amb les seves
Normes ortogràfiques (1913) la
Gramàtica Catalana (1918) i el
Diccionari general de la llengua catalana, (1932), fixà definitivament les
regles del català modern, que
també foren acceptades al País
Valencià i a les Illes.

Mapa de l’extensió territorial
Aquestes regles serviren també
de la llengua catalana
d’inspiració al gramàtic occità Loïs
Alibert per normalitzar l’occità contemporani. La seva Gramàtica occitana fou
publicada per primer cop a Barcelona l’any 1935 per l’Oficina de Relacions
Meridionals de la Generalitat.
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La renaixença artística

L’estil neoclàssic del segle XVIII es prolonga fins a la primera part del segle XIX. Després
s’obrí pas el romanticisme realista i posteriorment el realisme i el naturalisme.
Entre els pintors més il· lustres cal esmentar: Marià Fortuny, JoaquimVayreda, Ramon
Casas, Santiago Rusiñol, Joaquim Sorolla, Isidre Nonell i molts d’altres. Entre els escultors, Marià Benlluire,Agustí Querol, Josep Llimona, Josep Clarà,Arístides Maillol, Enric
Casanovas i Pau Gargallo.

En el camp de L’arquitectura s’obre pas el modernisme, amb arquitectes tan significatius com Elies Rogent, Antoni Gaudí, (construcció més important: temple de La
Sagrada Família a Barcelona ), Lluís Domènech i Montaner (edifici més significatiu:
Palau de la Música Catalana a Barcelona) i Josep Puig i Cadafalch (obra més valuosa
Casa de les Punxes a Barcelona). A l’última etapa, ja entrat el segle XX, destaca la figura de Josep Lluís Sert, cofundador del GATCPAC.

Ildefons Cerdà, urbanista, dissenyà l’Eixample de Barcelona, i va crear un nou
model de ciutat.

Pel que fa a la música, apareix un fort moviment coral d’abast popular impulsat per
Anselm Clavé (1824-1874 ). Es fundà el conservatori del Liceu (1838) i es creà
L’Orfeó Català pel mestre Millet (1891). Apareixen compositors tals com: Isaac
Albèniz, Enric Granados, Amadeu Vives (autor de L’emigrant), Antoni Nicolau, Enric
Morera i Pau Casals (violoncel· lista de fama universal, autor d’El pessebre, nominat al
premi Nobel de la Pau i molt conegut pel seu discurs a les Nacions Unides, el 1971,
d’enaltiment de la nació catalana i d’encoratjament de la lluita per la pau i la llibertat
al món).
L’associacionisme

Durant aquest període, floreixen arreu dels països de llengua catalana entitats de
caire científic, cultural o cívic, que donen un fort impuls al procés de conscienciació
nacional i de coneixement del país; cal destacar, entre moltes altres, el Centre
Excursionista de Catalunya (1890).
Les lluites socials

La progressiva industrialització del país obrí pas a una important classe obrera.

La primera vaga important fou la de 1855 contra la implantació de maquinària
moderna, “acusada” de deixar sense feina els obrers. El 1868 es creen els primers
nuclis anarquistes.
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El 1869 es fundà la societat obrera Les tres Classes del Vapor, de la qual sortiran més
tard el Partit Democràtic Socialista i la Unió General de Treballadors.

El 1890 se celebrà per primera vegada la festa de la reivindicació obrera del primer
de maig. El 1909 es declarà a Barcelona i altres localitats catalanes una vaga general
revolucionària, com a expressió del malestar popular provocat per la guerra del
Marroc, coneguda amb el nom de la Setmana Tràgica. Hi hagué moltes accions incontrolades i fou durament reprimida per l’exèrcit.

