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1. Presentació

Jaume Bosch i Mestres



5La Fundació Nous Horitzons publica  Iniciativa per Catalunya Verds 
i la Qüestió Nacional. Elements, materials i propostes elaborat per l’Àmbit 
de Fet Nacional d’ICV. Poques aportacions poden encaixar millor dins 
d’una col·lecció que titulem “El Pensament i l’Acció”.

Els objectius de la publicació són diversos: aplegar les diferents reso-
lucions congressuals d’ICV sobre el fet nacional, ordenar un seguit de 
conceptes teòrics i fets històrics que permeten explicar el fet nacional 
català, i posar a l’abast de nous i actuals militants d’ICV, amics i ami-
gues i persones interessades en aquest tema un instrument que possibi-
liti entendre millor la política d’ICV.

S’inscriu també en l’esforç per visualitzar que la definició d’ICV 
com esquerra verda nacional, i com a partit d’esquerres ecologista, femi-
nista i catalanista implica ubicar tots aquets trets constitutius de la per-
sonalitat d’ICV en peu d’igualtat.

ICV no ha de tenir cap complex a l’hora d’abordar el debat sobre 
els drets nacionals de Catalunya. Des de la defensa de l’Estatut de 2006 
i la reivindicació del dret a l’autodeterminació fins a l’aposta per una 
Catalunya constituïda en estat propi dins d’un Estat espanyol federal, 
plurinacional, pluricultural i plurilingüístic en el marc d’una Europa 
dels pobles.

I ICV també ha optat per construir complicitats arreu dels Països 
Catalans. L’Institut Triangle de Mar Blava de la Fundació Nous Horit-
zons integrat per personalitats i organitzacions del País Valencià, les 
Illes, Andorra, la Catalunya Nord, l’Alguer i Catalunya n’és un exemple 
capdavanter.

La Fundació Nous Horitzons continuarà impulsant el debat i la 
reflexió sobre el fet nacional. I aquesta publicació serà d’un gran ajut 
en aquesta tasca.

Jaume Bosch i Mestres

President 
Fundació Nous Horitzons
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2. Pròleg

Antoni Morral i Berenguer



7Crec que no és agosarat dir que el moment de crisi que vivim és de cru-
ïlla de camins, de final de trajecte. Moltes lògiques que semblaven ina-
movibles poden ser, avui, perfectament qüestionables. Són moments de 
canvis i en aquest context s’aprecien amb molta claredat les dues cares 
de la moneda que té la vida: el dolor que provoca el final i l’oportunitat 
que provoca qualsevol principi.    

La gent d’ICV vivim amb molta intensitat aquesta dualitat que 
pateixen els sectors més vulnerables de la societat però, a la vegada, 
podem veure el moment amb  optimisme perquè els valors que nosal-
tres hem defensat sempre, en molts moments custodiats per una gran 
soledat, passen a ser avui referències d’un nou horitzó. El nou paradig-
ma energètic, la distribució del treball i la riquesa, la convivència des del 
valor de la diversitat...

En aquest context la nostra organització no ha de tenir cap por a 
obrir els debats que calgui i a anar-hi a fons. La nostra manera de ser i 
de fer és garantia reconeguda que ens permet ser rigorosos i creïbles i 
esdevenir així un pol de referència en aquest context de desorientació.

Des d’aquesta perspectiva, l’Àmbit Fet Nacional i Reforma de l’Es-
tat vol obrir el debat en el si d’ICV entorn a quin projecte nacional ofe-
rim per a Catalunya en l’actual context de globalització, en una Europa 
a la qual costa conjugar la diversitat i en una Espanya que no entén la 
plurinacionalitat.

Els qui han portat l’Estatut al Constitucional i els qui promouen 
les consultes per la independència, no pot ser que estiguin immersos 
en un debat estigmatitzat per una lògica que no connecta amb el futur? 
Nosaltres podem aportar-hi rigor i la necessària serenor.

Aquesta publicació vol ser una aportació que ajudi a aquest debat, 
cercant entre altres el contingut polític de paraules molt utilitzades, 
sovint mal utilitzades. La paraula, eina fonamental per a la comunica-
ció, la pedagogia i la política. Vull agrair el seu esforç a totes les persones 
que de forma molt diligent i desinteressada han fet possible aquest tre-
ball, que esperem que us sigui útil i que considereu d’interès.

Maig de 2010

Antoni Morral i Berenguer

Responsable  de l’Àmbit de Fet Nacional i Reforma de l’Estat d’ICV
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3. Introducció i propòsit

Josep Maria López i Llaví



9La idea primera va ser d’en Francesc Pané. A ICV calia racionalitzar el 
debat de la qüestió nacional. Des de l’àmbit Fet Nacional i Reforma de 
l‘Estat, en què ens apleguem els signants i les signants del Manifest per 
unes polítiques sobiranistes a ICV, ens feia la impressió que, prèvia a les 
lògiques diversitats que hi pugui haver, sovint ens perdia una qüestió de 
noms. Que calia aclarir conceptes, alguns dels quals havien estat dimo-
nitzats per l’ús simplista que se n’ha fet en determinats cercles. I que 
calia assegurar a tots els adherits i adherides i als amics i amigues d’ICV 
els mínims d’informació necessaris per facilitar unes preses de posició 
raonades i el màxim possible fonamentades. 

En aquest sentit, el primer que va sorgir, per tal d’aclarir mots i 
conceptes, va ser la necessitat del que hem anomenat Glossari, un breu 
diccionari de termes relatius a les comunitats culturals, a les nacions i a 
les formes dels governs. I el repte el va assumir el també lleidatà Ramon 
Camats -professor de filosofia posat a polític, tal com es defineix- que 
es va posar a fer feina de valent i en va treure un treball extens i conve-
nientment classificat en subapartats temàtics. D’alguna manera però la 
complexitat del que ens va fer a mans superava el propòsit pragmàtic 
per al qual havia estat pensat. És el moment que, d’acord amb l’autor, 
vam demanar a l’Enric de Vilalta -d’altra banda primer corrector de tot 
plegat- un primer treball de tisora. I posteriorment al professor Josep 
Puigdengolas una darrera revisió que, estudiada al nucli coordinador de 
l’Àmbit, va ser objecte encara d’una reordenació, per tal de prioritzar-ne 
la lectura del més bàsic. 

Però, podíem pressuposar que tothom a ICV sabia i/o recorda-
va prou les fites principals de la història que ha fet possible que avui 
seguim parlant de Catalunya com a nació? O potser algú podia pensar 
encara que es tractés d’un voluntarisme de sectors polítics nacionalistes 
obstinats. En Francesc Pané ho tenia clar. Calia facilitar-ne un resum, 
una síntesi de tot plegat. I ell, llicenciat en filologia catalana, novel·lista, 
poeta i polític, es revestí d’historiador per endegar la Cronologia de fets 
històrics i culturals en la construcció nacional de Catalunya. I a mi, que 
d’història sols n’he llegit i en sóc un apassionat, em va demanar que 
m’encarregués de preparar (per tal d’inserir-les-hi) les biografies dels 
personatges més significatius de la història i de la cultura catalanes. 
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No cal dir que aquest darrer treball -tot i que hi vaig comptar ini-
cialment amb la participació de l’amiga Margarida Barjau, llicenciada 
en història de l’art, i amb la posterior d’en Josep Ribas, llicenciat en 
història contemporània- no té res d’autoral, que ha begut fil per randa 
de les fonts que s’esmenten 1. I, encara, l’advertiment obligat de la ine-
vitable subjectivitat de la selecció dels personatges, molt més quan ens 
acostem al present, sense gaire o gens de perspectiva històrica. I, potser 
menys i tot i l’esforç d’evitar-ho, quant al seu tractament. Referit final-
ment a tot el bloc, la Cronologia i les Biografies, hem decidit cloure’l al 
moment de les primeres eleccions al Parlament de Catalunya i, quant 
als personatges, limitar-lo a aquells que malauradament ja han clos el 
seu cicle vital. Cal deixar clar que de cap manera no pretenem substi-
tuir ni molt menys esmenar les incomptables i valuoses edicions de la 
història de Catalunya, de les més extenses a les més sintètiques, d’algu-
nes de les quals en deixem esment i recomanació a la Bibliografia que 
s’acompanya. Només n’hem volgut fer un extret a l’abast i amb voluntat 
utilitària.