El 1910 es creà a Barcelona la Confederació Regional del Treball, que després
s’anomenà Confederació Nacional del Treball (CNT), i que tingué una funció
preeminent en les lluites socials fins als Fets de Maig de 1937 i fins a la caiguda de la Segona República (1939).
Fruit de les confrontacions existents, els dirigents Francesc Layret (1920) i Salvador
Seguí (1923) foren morts en sengles atemptats.
Al camp es creà , el 1922, la Unió de Rabassaires.
L’evolució política

El catalanisme polític s’inicià a redós de la publicació del Diari Català (1879), el
primer quotidià en la nostra llengua, la reunió del I Congrés Catalanista(1880), la
fundació del Centre Català(1882) i la celebració del II Congrés Catalanista (1884),
que va condemnar l’afiliació dels catalans als partits generals espanyols. Continuà
amb la presentació del Memorial de Greuges a Alfons XII (1885), pel tracte discriminatori que rebia Catalunya, i amb l’aparició de Lo catalanisme (primera
exposició sistemàtica de la doctrina catalanista) de Valentí Almirall (1886).

Després, el 1891 es creà la Unió Catalanista, de la qual, en la celebració de la seva
primera assemblea van sortir les famoses Bases de Manresa, reivindicant un règim
autonòmic per a Catalunya (1892).

El 1901 es creà la Lliga Regionalista amb Lluís Domènech i Muntaner, el doctor
Bertomeu Robert, Enric Prat de la Riba i Francesc Cambó. Tenia com a portaveu
el diari La Veu de Catalunya.

Per defensar els drets de Catalunya i davant l’amenaça de la llei de Jurisdiccions
del govern central, que traslladava a la jurisdicció militar qualsevol ofensa contra la
la unidad de la patria, es va crear el moviment Solidaritat Catalana, que agrupà
diverses tendències catalanistes i que aconseguí una esclatant victòria a les eleccions generals de 1907.
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30 - DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA A LA II REPÚBLICA
La Mancomunitat de Catalunya

Enric Prat de la Riba, que ja era president de la Diputació de Barcelona, aconseguí, després d’un llarg procés negociador amb el govern de Madrid, la unió
de les quatre diputacions catalanes i la instauració de la Mancomunitat de
Catalunya (1914). Prat de la Riba va dur a terme una obra de gran mèrit, tant
en l’aspecte cultural com en el de creació d’infraestructures. El 1917 morí a
Castellterçol i fou substituït per Josep Puig i Cadafalch.
Entretant, diverses personalitats de la Lliga –entre elles Francesc Cambó–
participaren en el govern de la monarquia sense gaires contrapartides per a
Catalunya. El 1922 se celebrà a Barcelona la Conferència Nacional Catalana,
de la qual sortí la fundació d’un nou partit, Acció Catalana, de caire nacionalista, el qual triomfà en les eleccions de juny de 1923.
La dictadura del general Primo de Rivera

La dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930) va dissoldre la
Mancomunitat de Catalunya i va inferir danys a la llengua i cultura catalanes.
Les conspiracions i els complots van sovintejar, el més destacat dels quals fou
el de Francesc Macià que, des de Prats de Molló (1926), pretenia passar la
frontera i alliberar Catalunya de la dictadura.
De la República catalana a la Generalitat restaurada

Després de la caiguda de Primo de Rivera van ser convocades eleccions
municipals a l’abril de 1931. Acció Catalana juntament amb Acció Republicana
formaren Acció Catalana Republicana o Partit Republicà Català, el qual, juntament amb Estat Català i altres grups, crearen Esquerra Republicana de
Catalunya, que sota la direcció de Francesc Macià assolí una gran victòria a
les eleccions.
Arreu de l’Estat també triomfaren els partits republicans o socialistes, la qual
cosa va donar lloc a la proclamació de la República (14 d’abril). Abans, el
mateix dia, Francesc Macià havia proclamat la República catalana. Poc després
d’una negociació amb els representants del govern espanyol, la República
Catalana es convertí en Generalitat de Catalunya restaurada, de la qual Macià
fou el primer president.
Es redactà un Estatut d’Autonomia, que fou aprovat àmpliament amb un
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plebiscit l’any 1932. Uns mesos més tard, després de dures negociacions, fou
votat afirmativament per les Corts espanyoles.
Les Illes i el País Valencià també van esmerçar-se en la redacció dels seus
estatuts d’autonomia, però no aconseguiren llur instauració.
Avenços en els àmbits cultural i científic

Durant aquesta època i fins a la supressió de la Segona República, es produeixen grans avenços en els camps cultural i científic, amb un gran esclat en
el modernisme arquitectònic, que obrí pas al noucentisme.
Les arts gràfiques i altres arts menors reberen un fort impuls.

La indústria, eminentment transformadora, es diversifica i creix en tots els
rams.

Apareixen escriptors postmodernistes o noucentistes: Josep Carner, Joaquim
Ruyra, Guerau de Liost, Eugeni d’Ors, Josep M. López-Picó, Joaquim Folguera,
Mercè Rodoreda (autora de Mirall trencat i La plaça del Diamant) i Antoni M.
Alcover (autor de Rondaies mallorquines i iniciador del diccionari exhaustiu de
la llengua catalana: Diccionari català-valencià-balear, que més tard fou enllestit
per Francesc de Borja Moll). Sorgeix després el neopopularisme de Sagarra i,
a partir d’un toc d’atenció de Carles Riba (poeta), es produeix un nou impuls
en la novel· lística amb Miquel Llor i Joan Puig i Ferreter.

Un altre gran escriptor i periodista que s’inicià en aquests temps fou Josep
Pla (1897-1981).

Es publicaren un gran nombre de revistes i diaris en català. Entre les primeres,
pel seu prestigi, cal destacar: Revista de Catalunya, dirigida per Antoni Rovira i
Virgili (el qual també fou l’autor de la Història nacional de Catalunya). La Paraula
Cristiana dirigida per Carles Cardó, Criterion, sobre filosofia, i les científiques
Ciència i Monografies mèdiques.
Molts catalans de l’època crearen fundacions i entitats de caire cívic o cultural per tal d’ajudar a la plena consolidació de la cultura catalana. Entre d’altres, cal esmentar la Fundació Bernat Metge (que traduí al català els clàssics
greco-llatins) i la Fundació Bíblica Catalana.

D’aquest període també cal esmentar: Ferran Soldevila, que per encàrrec de
Francesc Cambó va escriure la seva famosa Història de Catalunya; Josep M.
Batista i Roca, el qual fou l’introductor de l’escoltisme als Països de llengua
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catalana i el fundador dels Minyons de Muntanya, l’any 1927; i Manuel Sanchis
Guarner, filòleg i historiador, que el 1931 publicà el llibre La llengua dels valencians i després col· laborà en la conclusió del Diccionari català-valencià-balear.

Batista i Roca impulsà també la creació de l’associació Palestra, entitat federada amb d’altres de caire cultural de les illes Balears i del País Valencià.

A la vegada, sorgeixen figures rellevants en l’àmbit artístic, creant nous estils
pictòrics, com el surrealisme. Destaquen Salvador Dalí amb l’obra Els rellotges
tous, o Joan Miró amb les obres La masia i Dona i ocell.

Finalment, en el camp de la medicina destaca el cirurgià Josep Trueta i Raspall,
famós pel seu tractament en fractures i pel seu llibre L’esperit de Catalunya,
publicat originalment en anglès durant el seu exili al Regne Unit. Així mateix,
Ignasi Barraquer va innovar en el camp de l’oftalmologia, aplicant noves tècniques, reconegudes arreu del món.
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Epíleg
Tot aquest esclat econòmic i cultural es veié truncat amb l'aixecament del
general Franco contra la segona República Espanyola. Després d'una guerra
fratricida que durà gairebé tres anys, la victòria franquista va abolir l'Estatut i
privà Catalunya de totes les seves institucions i llibertats.També prohibí arreu
de les terres catalanes l'ús oficial i públic del català.
S'inicià una gran persecució contra la cultura catalana i contra tots els membres destacats de les moltes institucions que existien. Foren desenes de
milers els catalans que s'hagueren d'exiliar. S'afusellà l'últim president de la
Generalitat, Lluís Companys, i durant prop de quaranta anys el poble català
va patir la pitjor persecució que es recorda.
Malgrat tot, a través de la resistència exterior i interior i l'esforç patriòtic de
molta gent, la cultura catalana, encara que molt malmesa, subsistí.