I quant al darrer bloc d’aquesta publicació: sovint sembla que no 
recordem el que Iniciativa mateix té escrit i aprovat sobre la qüestió 
nacional i els seus -els nostres- posicionaments al respecte. És per això 
que els que avui treballem en l’àmbit Fet Nacional i Reforma de l’Estat 
no acceptem ser anomenats “els sobiranistes d’ICV”. Perquè seguint la 
Compilació de referències sobre la qüestió nacional a ICV en els documents 
de les Assemblees Nacionals, i atenent-nos al reconeixement i a la defensa 
que de la primera a l’última s’hi fa del dret a l’autodeterminació de 
Catalunya, de sobiranista ho és tot el partit, ho és Iniciativa per Catalu-
nya Verds. La Compilació ha estat feta per en Josep Ribas i completada 
i revisada per la Gemma Esteve.

Tots els treballs que nodreixen aquesta publicació, doncs, indepen-
dentment dels que els hàgim redactat, han estat, a més, promoguts i 
assumits i, de fet, responen al treball col·lectiu de l’Àmbit. I els oferim 

1  Bàsicament el Petit Curial Enciclopèdic (Curial Edicions Catalanes, 1979), la Gran 
Enciclopèdia Catalana i només en casos de necessitat les pàgines web corresponents.  
   



11en primer terme a la totalitat de companyes i companys d’ICV, a uti-
litat de totes i tots i del partit i, a més -és clar-, a totes les persones que 
s’interessin a llegir-los.

Josep Maria López i Llaví

Coordinador de la publicació
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4. Glossari de termes
Relatius a les comunitats culturals,  
a les nacions i a les formes dels governs.

Ramón Camats i Guàrdia



134.1 Sobre l’organització política dels pobles. 

Comunitat Autònoma: 

Una comunitat autònoma és una entitat territorial que, d’acord amb la 
Constitució espanyola, gaudeix d’autonomia legislativa i competències 
executives, i de la facultat de gestionar les seves activitats polítiques per 
mitjà de l’elecció d’un cos de representants. L’estructura de l’Estat espa-
nyol en les comunitats autònomes es recull en la Constitució espanyola 
de 1978. El text de la constitució estableix els poders que poden assumir 
les comunitats autònomes i aquells que només són atribució de l’Estat
  
Constitució. 

Una constitució és un sistema, sovint un document escrit, que estableix 
les regles i els principis que governen una organització o una entitat 
política. En el cas particular dels Estats, una Constitució és la norma 
jurídica fonamental que defineix l’estructura, els procediments, les prer-
rogatives, drets i responsabilitats del govern i dels ciutadans. 

Estat. 

Estructura política i administrativa que exerceix el control de la sobira-
nia sobre un territori, i que hi té el monopoli de la violència legítima. 

Segons que l’Estat manqui de nació, n’inclogui alguna en el seu 
territori, s’identifiqui amb ella o sigui transcendit per la nació el podem 
classificar en: 

1. Estat a-nacional: l’Estat pot ser una entitat política sense cap con-
notació nacional. La Ciutat del Vaticà n’és un exemple paradigmàtic. 

2. Estat nacional: aquell on el territori de l’Estat coincideix amb la 
nació. Pot ser, segons el tipus de nació, un Estat uninacional o pluri-
nacional. Els Estats uninacionals o Estats-nació no plurinacionals iden-
tifiquen Estat i nació, i han culminat un procés des d’uns orígens vers 
un objectiu. En alguns casos, l’Estat ha creat la nació. Ho ha fet des del 
poder i mitjançant una política assimilista, reduint a una sola les diver-
ses nacions. En altres casos, és la nació la que ha creat l’Estat: adqui-
rint-lo com a estructura, alhora que alliberant-se — freqüentment— de 
macroestructures imperials 
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3. Estat plurinacional: el mateix Estat inclou algunes nacions o 
minories nacionals. Les minories nacionals o nacions que inclou en el 
seu territori es poden classificar en estrangeres, autòctones i immigrades. 

Les primeres són els grups que pertanyen a una nació diferent de la 
nació (o nacions) pròpies de l’Estat en què es troben inserides. Viuen 
el problema de la no identitat entre l’estatalitat obligatòria i la nacio-
nalitat conservada. La solució racional i jurídica és dotar-les d’un esta-
tut propi; el que és irracional i inhumà és exterminar-les (genocidi), 
expulsar-les o assimilar-les per la força. Abans de la I Guerra Mundial, 
els aliats estimularen les minories de l’Imperi Austro-hongarès amb el 
principi de les nacionalitats. Un cop guanyada la guerra varen complir 
llurs prometences mitjançant l’aplicació de l’esmentat principi, mani-
festat en el dret d’autodeterminació. Però un terç de les minories no 
aconseguí el seu desig; en aquest cas s’obligà a concedir a les minories el 
mateix estatut, públic i privat, de les majories, amb drets especials pel 
que feia a llur autonomia cultural. Després de la II Guerra Mundial, els 
tractats establiren no els drets de les minories, sinó els drets de l’home, 
per interessos propis, per motivacions ideològiques de caire humanista 
i antinacionalista, i per considerar que la garantia dels segons inclou la 
dels primers, cosa que — de fet — no és certa. 

Les minories autòctones o indígenes poden ser de tipus ètnic (vg., els 
aborígens australians), cultural (vg., els canadencs francòfons), religiós 
(vg., els catòlics de l’Ulster o, si es vol, els protestants de l’Ulster dins 
d’Irlanda). El dret públic i l’acció internacional han tractat força els 
drets de les minories autòctones. El Dret internacional i la DSE els han 
tingut presents. Quan les minories autòctones prenen consciència de 
llur fet diferencial, sorgeixen les anomenades minories nacionals. Aquest 
fet s’ha generalitzat durant la segona meitat del segle XX. Els camins de 
solució de llurs problemes passen pels àmbits del federalisme, la confe-
deració, diversos graus d’autonomia o l’assoliment de la independència-
sobirania. 

El tercer tipus de minoria, la immigrada, pot esdevenir-se amb volun-
tat d’assimilació, de distinció o de retorn. Un dels problemes seriosos que 
planteja és el de la seva penetració massiva dins un Estat unitari, o dins 
una de les nacions minoritàries, si es tracta d’un Estat plurinacional. 



15L’Estat plurinacional, si hom considera la realitat de nació de naci-
ons, pot esdevenir-se en un Estat-nacional plurinacional (vg., Espanya), 
o a un Estat seminacional si l’Estat no nacional pretén la uninacionali-
tat contra la voluntat d’una o d’algunes de les nacions o minories que 
inclou. Podem posar d’exemple d’Estat no nacional plurinacional l’ac-
tual Estat d’Israel. 

Estat intra-nacional: és l’Estat transcendit per la nació. Aquesta 
inclou l’Estat i el transcendeix (per exemple, qualsevol dels Estats fede-
rats dels EUA). 

Estat inter-nacional: és aquell Estat que pertany a més d’una nació 
sense identificar-se amb cap d’elles ni incloure-les en llur totalitat.

Estat d’autonomies. 

L’estat de les autonomies vol ser, en teoria, un terme mig entre l’es-
tat federal i l’estat unitari, cercant compatibilitzar la idea d’unitat i la 
de descentralització o autonomia relativa. La diferencia essencial entre 
l’estat federal i l’autonòmic rau ja en la seva concepció: mentre en el 
primer cas són els Estats els que cedeixen part de les seves atribucions a 
la federació, en l’estat autonòmic és l’estat central el que les cedeix a les 
entitats autonòmiques. De tot plegat en tenim perfecte coneixement en 
aquests moments amb l’aplicació de l’Estatut de Catalunya. 

A l’Estat espanyol, el concepte d’Estat de les Autonomies apareix 
durant la Transició, a fi de donar solució al problema de l’encaix de les 
anomenades «nacionalitats històriques», Euskadi i Catalunya, dins l’Es-
tat espanyol. La solució que es va trobar ha implicat la creació de disset 
comunitats autònomes. L’Estat els ha transferit una sèrie de competèn-
cies de geometria variable. Legalment, la base de l’Estat de les Autono-
mies és el títol VIII de la Constitució Espanyola. 

Les autonomies, naturalment, no tenen el caràcter de «sobiranes», 
ni els són reconeguts drets històrics ni una sobirania prèvia; només 
tenen les atribucions que l’Estat els concedeix. No hi ha, en absolut, 
res que s’assembli a una bilateralitat en les relacions. Les comunitats 
autònomes disposen d’una autonomia política -amb govern propi-, 
econòmica i administrativa que estableixen els estatuts d’autonomia 
respectius, considerats, a l’Estat espanyol, lleis orgàniques. Existeix una 
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evident asimetria en la forma com els catalans, posem per cas, entenen 
l’estat de les autonomies, i la forma com sempre l’ha entès el poder 
central. Així, mentre Catalunya l’entén en sentit fort -com un acord 
real a complir per ambdues parts- el govern central, des del principi, 
va entendre l’autonomia com a un acord de circumstàncies, per tal de 
sortir del pas dels problemes de la Transició. En canvi, durant el procés 
constituent, forces polítiques com el PSUC van plantejar la Constitució 
com l’inici del camí cap a un estat federal. 

Per tot plegat, i perquè l’Estat té molts mecanismes per controlar o 
minvar el seu poder i perquè no se’n palesa cap mena de voluntat polí-
tica, no sembla raonable esperar que l’estat autonòmic sigui l’avantsala 
d’un estat federal a Espanya.  

Estat federal. 

Es tracta d’un Estat constituït per diferents estats que han establert uns 
pactes entre si segons els quals es mantenen les particularitats dels grups 
humans que formen part de la federació: lleis pròpies, fins i tot un sis-
tema constitucional propi, que pot tenir notables diferències respecte 
del comú, sistema judicial i penal, sistema escolar, administratiu, etc. 
Respon a la intenció de crear unitats polítiques àmplies, per això la 
presidència i les lleis fonamentals de l’Estat federal són comunes, així 
com la moneda, la política i el comerç exterior, les duanes, els pesos i 
mesures, l’exèrcit, etc. 

Des d’un punt de vista jurídic, l’estat federal és una unió de dret 
intern, basada en una constitució comuna, en virtut de la qual els com-
ponents, malgrat que anteriorment a la unió fossin estats sobirans, amb 
el pacte desapareixen com a subjectes de dret internacional. No s’ha 
de confondre l’estat federal amb la confederació d’estats, amb la qual 
cadascun d’ells conserva totes les seves virtualitats de dret internacional. 

La formació d’estats federals pot respondre a una força “centrípeta” 
(voluntat de constituir un Estat més gran i comú), com la descrita, 
o “centrífuga”: la federalització pot ser una forma d’articular un estat 
compost de diferents nacions. 



17Estat jacobí. 

Expressió amb la qual es designa tot Estat que, en relació als particu-
larismes regionals/nacionals i individuals es comporta segons el model 
d’acció política dels Jacobins durant la Revolució Francesa: una concep-
ció centralitzadora, administrativa, cultural i política de l’Estat. Durant 
el mandat dels jacobins es feren notables esforços per eradicar, posem 
per cas, les llengües regionals/nacionals franceses, primer anomenant-
les «patois», prohibint-ne l’ús públic i condemnant-les finalment a la 
desaparició. Algunes d’aquestes llengües eren el bretó, el basc, l’occità, 
el català, el francoprovençal i el flamenc. Sembla que els jacobins con-
sideraven aquestes llengües un element contrarevolucionari, ja que al 
progrés i a la modernitat només s’hi podia arribar a través d’una sola 
llengua, que havia de ser comuna, a fi de fer iguals tots els francesos i 
eliminar tots els particularismes que disminuïssin la ciutadania comu-
na, tal com la concebia Rousseau, el seu gran inspirador. 

Estats confederats.

L’Estat confederal o Confederació és format per una aliança d’Estats 
sobirans que gaudeixen de perfecta autonomia en llur estructura inter-
na. Per això, no es consideren com a tal les unions d’Estats basades en el 
Dret intern, sinó solament aquelles que recolzen en les normes del Dret 
internacional. És una vinculació d’Estats sobirans basada en un tractat 
internacional, amb intenció de perpetuïtat, i és origen d’un poder que 
s’exerceix sobre els Estats membres i no immediatament sobre els indi-
vidus, que són els ciutadans dels Estats. Persegueix béns comuns i exi-
geix una estabilitat d’òrgans rectors. És, abans de res, una unió política 
organitzada amb la finalitat preeminent d’assolir la seguretat interior i 
exterior, i el benestar econòmico-social. 

En relació a llur naturalesa jurídica, uns autors (Meyer, Carl Sch-
mitt) defensen que la Confederació no és una simple relació contractual, 
sinó un subjecte de Dret polític, amb poder per a relacionar-se jurídi-
cament tant amb altres Estats com també amb persones privades. La 
Confederació té plena sobirania sobre els Estats components en aquelles 
competències que han cedit a la Confederació, tot i que aquests Estats 
les conservin davant de llur ciutadania. L’Estat confederal no minva 
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jurídicament la sobirania dels Estats membres, i els òrgans comuns —
mitjançant els quals s’exerceixen certes funcions— de cap de les mane-
res són superiors als Estats. Tenen subjectivitat jurídico-internacional, 
així com també els seus membres. Però, mentre que la personalitat de 
la Confederació neix i mor amb el tractat confederatiu, la dels Estats, 
una vegada desaparegut el pacte, roman i es regeix per les normes del 
Dret internacional comú. Els seus òrgans rectors manquen de poder 
immediat sobre els individus, però condicionen el Dret constitucional 
dels Estats confederats. 

En l’Estat confederal, els Estats continuen fruint de sobirania i 
romanen vinculats a la comunitat internacional. 

Estatut d’autonomia. 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya és la norma bàsica, amb caràcter 
de llei orgànica, de la Comunitat Autònoma de Catalunya, reconeguda 
per la Constitució espanyola de 1978 en el seu article 81.

És la norma institucional bàsica a través de la qual Catalunya, com 
a nació que és, exerceix el seu autogovern, d’acord amb la Constitució 
Espanyola, en el territori del Principat. 

L’Estatut recull la definició de Catalunya com a nació aprovada pel 
Parlament, un títol preliminar que inclou símbols, llengua, etc. i uns 
títols que regulen els drets, deures i principis rectors, les institucions 
catalanes, el poder judicial a Catalunya, les competències de la Genera-
litat, les seves relacions institucionals, el finançament i el procediment 
de reforma de l’Estatut.

Independentisme o secessionisme. 

En política, l’independentisme és una opció que defensa i promou l’alli-
berament d’un poble que té consciència de si mateix com a nació, de 
la situació de sotmetiment o subordinació a un altre o a un Estat que 
no li és el propi. L’ONU reconeix el dret a independitzar-se a partir del 
principi d’autodeterminació. Segons algunes interpretacions, només els 
pobles internacionalment considerats com a colonitzats s’hi poden aco-
llir. A la pràctica però, en el segle XX nombroses nacions europees han 
assolit la independència sense trobar-se en aquesta situació, com és el 



19cas de Noruega, les repúbliques bàltiques d’Estònia, Letònia, Lituània 
o Eslovàquia, entre altres. 

En la història moderna, l’independentisme ha esdevingut la via 
majoritària de formació d’estats nous i la causa per la qual en el segle 
XX el nombre d’estats sobirans no ha parat de créixer. 

Nació. 

Conjunt nombrós -poble, comunitat- de persones que, compartint o 
no un mateix territori, manté una identitat comuna, construïda a par-
tir de la llengua, la cultura i la història. Atès que tradicionalment s’ha 
vinculat el concepte de nació amb el d’estat, per la raó que la majoria 
d’estats s’han constituït sobre les nacions, val a distingir: 

Nació a-estatal: els membres de la nació viuen disseminats entre 
diversos Estats, sense necessitat de formar una vertadera minoria naci-
onal. Aquest seria el cas dels jueus abans de la constitució de l’Estat 
d’Israel. 