Igual que succeí després del 1714, durant aquest període, el nostre poble -a
desgrat dels entrebancs de tota mena- es concentrà en el treball i la feina de
cada dia, creant milers de noves empreses i centenars de milers de nous llocs
de treball, la qual cosa generà un fort corrent immigratori vers les nostres
terres (molt més significatiu que el que ja s'havia produït el primer terç de
segle).
A partir de la mort del general Franco l'any 1975, amb el retorn de l'exili del
president Josep Tarradellas, es restituí la institució de la Generalitat.

Amb la recuperació de l'Estatut d'Autonomia l'any 1980, el restabliment del
Parlament de Catalunya i la progressiva consolidació del govern de la
Generalitat, s'ha iniciat un lent procés de redreçament nacional, ple de dificultats a causa del neocentralisme de l'Estat espanyol i de l'ofec econòmic a què
ens sotmet.

El nostre poble ha cooperat de forma prou destacada al progrés d'Europa
amb successives aportacions al llarg de la seva historia. Hem superat períodes
molt difícils que ens han fet retrocedir, però, malgrat tot, les aportacions de
generacions anteriors han estat sempre un punt de referència per remuntar
situacions compromeses i assolir més rellevància (vegeu l'esquema de la figura següent)
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A més, en els darrers cent anys, Catalunya ha contribuït com ningú al progrés del conjunt de l'Estat espanyol. Ara és l'hora, doncs, que se'ns reconegui
aquesta important ajuda i no es dreni de forma forassenyada la nostra
economia. També és l'hora de seguir avançant vers cotes més elevades d'autogestió dels nostres propis recursos i infraestructures, per tal d'augmentar
el benestar de la nostra gent i seguir creixent en el procés d'aportació i solidaritat.
Catalunya no pot seguir patint cada any un espoli fiscal de gran magnitud, de
l'ordre dels 17.000 milions d'euros (prop del 10% de nostre Producte
Interior Brut), que resta competitivitat a les nostres empreses i recursos
per estimular la creativitat i la innovació, per acréixer el benestar del nostre poble (particularment dels joves, els jubilats i els aturats) i per a l'acollida dels immigrants que ens arriben d'arreu del món1.

1. Si Catalunya fos plenament mestressa dels seus recursos, passaríem a ésser un dels primers països europeus en

renda per càpita.
Les nostres famílies podrien disposar de: majors facilitats per pagar les hipoteques; millors pensions; llars, escoles
i universitats més ben equipades; millor assistència social;major capacitat d'estalvi i, per tant, de compra; etc. etc.
Així mateix, l'autogestió de tots els nostres recursos permetria importants reduccions en els impostos tant pel
que fa a les persones (IRPF) com a les empreses (Impost de societats), i millors serveis, que, en el cas de les empreses, es traduirien en més capacitat per competir globalment i generar ocupació.
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Tampoc no podem seguir sofrint atacs constants als trets característics que
configuren la nostra personalitat de poble diferenciat.
Catalunya ha de poder exercir lliurement el dret a decidir el seu futur polític
com una nació més -plenament reconeguda- de la Unió Europea.

Després de la incorporació a la Unió Europea i de la progressiva internacionalització de la nostra economia, ens trobem en un moment crucial.
Les generacions actuals, inclosos els nouvinguts d'arreu, han de tenir presents
els reptes d'aquest món global, on només s'incideix amb èxit amb el ple
desplegament dels sis factors d'excel· lència: R+D+4i (Recerca,
Desenvolupament, innovació, identitat2, impacte3 i infraestructura4.