Nació-Estat: és el mateix Estat nacional: França 
Nació pluriestatal: aquella que inclou diversos Estats: Estats Units 

d’Amèrica 
Nació intra-estatal: aquella nació existent dins d’un estat plurinaci-

onal. En un sentit ho són Galícia, Euskadi o Catalunya; i en un altre, 
Escòcia. 

Nació inter-estatal: tota nació el territori de la qual pertanyi a més 
d’un Estat sense identificar-se amb cap d’ells ni incloure’ls en la seva 
globalitat, per exemple, Euskal Herria, el Kurdistan o els Països Cata-
lans que, entesos com a nació cultural, estan repartits entre 4 estats: 
Espanya, França, Andorra i Itàlia. 

Nota bene: en l’elaboració del nou Estatut de Catalunya, el Parlament 
de Catalunya va definir la comunitat com a “nació” que va ser rebutjada 
pel Parlament espanyol. La versió final va conservar el terme “nacionali-
tat” en l’articulat, però va incloure el terme “nació” en el preàmbul com la 
definició aprovada pel Parlament català, contextualitzada com a “realitat 
nacional reconeguda com a nacionalitat” per la Constitució espanyola. S’ha 
debatut l’ús del terme nació també en l’elaboració dels futurs Estatuts d’Au-
tonomia de Galícia i d’Andalusia. 
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Nacionalisme. 

El nacionalisme és una actitud política consistent a atribuir un valor 
especialíssim al concepte i la realitat de la nació. S’entén per tal el que, a 
més de constituir la identitat d’una comunitat d’individus, hom espera 
també que sigui reconegut per totes les altres comunitats. Hi ha una 
gran varietat de «nacions», «nacionalismes» i «fets nacionals». En pri-
mer lloc, tenim el nacionalisme propi de l’Estat-nació: vol que s’iguali 
la nació a l’Estat. En la majoria d’estats europeus aquest és el cas, però 
també hi ha moltes anomalies: nacions que no tenen estat i que resten 
incloses dins d’un estat nacional, com Galícia, nacions repartides entre 
diversos estats, com Catalunya, els kurds entre l’Iraq i Turquia, etc. En 
segon lloc, existeix el Nacionalisme cultural (a Catalunya com a pro-
grama de la Renaixença romàntica), que emfasitza la unitat identità-
ria, reclamant o no canvis d’estructura política. En determinats indrets 
aquest nacionalisme incorpora també la qüestió ètnica o religiosa com a 
motius d’identificació del grup nacional enfront d’un altre de col·lectiu. 
En aquests casos es pot parlar de feixisme, l’expressió més virulenta del 
qual va ser el nacionalsocialisme alemany.. 

El nacionalisme espanyol s’ha interpretat sovint com un nacionalis-
me banal, o sigui, sense grans proclames i amb una presència diluïda en 
el dia a dia, però és també un moviment social i polític ben organitzat, 
amb acadèmics i intel·lectuals que el legitimen i que, tot i el seu caràcter 
transversal, es troba liderat sobretot, però no únicament, per la dreta 
espanyola. El nou consens nacional espanyol tendeix a oblidar el passat 
feixista de l’etapa franquista i es consolida sobre nous pilars, com ara la 
Constitució de 1978, que esdevé quasi un mite o una forma de “fetit-
xisme constitucional”.

A finals del segle XX el nacionalisme va quedar concretat en el dret 
d’autodeterminació dels pobles, que proclama que el conjunt de per-
sones d’un indret té dret a decidir en quina nació viuen i com volen 
governar-se. 

Organització territorial. 

Per al millor regiment de la cosa pública, els Estats o les nacions organitzen el 
seu territori en formes diverses, amb poders establerts per les normes jurídiques. 



21L’organització territorial d’Espanya té el seu fonament en el Títol 
VIII de la constitució vigent. D’acord amb el que estableix la Constitu-
ció, el Regne d’Espanya és un Estat conformat per nacionalitats i regi-
ons, les quals s’han constituït com a comunitats autònomes per mitjà 
d’un procés de devolució de poders que va començar el 1979. Durant 
la segona meitat de la dècada de 1990, es va atorgar autonomia a dues 
ciutats, les quals es van constituir com a ciutats autònomes. Les comu-
nitats autònomes són constituïdes per una o més províncies, les quals 
són, amb excepció de les comunitats uniprovincials, divisions polítiques 
i administratives de segon nivell. L’ens bàsic, en la majoria dels casos, 
de tercer nivell, són els municipis. Algunes comunitats, tanmateix, han 
creat ens supramunicipals amb personalitat jurídica pròpia com ara les 
comarques i les vegueries. 

Poders de l’Estat. 

Les funcions tradicionals de l’Estat són les de defensa del territori, monopoli 
de la violència legítima, elaboració de les lleis i garantia de la seva aplicació. 

Existeix la teoria de la separació de poders que no és altra cosa que 
una ordenació i distribució de les funcions de l’Estat, segons la qual la 
titularitat de cadascuna d’elles és confiada a un organisme públic dife-
rent. Així, distingim entre el poder legislatiu (elaborar les lleis), el poder 
executiu (que s’encarrega d’aplicar-les) i el poder judicial ( que vetlla per 
la correcta aplicació de les lleis i jutja, eventualment, els individus o col-
lectius que les transgredeixen). Institucionalment, aquests tres poders 
són atribuïts, respectivament, al Parlament, al govern i als jutges. 

4.2 Sobre drets nacionals dels pobles

Declaració d’independència. 

Declaració segons la qual una nació declara la seva majoria d’edat polí-
tica i s’allibera, eventualment, de les tuteles a les quals fins aleshores, 
estava sotmesa. Més formalment, amb una declaració d’independència, 
una nació, un poble, expressa formalment la seva plena autonomia polí-
tica i econòmica respecte del conjunt de nacions o, més específicament, 
d’una altra a la qual fins aleshores estava lligada o sotmesa políticament.
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Dret d’autodeterminació. 

Dret d’una col·lectivitat humana, dins un marc territorial, a decidir 
lliurement el seu destí polític, especialment -però no únicament- de 
constituir-se en entitat estatal autònoma o independent. 

Aquest dret ha estat reconegut per les Nacions Unides per a tots els 
pobles, per bé que molts estats només el reconeixen en relació amb els 
processos de descolonització i independència o autodeterminació polí-
tica de les colònies. 

Dret de decidir. 

Dret d’una col·lectivitat humana, dins un marc territorial, de prendre 
determinis sobre qualsevol assumpte que es tracti, lliurement i sense 
haver de demanar permís a cap altra col·lectivitat que pogués erigir-se 
en tutora seva. També es pot interpretar aquest dret com a “Dret de con-
sulta popular”, que pot establir-se en els estatuts d’autonomia i fins en la 
constitució dels estats. Val la pena recordar que la comunitat francòfona 
del Quebec, dins l’estat del Canadà, ja l’ha exercit almenys un parell de 
cops: hi ha hagut consultes sobre la continuïtat del Quebec dins l’estat.

 
Dret humà a tenir una nacionalitat. 

Totes les persones tenen dret a tenir una nacionalitat estatal. 

Dret públic internacional. 

Dret establert per la comunitat de nacions segons el qual es regulen 
les relacions internacionals: inclou un seguit de normes diplomàtiques, 
comercials, comunicatives i militars. 

Nacionalitat de l’individu. 

Condició legal que té un individu de pertinença a una comunitat estatal. 

Segregació o separació. 

Procés de separació o d’independència d’una col·lectivitat humana res-
pecte d’una altra. Voluntat atribuïda a un grup humà, localitzat geogrà-
ficament i que té una real o suposada personalitat regional o, més sovint, 
nacional, de separar-se de l’estat del qual forma part per constituir, en 



23exercici del dret dels pobles a l’autodeterminació, un nou estat indepen-
dent i plenament sobirà. 

Sobirania nacional. 

La sobirania nacional designa el fet que el poder polític recau en el 
conjunt d’individus que constitueixen una nació i que no depèn de cap 
força externa. Sovint però la sobirania nacional és atribuïda -o se l’atri-
bueix- un Estat (i, doncs, a la de la seva ciutadania). I en aquest sentit 
la sobirania és entesa com la qualitat del poder polític d’un estat o d’un 
organisme que no és sotmès a cap altre poder.

4.3 Sobre relacions polítiques entre nacions 

Colonització / colonialisme. 

Procés de conquesta i domini del món que van protagonitzar els paï-
sos occidentals a partir del segle XIX, en el context de la Revolució 
Industrial. Es tractava d’un domini cultural, polític i econòmic de molts 
territoris asiàtics i africans. Aquest procés no era pas una novetat car 
ja havia estat iniciat a finals del segle XV, en ocasió del descobriment 
d’Amèrica. L’objectiu del colonialisme era l’explotació sistemàtica de 
grans territoris i no solament la relació comercial de domini i subordi-
nació. Hom tractava les terres colonitzades com si d’immenses granges, 
plantacions o mines es tractés. Aquests territoris també feien, és clar, 
la funció de mercats obligats dels productes de la metròpoli colonial 
i els seus habitants i governs, si n’hi havia, eren tractats com a simples 
subordinats sense veu ni vot. 

Al costat de les causes econòmiques i polítiques esmentades és 
important assenyalar també les ideològiques. Europa es considerava a si 
mateixa el rovell del món i la civilització més avançada, fenomen que és 
conegut amb el nom d’etnocentrisme (avui, “eurocentrisme”). Aquestes 
idees eren un magnífic pretext per a la colonització, que era presentada 
com una acció de difusió de la civilització occidental entre les anome-
nades «races inferiors»; difusió que, és clar, incloïa la imposició de la 
llengua, la religió i l’estructura econòmica. 
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Conseqüències derivades del colonialisme són l’enorme flux migra-
tori, primer en direcció als territoris colonitzats i després d’aquests cap a 
la metròpoli. Aquest fenomen s’ha incrementat darrerament. 

L’imperialisme té molt a veure amb el colonialisme i en part té els 
mateixos objectius, als quals s’afegeix el de constituir una unitat política 
més poderosa i influent en el concert de les nacions. Espanya exercí una 
forma d’imperialisme amb les seves colònies americanes.

Lliure associació. 

Forma d’associació entre dues comunitats humanes caracteritzada per 
la reserva de la plena independència de cadascuna de les parts. Es tracta 
d’un acord del més alt nivell entre estats o comunitats que es reconeixen 
autònomes i independents entre si. Normalment contemplen la cessió 
a l’Estat que constitueixen dels afers exteriors, la representació interna-
cional o la seguretat militar. Poden incloure, si s’escau, la representació 
parlamentària o el reconeixement de la ciutadania. En qualsevol cas, en 
tractar-se d’acords entre iguals, poden ser revocats unilateralment. 

Hi ha molts estats que mantenen relacions de lliure associació. 
Amb Nova Zelanda ho estan les Illes Cok i Niue; amb els Estats Units 
d’Amèrica ho estan els Estats Federals de Micronèsia, etc.  Pel que fa 
a exemples més propers, val a citar que el president basc, Juan José 
Ibarretxe, en l’anomenat Pla Ibarretxe, proposava l’estatus d’estat lliure 
associat per a Euskadi, que fou rebutjat per les Corts espanyoles. I a casa 
nostra, mentre fa uns anys s’estava redactant l’Estatut de Catalunya, el 
Conselh Generau d’Aran va demanar la lliure associació amb Catalu-
nya, l’any 2005. Ho van fer constar en un document aprovat per una-
nimitat de tots els partits que componen aquest Conselh: demanaven 
el màxim autogovern per l’Aran, un major reconeixement de la llengua 
occitana/aranesa i una integració específica en el mapa català, a més de 
la consideració de l’aranès com a llengua cooficial.  

Ocupació. 

Terme amb el qual es designa un procediment militar pel qual un exèr-
cit, en nom d’un país, ocupa un territori aliè a les seves fronteres i el sot-
met a la seva jurisdicció. L’ocupació pot tenir diferents nivells: pot ser 



25només militar, i limitar-se a aquest tipus de control, amb toc de queda, 
o pot tenir també una dimensió econòmica, de manera que la potència 
ocupant treu rendiment i/o controla l’economia del territori ocupat. 
Al llarg de la història de la humanitat s’han conegut diverses formes 
d’ocupació de territoris amb intencions, formes i duracions diferents. 
Hores d’ara és molt coneguda l’ocupació militar i civil israeliana dels 
territoris palestins i d’altres nacions (els Alts del Golan, de Síria) que, 
amb l’argument de la seguretat nacional, tenen diverses finalitats, la 
principal de les quals és de fer inviable, en la pràctica, la formació d’un 
estat palestí independent. 

Protectorat. 

Es tracta d’un règim d’ocupació -formalitzat a través d’un tractat- d’un 
estat per part d’un altre, en una relació de domini i subordinació. L’estat 
protector s’ocupa de la gestió de la diplomàcia, l’exèrcit i el començ exte-
rior, mentre que el «protegit» s’ocupa dels altres afers propis de l’estat. 
És evident que tot plegat genera normalment situacions d’abús i explo-
tació de l’estat protegit per part del protector, que d’alguna manera el 
tutora com si fos un humà menor d’edat. En la pràctica, la situació dels 
protectorats difereix poc de la de les colònies, per bé que el tractament 
jurídic sembli més avantatjós i producte de l’acord entre les dues parts.

Sobirania territorial. 

Domini sobre un determinat territori que exerceix una nació o estat, 
amb definició i defensa de les fronteres que li són reconegudes. Àmbit 
d’aplicació territorial de les lleis que un poder polític nacional disposa. 

4.4 Sobre llengua. 

Bilingüisme. 

Bilingüisme és un terme que etimològicament fa referència a l’existèn-
cia de dues llengües en un individu o un grup social; és una concreció 
del plurilingüisme. 

Des del punt de vista científic, cal distingir el bilingüisme social i 
l’individual, que són fenòmens diferents, encara que sovint relacionats. 
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La psicologia i la pedagogia estudien les conseqüències del bilingüisme 
individual en la formació de l’individu ja sigui per viure en un territori 
amb llengües en contacte o pel coneixement i ús de dues llengües a 
través del seu estudi.

En la pràctica el bilingüisme social no és un fenomen de la llengua, 
sinó del seu ús. La sociolingüística s’ocupa de les relacions entre dues 
llengües en contacte.

En matèria de política o de normalització lingüística el bilingüisme 
social pot tenir funcions diferents. Així, en països amb dues llengües en 
contacte, el foment del bilingüisme pot ésser útil a una política assimi-
lista que comportaria la pèrdua d’ús d’una de les llengües. 

Al contrari és quan el que s’estableix és una situació relativament 
estable implantant la cooficialitat lingüística; és a dir, un bilingüisme 
oficial amb voluntat d’igualtat.

Hi ha teories que veuen el bilingüisme social com una situació 
transitòria que porta a la llarga a l’abandonament d’una de les llengües i 
es cita com exemple el cas dels ibers que malgrat l’existència de monedes 
i altres evidències de bilingüisme van acabar llatinitzant-se i actualment 
no es pot desxifrar la llengua ibera.

Els grups socials dits bilingües no ho solen ésser de manera homo-
gènia ja que es donen moltes diferències individuals en el grau de com-
petència lingüística.

Cooficialitat de les llengües. 

Situació en què dues o més llengües comparteixen el caràcter de ser ofi-
cials en un territori: això és, que tenen igualtat de circumstàncies legals. 
En el cas de Catalunya, són cooficials el català, el castellà i l’occità, per 
bé que no són usades en la mateixa mesura arreu. En altres països, com 
Suïssa, on en són quatre, hi ha diverses llengües cooficials.

Diglòssia. 

Situació sociolingüística en què un idioma o parlar alt (A) és usat per 
a funcions formals (educació, literatura, religió, etc) i en la majoria 
dels usos escrits, enfront d’un idioma o parlar baix (B), d’us informal 
(comunicació íntima, familiar o espontània, etc) i generalment oral. 



27És el resultat final d’un procés sociocultural per mitjà del qual una 
llengua o varietat lingüística dominant s’imposa a una altra. Això pot 
esdevenir-se parcialment (diglòssia) o totalment (lingüicidi), per bé que 
el primer pas precedeix normalment el segon. Segons això, a Catalu-
nya hi hagué una situació de diglòssia clara en els anys de la dictadura 
franquista, en què el català era pràcticament relegat als usos personals 
i familiars. 