Particularment és bàsic el factor d'identitat, tant a les empreses com als
països, a fi i efecte de constituir una societat civil forta i cohesionada per tal
de poder sobresortir pel damunt dels corrents uniformistes empobridors.

Així doncs, hem d’ésser conscients de l'obligació d'assolir les cotes d'autogovern necessàries per tal d'ocupar el lloc que ens correspon a Europa.
Altrament, podem iniciar una etapa de greu retrocés.
Tal com dèiem a la INTRODUCCIÓ, tenim a l'abast la possibilitat d'encetar
aquest nou mil· lenni amb una TERCERA REPRESA que representi un REEIXIMENT definitiu per al nostre poble.

Geogràficament ocupem un lloc estratègic a l'Europa llatina i estem vinculats
per lligams lingüístics, culturals i històrics amb una àmplia zona que podríem
anomenar "euroespai llatí central" (euroespai perfectament identificat
per economistes de renom universal, com Kenichi Ohmae i Richard Florida,
com una de les grans macroregions econòmiques mundials), on les probabilitats de desenvolupament econòmic i social són òptimes a causa de l'emergència de la Mediterrània.
Emergència que es fonamenta en les creixents relacions socioeconòmiques
de la Unió Europea amb l'Àsia i el nord d'Àfrica que justament desemboquen,
a través d'importants fluxos logístics, al Mediterrani (vegeu annex IV).

2. El factor identitat inclou la creativitat, l'autoafirmació, el capital intel·lectual, els valors socials i culturals, la imatge de marca o de producte...
3. El factor impacte compren la internacionalització, la connectivitat en xarxa, les aliances estratègiques, la capacitat
de contribuir/competir en un món global...
4. El factor infraestructura considera els aspectes educatius, logístics, tecnològics, financers...
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A més, en aquest euroespai -anomenat Barce-Lyon per Richard Florida- hi
conflueixen dos dels grans vectors de progrés de la Unió Europea: el del Gran
Eix FERRMED5, (que uneix totes les regions econòmiques locomotora de la
Unió Europea i s’endinsa cap al Nord d’Àfrica), el del Mediterrani (que va
des de l’Orient Proper fins a la Península Ibèrica, i canalitza el tràfic intercontinental més important del món).

La Unió Europea, va cap una nova dimensió socioeconòmica orientada vers

5. FERRMED, Gran Eix Ferroviari Escandinavia, Rin, Roine, Mediterrània Occidental
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tres grans vectors emergents de progrés. Els ja esmentats FERRMED (o
EULER6) i Mediterrani, i l’Euroasiàtic (que va des de la Gran Bretanya fins als
païssos de l’Est).
El lloc d’encreuament d’aquests vectors és on es donen les millors condicions
de desenvolupament en tots els aspectes.

La zona del Sud d’Anglaterra, el Benelux i la part Nord-Occidental
d’Alemanya és la zona d’encreuament dels vectors FERRMED i Euroaisàtic i
l’Euroespai llatí central l’àrea on convergeixen els vectors FERRMED i
Mediterrani.

De tot plegat se’n dedueix la importància que es deriva de la situació geogràfica de Catalunya i territoris veïns afins.

Els tres grans vectors
de progrès a la Unió Europea

6. European Union Locomotive Region
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Altrament, Barcelona acaba
d'ésser nomenada seu del
Secretariat Permanent de la
Unió per la Mediterrània. És
una gran oportunitat que hem
de saber aprofitar.

És el moment, doncs, que la
nostra societat civil -igual que
ho sabé fer tan magistralment a
l'època de la Renaixença- s'engatgi i lideri projectes d'abast
europeu i de tota la Unió per la
UNIÓ PER LA MEDITERRÀNIA
Mediterrània que de retop beneficiïn altament el nostre poble. Hem d'assolir una nova dimensió amb
aportacions rellevants d'abast universal.

Hem d'ésser capaços de promoure i desenvolupar projectes que situïn
Catalunya, i tota l'àrea geogràfica que ens és afí, als nivells de les zones més
capdavanteres del progrés mundial.
Tot plegat, sense oblidar les accions encaminades a exercir el nostre dret a
decidir.
I això, si ens ho proposem, ho podem fer amb la participació, en aquests projectes il· lusionadors, de tota mena d'entitats i empreses i de tothom que viu
i treballa a casa nostra sense cap exclusió.
De tots nosaltres depèn.

Finalment, és de justícia retre homenatge a tanta i tanta gent autòctona i
procedent d'arreu del món (que han fet del nostre país el seu país i s'hi han
incorporat plenament), que amb el seu esforç han contribuït i segueixen contribuint al fet que ara, tots plegats, malgrat els desafiaments existents, puguem
contemplar l'esdevenidor de Catalunya amb esperança.

Ara és l'hora de fer, entre tots, un gran pas endavant per Catalunya.
Joan Amorós i Pla

Gener de 2010
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Annexos
I. Genealogia del Casal de Barcelona (878-1410)
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Nota. En lletra cursiva els anys del regnat i en lletra rodona els anys de vida.
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II. Genealogia del Casal de Trastàmara (1412-1555)

III. Presidències i presidents de la Generalitat de Catalunya (13592010)
( Font: Generalitat de Catalunya)

1
2
3
4

Berenguer de Cruïlles
Romeu Sescomes
Ramon Gener
Bernat Vallès
Romeu Sescomes
5 Joan I d'Empúries
6 Guillem de Guimerà i d'Abella
7 Galceran de Besora i de Cartellà
Ramon Gener
8 Felip d'Anglesola
9 Pere de Santamans
10 Arnau Descolomer
11 Miquel de Santjoan
12 Alfons de Tous
13 Marc de Vilalba
14 Andreu Bertran
15 Joan Desgarrigues
16 Dalmau de Cartellà i Despou

1359
1363
1364
1365
1375
1376
1376
1377
1379
1380
1381
1384
1389
1396
1413
1416
1419
1422

-

1362
1364
1365
1367
1376

-

1383
1389
1396
1413
1416
1419
1422
1425

- 1377
- 1378
- 1380

Nota - El període de regència de 1367-1375, fruit de la resolució de la Cort de Vilafranca de suspendre els diputats residents a Barcelona, no ha estat tingut en compte en la present relació
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17 Felip de Malla
18 Domènec Ram i Lanaja
Marc de Vilalba
19 Pere de Palou
20 Pere de Darnius
21 Antoni d'Avinyó i de Moles
22 Jaume de Cardona i de Gandia
23 Pero Ximénez de Urrea
24 Bertran Samasó
25 Bernat Guillem Samasó
26 Nicolau Pujades
27 Antoni Pere Ferrer
28 Manuel de Montsuar i Mateu
29 Francesc Colom
30 Ponç Andreu de Vilar
31 Miquel Samsó
32 Joan Maurici de Ribes
33 Miquel Delgado
34 Pere Joan Llobera
35 Berenguer de Sos
36 Pere de Cardona
Ponç Andreu de Vilar
37 Juan Payo Coello
38 Joan de Peralta
39 Francí Vicenç
40 Pedro de Mendoza
41 Alfons d'Aragó
42 Ferrer Nicolau de Gualbes i Desvalls
43 Gonzalo Femández de Heredia
44 Lluís Desplà i d'Oms
45 Jordi Sanç
46 Joan d'Aragó
47 Jaume Fiella
48 Esteve de Garret
49 Bernat de Corbera
50 Joan Margarit i de Requesens
51 Lluís de Cardona i Enríquez
52 Francesc de Solsona
53 Francesc Oliver i de Boteller
54 Dionís de Carcassona
55 Joan Pasqual
56 Jeroni de Requesens i Roís de Liori
57 Miquel Puig
58 Jaume Caçador
59 Miquel d'Oms i de Sentmenat
60 Onofre de Copons i de Vilafranca
61 Miquel de Ferrer i de Marimon
62 Joan de Tormo