Drets lingüístics 

Són els que té un individu a parlar la seva llengua, tant com a dret 
personal com amb l’objectiu de corregir eventuals desequilibris lingüís-
tics. El reconeixement universal i l’aplicació efectiva dels drets lingüís-
tics asseguraria el respecte a totes les llengües i asseguraria els principis 
d’una pau lingüística justa i equitativa. Evitaria el perill de desaparició 
de llengües, que patim en l’actualitat. 

Fragmentació lingüística i dialecte. 

La fragmentació lingüística consisteix en el fet que una llengua es veu, 
artificialment o no, esmicolada en trossets més petits, disgregats i cada 
cop més diferents entre ells. Això pot esdevenir-se de manera natural 
per manca de planificació lingüística –els parlars, de manera natural, 
tendeixen a evolucionar per camins diferents–, o també com a resultat 
de determinades voluntats polítiques –vegeu el cas del valencià, que 
hom tracta de definir com a llengua diferent del català. 

La fragmentació lingüística, sigui natural o provocada, condueix a 
l’aparició de diferents formes de parlar de la llengua original, amb inclu-
sió de nou vocabulari. És un fenomen força conegut a Hispanoamèrica, 
on el castellà ha assolit molt diverses formes, per bé que la comunicació 
és perfectament possible. 

El terme «dialecte» és normalment usat per a referir-se a les diverses 
modalitats d’ús i d’escriptura que una llengua té en diferents territoris. 
La relació entre la fragmentació lingüística i la formació de dialectes és 
força estreta. Els dialectes, eventualment, poden donar lloc a la forma-
ció de noves llengües, com ja ha passat, per exemple, amb les llengües 
romàniques respecte del llatí. 
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Immersió lingüística. 

La immersió lingüística és l’exposició intensiva a una segona llengua, 
vivint en una comunitat que la parli de forma habitual, per tal d’apren-
dre-la més ràpidament. És un procés propi de les estades lingüístiques, 
sigui en colònies d’estiu o estudiant a l’estranger que van a viure a un 
nou país, on aprenen la llengua a la vida quotidiana tot i que puguin 
tenir un complement de classes formals.

També s’anomena immersió quan es posa en contacte l’aprenent 
durant moltes hores de la jornada amb la llengua que es vol dominar, 
encara que no estigui a la comunitat que la té com a llengua materna. 
Per exemple, a l’escola catalana la immersió lingüística s’ha esdevin-
gut pel fet de convertir el català en llengua vehicular de l’ensenyament, 
de forma que la majoria de matèries s’imparteixen en aquest idioma. 
Aquesta immersió garanteix un coneixement suficient del català encara 
que els alumnes parlin altres idiomes fora de l’escola. L’aprenentatge de 
la llengua castellana és garantit pel sistema educatiu durant l’ensenya-
ment obligatori. 

Amb el sistema d’immersió lingüística es garanteix una llengua 
vehicular comuna en l’educació i s’evita el perill de la divisió dels infants 
-i de la comunitat de persones que viuen a Catalunya- per qüestió de 
la seva llengua. 

En general, la immersió lingüística és el millor mètode d’ensenya-
ment d’una segona llengua caracteritzat bàsicament pel fet de situar els 
alumnes en un entorn d’aprenentatge que té com a llengua de relació i 
d’instrucció la mateixa llengua que han d’aprendre.

 Llengua o idioma. 

Sistema de signes, reflectit sovint en un codi escrit, propi d’una comu-
nitat, que serveix bàsicament per a la comunicació. La llengua, però, és 
alguna cosa més que un instrument: condensa l’esperit del poble que 
l’ha creada i enriquida, i que la fa servir, no solament per referir-se a 
coses o fets sinó també per pensar i expressar sentiments, per crear pro-
ductes culturals, per transmetre la pròpia i particular cosmovisió del 
món, etc. 



29Llengua nacional. 

La llengua nacional és aquella que parlen el conjunt d’individus que 
constitueixen una nació, tingui o no estat. És la llengua que consideren 
pròpia i que els serveix per a tots els seus actes comunicatius i culturals.

 Llengua oficial. 

Llengua exigida per un estat en òrgans de l’administració, l’escola i 
altres nivells oficials. En aquest sentit el català és la llengua oficial de 
Catalunya. També, com ho diu l’Estatut de Catalunya, ho és el cas-
tellà, que és la llengua oficial de l’Estat espanyol, i l’occità, que és la 
llengua pròpia de l’Aran. Totes les persones tenen el dret d’utilitzar les 
tres llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure 
de conèixer-ne les dues primeres. Els poders públics de Catalunya han 
d’establir les mesures necessàries per facilitar l’exercici d’aquests drets i 
el compliment d’aquest deure. D’acord amb el que disposa l’article 32, 
no hi pot haver discriminació per l’ús de qualsevol de les dues llengües.

 
Llengua pròpia d’un territori. 

Entenem per “llengua pròpia” dues coses semblants. D’una banda, par-
lem de llengua pròpia en tant que llengua “constitutiva” d’un territori, 
és a dir, aquella llengua nascuda i desenvolupada en un territori concret. 
Un bon exemple és el català de bona part del Principat, que és el pro-
ducte de l’evolució natural del llatí portat pels romans. El català, doncs, 
és llengua “constitutiva” de bona part del Principat perquè és on hi ha 
nascut. Aquesta definició, però, ens faria excloure el valencià, els par-
lars baleàrics, l’alguerès, i part dels parlars del Principat sinó fos perquè 
per “llengua pròpia” també hem d’entendre aquella llengua més antiga 
encara parlada en un territori. Així doncs, el valencià és la llengua prò-
pia del País Valencià perquè no conservem ni l’àrab, ni el mossàrab, ni 
l’iber que probablement en temps remots s’hi hauria parlat, i, per tant, 
la llengua més antiga encara parlada és el valencià.

Normalització lingüística. 

La normalització lingüística és el procés a través del qual una llengua 
accedeix a desenvolupar-se i usar-se dins d’àmbits que anteriorment 
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ja estaven ocupats per una altra llengua. Als Països Catalans el terme 
normalització lingüística se sol utilitzar com a sinònim de planificació 
lingüística (language planning), i al Quebec se sol fer servir l’expressió 
aménagement linguistique.

La normalització consisteix sobretot en l’elaboració i la implanta-
ció de normes d’ús lingüístic que tenen per objectiu incidir en tots els 
àmbits de la vida d’una societat.

Abasta dues vessants: la lingüístico-cultural i la sòcio-política. En 
aquest segon aspecte necessita la implicació de les forces polítiques i que 
s’exerceixi un cert grau de sobirania.

Es consideren prioritaris els àmbits on hi ha una major incidència 
comunicativa com l’ensenyament, la sanitat, la justícia, els mitjans de 
comunicació i el comerç.

Catalunya disposa d’una Llei de política lingüística, aprovada el 
gener de 1998, que substitueix la de Normalització Lingüística, aprova-
da el 6 d’abril de 1983.

Plurilingüisme. 

Multilingüisme o plurilingüisme és un terme de la sociolingüística 
per referir-se a un individu que pot usar dos o més idiomes, una comu-
nitat de parlants en què s’usen dues o més llengües, o la comunicació 
entre parlants de diferents idiomes. per a fer referència a l’existència de 
dues o més llengües en contacte.

D’una banda es pot diferenciar entre la capacitat de cada individu de 
ser competent en diversos idiomes, és a dir, ser un poliglota, i de l’altra pel 
coneixement i ús comunicatiu per part d’una societat de diversos idiomes.

Prestigi social de la llengua. 

Designa el valor social que una llengua té, cosa que es demostra perquè 
els que la coneixen en fan ús arreu, i els que no, s’esforcen per aprendre-
la i utilitzar-la. 

Unitat de la llengua o unitat lingüística. 

La unitat de la llengua es refereix a la voluntat dels parlants perquè 
una llengua mantingui la seva integritat arreu dels territoris on es parla.

 



31Ús social de la llengua. 