1425
1428
1431
1434
1437
1440
1443
1446
1449
1452
1455
1458
1461
1464
1467
1470
1473
1476
1478
1479
1482
1485
1488
1491
1494
1497
1500
1503
1504
1506
1509
1512
1514
1515
1518
1521
1524
1527
1530
1533
1536
1539
1542
1545
1548
1551
1552
1552

-

1428
1431
1434
1437
1440
1443
1446
1449
1452
1455
1458
1461
1464
1467
1470
1473
1476
1478
1479
1482
1485
1488
1491
1494
1497
1500
1503
1504
1506
1509
1512
1514
1515
1518
1521
1524
1527
1530
1533
1536
1539
1542
1545
1548
1551
1552

- 1553
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63
64
65
66

Miquel de Tormo
Francesc Jeroni Benet Franc
Pere Àngel Ferrer i Despuig
Ferran de Lloaces i Peres
Miquel d'Oms i de Sentmenat
67 Onofre Gomis
68 Francesc Giginta
69 Benet de Tocco
70 Jaume Cerveró
71 Pere Oliver de Boteller i de Riquer
Benet de Tocco
72 Rafael d'Oms i Llull
73 Jaume Beuló
Pere Oliver de Boteller i de Riquer
74 Martí Joan de Calders
75 Francesc Oliver de Boteller
76 Jaume Caçador i Claret
77 Miquel d' Agullana
Francesc Oliver de Boteller
78 Francesc Oliveres
79 Jaume Cordelles i Oms
80 Bernat de Cardona i de Queralt
81 Pere Pau Caçador i d'Aguilar-Dusai
82 Onofre d'Alentorn i de Botella
83 Francesc de Sentjust i de Castre
84 Ramon d'Olmera i d'Alemany
85 Miquel d'Aimeric
86 Lluís de Tena
87 Benet Fontanella
88 Pere de Magarola i Fontanet
89 Francesc Morillo
90 Pere Antoni Serra
91 Esteve Salacruz
92 Garcia Gil de Manrique y Maldonado
93 Miquel d'Alentorm i de Salbà
94 Pau Claris i Casademunt
95 Josep Soler
96 Bernat de Cardona i de Raset
97 Gispert d'Amat i Desbosc de Sant Vicenç
98 Andreu Pont
99 Paolo del Rosso
100 Francesc Pijoan
101 Joan Jeroni de Besora
102 Pau d'Àger i d'Orcau
103 Jaume de Copons i de Tamarit
104 Josep de Magarola i de Grau
105 Joan Pagès i Vallgornera
106 Josep de Camporrells i de Sabater
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1553
1554
1557
1559
1560
1563
1566
1569
1572
1575
1578
1581
1584
1584
1587
1587
1590
1593
1596
1598
1599
1602
1605
1608
1611
1614
1616
1617
1620
1623
1626
1629
1632
1632
1635
1638
1641
1641
1644
1647
1650
1654
1656
1659
1662
1665
1668
1671

- 1554
- 1557
- 1559
- 1560
- 1563
- 1566
- 1569
- 1572
- 1575
- 1578
-1581
- 1584
- 1587

-

1588
1593
1596
1598
1599
1602
1605
1608
1611
1614
1616
1617
1620
1623
1626
1629
1632