Implica tant el coneixement com l’ús habitual en situacions socials nor-
mals: al carrer, a la plaça i el mercat, a l’escola, al jutjat, etc. L’ús social 
d’una llengua mesura amb molta exactitud l’amplitud del coneixement 
que en tenen els habitants d’un determinat territori, el prestigi que 
aquesta mereix i també, sovint, el grau de protecció de què disposa per 
part dels poders públics. Exemple del cercle viciós que és fàcil obser-
var respecte del català: com que no resulta imprescindible per a viure 
i relacionar-se a Catalunya, com que molts parlants consideren que és 
cortesia canviar de llengua (dimitir lingüísticament) cada cop que hom 
se’ls adreça en castellà, els nous potencials parlants no troben amb qui 
practicar la llengua catalana, de manera que cada cop aquesta es parla 
menys i menys s’aprèn... 

4.5 Sobre cultura. 

Assimilació cultural. 

Procés pel qual les persones portadores de cultures pròpies -llengua prò-
pia, valors i normes- s’integren en una altra comunitat de manera que 
alhora renuncien parcialment o totalment a les seves formes culturals 
pròpies. 

És l’expressió d’una forma de dominació cultural que té per origen 
el lideratge moral, intel·lectual, polític i econòmic d’una determinada 
cultura, la qual, d’aquesta manera, actua sempre com a gresol on es 
fonen les altres o com a factor que s’imposa completament. 

Cultura. 

Conjunt de tradicions (literàries, historicosocials i científiques) i de for-
mes de vida (materials i espirituals) d’un poble, d’una societat o de tota 
la humanitat. 

Cultura nacional. 

Es diu del conjunt de productes culturals d’una nació determinada i 
que la caracteritzen específicament. 
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Diversitat cultural. 

Es diu de la varietat de cultures que tenen les persones que habiten un 
determinat territori.

Interculturalitat. 

Conjunt de relacions de contacte i d’intercanvi entre cultures diferents. 
És un pas més enllà respecte de la simple multiculturalitat. Pot produir-
se en geometria variable, que pot implicar la integració diversa i enriqui-
dora de les formes culturals en un gresol previ o la creació d’una nova cultura. 

Multiculturalitat. 

Situació que es caracteritza pel fet que, en un mateix territori, con-
viuen persones de diferents ètnies, procedències i cultures. La multicul-
turalitat no implica necessàriament el contacte: pot produir-se la simple 
juxtaposició d’aquestes ètnies i cultures. No implica necessàriament ni 
la integració ni la col·laboració. 

4.6 Sobre demografia. 

Assimilació. 

L’assimilació cultural té a veure amb la difusió cultural, o expansió dels 
atributs d’una cultura a través dels seus contactes. Des d’un cert punt de 
vista, la interacció i contacte entre cultures pot provocar la desintegració 
cultural de la cultura minoritària o més feble. 

Hi ha una visió estàtica de la cultura que la considera quelcom donat 
des del passat i que cal conservar per damunt de tot, sense cap mena 
de canvi, com si fos quelcom de museu. Aquesta ideologia promou la 
no acceptació de la convivència de la diversitat perquè és considerada 
desintegradora i perillosa. Aquesta forma d’eliminar les diferències a 
l’interior d’una societat pluricultural pot arribar als extrems de l’etnoci-
di, la neteja ètnica i fins el genocidi. 

L’assimilació és el primer pas. Es caracteritza per la pèrdua de la 
identitat d’un grup o persona en adoptar completament els valors i 
pràctiques d’una altra cultura, la que assimila l’anterior. Evidentment, 
la idea d’assimilació implica una cultura dominant que elimina les dife-
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quan hi entren en contacte. Ser assimilat equival a fondre’s, a integrar-
se perdent la pròpia identitat, en un procés d’homogeneïtzació. L’ideal 
d’assimilació ho és per part de qui es considera superior, ja que li resulta 
difícil comprendre que els altres vulguin continuar essent com són i ho 
defensin. 

Cultura. 

Des d’un punt de vista sociològic, «cultura» es refereix a la totalitat 
dels actes i productes humans d’una comunitat donada: pràctiques eco-
nòmiques, artístiques, científiques, religioses o filosòfiques, incloent, 
també, les pràctiques morals i les lleis. Altrament dit, la cultura inclou 
els béns materials, les institucions, les idees i els costums. Aquest sen-
tit del terme, no restrictiu, implica que totes les comunitats humanes 
tenen una cultura, per grans que siguin les seves diferències, i que no 
és admissible un punt de vista etnocèntric que aboni la discriminació o 
el menyspreu. Valgui aquesta definició, una de les primeres, d’Edward 
Tylor: «La cultura inclou totes les manifestacions dels hàbits socials 
d’una comunitat, les reaccions de l’individu en la mesura que es veuen 
afectades pels costums del grup amb el qual viu i els productes de les 
activitats humanes en la mesura que es veuen determinades per aquests 
costums.» 

Ètnia. 

Una ètnia o grup ètnic és un grup de persones que s’identifiquen 
entre elles a partir d’uns lligams que els distingeixen d’altres grups. 
Aquests lligams poden basar-se en trets físics, culturals, ètics, històrics, 
lingüístics o religiosos, els quals, en tot cas, no són tancats ni definitius 
o essencials. Significa això que hi ha grups ètnics de tota mena, que 
tenen tots o només alguns trets en comú. La llengua sembla ser un dels 
més importants però no pas en tots els casos, per exemple, l’ètnia gitana 
té diferents llengües, segons el lloc on fixi la seva residència un dels seus 
grups. 

El terme deriva del grec (ethnos, «poble» o «nació»), i designa una 
població humana els membres de la qual s’identifiquen entre si, sovint a 
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partir d’una real o suposada genealogia o ascendències comuna o altres lla-
ços històrics. Sovint ètnia i raça són emprats com a sinònims, quan no ho 
són, i tampoc un no pot ser un eufemisme de l’altre. 

Guetització. 

El mot català gueto, tal com es pot veure al GDLC, és un manlleu 
adaptat del mot italià ghetto:[de l’it. ghetto, íd., i aquest, del venecià 
gheto, nom d’una foneria situada en una petita illa de Venècia, on al s. 
XVI foren confinats els jueus]. El nom, doncs, neix vinculat a la xeno-
fòbia, de manera que històricament ha significat barri habitat per jueus. 
La sociologia ens forneix una nova definició, desvinculada del seu ori-
gen històric: sector social, delimitat geogràficament, on la majoria de 
la població té unes característiques pròpies i diferenciades que fan que 
sigui segregada de la resta de la societat. 

La guetització és una de les possibles – i indesitjables − conseqüèn-
cies de la immigració no integrada. Els immigrants – per voluntat prò-
pia o obligats per les circumstàncies, viuen junts en les mateixes zones 
de la ciutat, de vegades en una sola, sense relacionar-se amb els naturals 
del país fora del temps laboral. 

La guetització és un fenomen que s’ha esdevingut manta vegades a 
Catalunya: primer amb les juderies medievals -anomenades calls- i més 
endavant, ja durant el segle passat i aquest, amb les concentracions d’immi-
grants de determinades ètnies en indrets molt concrets de les ciutats, ocupant 
pràcticament determinats barris. 

Integració. 

Pot ser la conseqüència de l’assimilació, amb pèrdua de la identitat 
pròpia. També ho pot ser d’una altra manera, més parcial. Hom s’inte-
gra quan assumeix les normes i els comportaments exteriors mentre que 
a nivell privat manté els valors propis i la llengua, per exemple. 

També hi ha persones que posseeixen identitats múltiples, precisa-
ment a causa del fet que estan perfectament integrades tant al lloc de 
procedència com al de destinació. Evidentment, n’hi ha, també, que no 
acaben d’estar integrades a cap dels dos llocs. 



35Mestissatge ètnic. 

El concepte «mestissatge» no és neutre: té una terminologia profun-
dament racista. En efecte, s’anomenen mestissos els fills de persones 
de diferent color de pell o posseint diferències apreciables a la vista2.  
En canvi, només perquè s’apreciï la diferència, ningú no categoritza la 
descendència d’un francès i d’un català, o d’un anglès i d’una italiana. 
Paradoxalment, el fill d’un català i una andalusa és un «xarnego», terme 
que aplicat al cas, és suficientment significatiu: té una càrrega simbòlica 
pejorativa. Titllar algú de mesclat és rebaixar-ne la dignitat. Així, si par-
lem de cultures mestisses, suposem que n’hi ha que no ho són. I què són 
les no mestisses? Són «pures» i sense taca? 