-

1644
1647
1650
1654
1656
1659
1662
1665
1668
1671
1674

- 1635
- 1638
- 1641

107 Esteve Mercadal i Dou
108 Alfonso de Sotomayor
109 Josep Sastre i Prats
110 Baltasar de Muntaner i de Sacosta
111 Antoni de Saiol i de Quarteroni
112 Benito Ignacio de Salazar
113 Antoni de Planella i de Cruïlles
114 Rafael de Pinyana i Galvany
115 Climent de Solanell i de Foix
116 Josep Antoni Valls i Pandutxo
Antoni de Planella i de Cruïlles
117 Francesc de Valls i Freixa
118 Josep Grau
119 Manuel de Copons i d'Esquerrer
120 Francesc Antoni de Solanell i de Montellà
121 Josep de Vilamala

1674
1677
1680
1683
1686
1689
1692
1695
1698
1701
1701
1704
1706
1707
1710
1713

Presidents de la Mancomunitat de Catalunya
Enric Prat de la Riba i Sarrà
Josep Puig i Cadafalch

1914 - 1917
1917 - 1924

Presidents de la Generalitat de Catalunya restaurada
122 Francesc Macià i Llussà
123 Lluís Companys i Jové
(a l'exili el 1939 i el 1940 fins que fou arrestat per la
Gestapo i afusellat a Barcelona per ordre del general Franco)
124 Josep Irla i Bosch (a l'exili)
125 Josep Tarradellas i Joan (a l'exili fins al 1977)
126 Jordi Pujol i Soley
127 Pasqual Maragall i Mira
128 José Montilla i Aguilera
129 Artur Mas i Gavarró

-

1677
1680
1683
1686
1689
1692
1695
1698
1701
1704
1705
1707
1710
1713
1714

1931 - 1933
1933
1940
1954
1980
2003
2006
2010

-

1940
1954
1980
2003
2006
2010

IV. El pes demogràfic i socioeconòmic de Catalunya, dels Països de
Llengua Catalana i de l'Euroespai occitanocatalà dins de la Unió
Europea
RANG DEMOGRÀFIC
Dins del conjunt de la Unió Europea dels 27 :
- Catalunya ocupa el 17è lloc (comparada amb cadascun dels estats existents)
- Els Països de Llengua Catalana (o Països Catalans) ocupen el 9è lloc
- A l'Euroespai occitanocatalà li correspon el 6è lloc.
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RANG SOCIOECONÒMIC
- Catalunya -malgrat el drenatge fiscal que pateix- és una de les grans regions econòmiques
locomotora de la Unió Europea dels 27. Per l'aportació del Producte Interior Brut (PIB)
ocupa el 12è lloc, i el conjunt dels Països de Llengua Catalana, el 8è,
- La megaregió econòmica anomenada Barcelona-Lió per Richard Florida (que comprèn
els Països de Llengua Catalana i Occitana més la regió francoprovençal de Roine-Alps)
ostenta el 5è lloc a la UE (segons el "ranquing" establert pel propi Richard Florida).
GENERACIÓ D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LES GRANS MEGAREGIONS
EUROPEES, basada en tècniques espacials i estadístiques i en l’emanació de llum (LRP)
(segons Richard Florida)

LA MEGAREGIÓ LIÓ-MARSELLA/TOLOSA-BARCELONA-VALÈNCIA-MÚRCIA
Del llibre Who’s your city, de Richard Florida, NY (USA), 2008:

“La megaregió binacional Barce-Lyon és habitada per més de 25 milions de persones, que
produeixen 610.000 milions de dòlars en LRP.

Els europeus del nord han emprat aquesta regió com a destinació de vacances durant molt
de temps, però, ara, cada vegada més treballadors es traslladen aquí també.
Una important ministra holandesa vinculada a la indústria em va confiar en privat que la
preocupava perdre empreses del nord d’Europa, en benefici del clima, la bellesa i l’acumulació de talent en aquest corredor de clima assolellat”

Nota - De fet, aquesta megaregió, no fa més que expandir-se territorialment i demogràficament, de
forma que el 2013 és habitada per més de 30 milions de persones i ha avançat una posició en el “rànking” d’aportació de riquesa
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