Hi ha persones que creuen que la immigració només constitueix 
una riquesa si els immigrants respecten totalment els principis de la 
societat d’acollida i s’hi adapten completament. En aquest sentit el 
mestissatge s’oposa al multiculturalisme, això és, la convivència sense 
mescla de diferents cultures i ètnies. Amb tot, el terme mestissatge és 
emprat, sovint amb bona intenció, com un valor cultural afegit. Hom 
n’ignora les connotacions, evidentment, quan diu que «La Barcelona 
mestissa és molt rica culturalment» referint-se a la varietat i bellesa del 
folklorisme present a la Rambla. 

Podem contraposar el terme i el camp semàntic d’«interculturali-
tat» al de «mestissatge». El primer no té les mateixes connotacions i, en 
canvi, suggereix millor la idea de contacte creatiu entre cultures i ètnies, 
que conviuen en un marc de respecte i que, alhora, es fertilitzen mútu-
ament, no pas com una mena de Frankenstein social sinó com una nova 
realitat, producte de la relació i de l’intercanvi. 

Seguint l’antropòleg Manuel Delgado, cal reivindicar el «dret a la 
indiferència» com a prototipus de les relacions interculturals. Hom es 
barreja, sí, però com vol, i sense que li demanin comptes ni l’avaluïn, de 
manera que el que demana -gairebé exigeix- és que no se’l mirin. 

2   Mestís a Amèrica llatina, significa fill d’europeu i d’amerindi. Mulat ve de «mula», mescla 
del cavall i de l’ase. Amb aquest darrer referent ja queda establerta l’etimologia i les seves 
evidents connotacions
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Migració (immigració, emigració). 

La migració, les migracions, són desplaçaments, més o menys perma-
nents, de persones d’un indret a un altre. Segons el punt de vista es parla 
d’emigració (una persona parteix d’una zona concreta) o d’immigració 
(quan hi arriba) per referir-se al mateix moviment. 

Hi ha migracions a l’interior dels estats i interestatals. 
Hom acostuma a fer judicis de valor quant a les migracions, en 

funció de les causes (als països de sortida) i de les conseqüències (als 
d’arribada). Però les migracions són un fenomen sociològic tan vell 
com la humanitat, i la pluralitat de causes i conseqüències no permeten 
aventurar un judici general. Entre les causes més comunes es troben les 
econòmiques (desig de millorar, manca de feina, fam, desastres naturals 
que impedeixen la producció d’aliments, etc.) i les polítiques (perse-
cució, genocidi, guerra, etc.). Això sense excloure, és clar, moltes altres 
raons, com les estacionals, culturals, les pròpies del nomadisme, etc. 
Les migracions per elles mateixes no són bones ni dolentes, sinó que el 
resultat dependrà de l’ús que se’n faci, de la capacitat d’acollida del país 
o regió i de la manera com els immigrants s’integrin al cos social on arriben. 

Des de la perspectiva del país o territori d’acollida, les migracions 
poden ser una necessitat, car els immigrants proporcionen la mà d’obra 
que el país necessita. Amb tot, acostumen a provocar alguns problemes 
socials, derivats normalment de la inclusió en la cultura d’acollida –que 
arrisca la seva identitat si no troba mecanismes per tal que la inclu-
sió sigui efectiva− i/o la convivència multicultural. En alguns casos es 
desenvolupen situacions de racisme i xenofòbia. Per tot plegat, els paï-
sos d’acollida acostumen a crear una sèrie de polítiques integradores per 
tal que les dues parts de la societat (immigrants i nadius) es cohesionin 
i s’integrin tot formant una mateixa societat. 

Les principals onades migratòries que ha rebut Catalunya han estat 
durant el segle passat, provinents d’altres indrets de l’Estat espanyol, que 
han permès que la població de 1900, que era tot just d’un milió de perso-
nes, es convertís, passat un segle, en gairebé set milions. Durant els darrers 
anys, ja encetat el nou segle, la immigració a Catalunya és bàsicament inter-
nacional, procedent de l’Àfrica del nord, de la subsahariana i també dels 
països de l’est i de l’Amèrica llatina. 
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És un concepte alhora objectiu i subjectiu. Fa referència al con-
junt d’individus que formen part d’un marc legal concret (estat-nació) 
i també a un conjunt d’individus que tenen unes característiques cul-
turals, socials, una llengua comuna, un conjunt de tradicions, valors, 
hàbits morals i polítics, etc., comunes en un espai geogràfic més o 
menys delimitat i, sobretot, que s’identifiquen a si mateixos com a per-
tanyents a aquest grup humà. 

La major part de les nacions disposen també d’un estat, per bé que 
hi ha notables excepcions, com ara Catalunya, la nació kurda, Escòcia, 
Quebec, etc. Els actuals estats-nació s’han format a partir del predomini 
d’una de les nacions que els conformen, que han imposat el seu predo-
mini numèric, econòmic o militar a les altres. El cas de l’estat francès 
s’acostuma a presentar com a prototípic. 

Existeixen dues concepcions de nació, una nascuda del món de la Il-
lustració i l’altra del món del Romanticisme. Una és la nació legal i l’al-
tra, la cultural. La primera és un dels resultats de la Revolució Francesa: 
s’entén la nació com a conjunt de ciutadans i ciutadanes de l’estat, amb 
tot el que implica el concepte de ciutadania pel que fa a drets i deures 
i també pel que fa a la sobirania, entesa com a fonamentada legalment 
en els individus que la componen. Aquesta concepció de nació és més 
objectiva i es pot traslladar a qualsevol lloc del món i qualsevol cultura, 
món ja què només cal un estat i un marc jurídic no autoritari on els ciu-
tadans tinguin reconeguda la sobirania. És la concepció legal i com a tal 
la més estesa. És el tipus de nació a què fan referència les constitucions i 
tot marc jurídic a nivell internacional. Així es pot aplicar tant a un estat 
de la vella Europa com a un estat nascut de processos de descolonització 
que no té característiques culturals pròpies o comunes a tota la seva 
ciutadania. 

La concepció de nació nascuda del Romanticisme és la nació cul-
tural. És la cultura, sigui religió, llengua o costums, allò que dóna cos 
a la nació. I aquesta cultura és fruit de la Història, així que la nació 
també ho és. Aquesta idea de nació apareix al món germànic amb la 
idea de volkgeist que seria una cosa així com «esperit del poble». En 
aquesta concepció la nació és anterior a l’estat i independent d’aquest. 
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L’avantatge d’aquesta concepció és que la nació no és artificial, sinó que 
formada al llarg de la història, és quelcom més que uns límits polítics, 
que especialment en països nascuts de la descolonització són molt arti-
ficials. El concepte de nació té trets identitaris i per tant és alguna cosa 
més per als seus membres. Però que nació i estat no tinguin res a veure 
duu problemes polítics importants entre les comunitats nacionals i l’es-
tat. Aquestes dues concepcions no són incompatibles i en la pràctica 
conviuen a alguns estats. De fet, les nacions tendeixen a voler reunir 
les característiques tant de la nació legal com de la cultural. És a dir, les 
nacions pluriculturals que haurien de ser un simple conjunt de ciuta-
dans tendeixen a uniformitzar culturalment la seva gent, i les nacions 
culturals tendeixen a voler constituir-se com a estat, amb el seu marc 
legal propi i amb sobirania reconeguda.

Poble. 

Pot entendre’s com a sinònim de nació - amb o sense estat− o d’èt-
nia. Així parlarem de «poble basc» o «poble català» com a sinònims de 
«nació» catalana o basca.

Raça. 

Terme que hom usa per classificar poblacions d’individus de la mateixa 
espècie que tenen la possibilitat de tenir descendència comuna fèrtil, per 
bé que tinguin, aquestes poblacions, característiques diferents. S’empra 
molt especialment per als animals domèstics, com gossos, porcs, gats, 
etc. També s’aplica, impròpiament, a l’espècie humana, basant-se en el 
criteri del color de la pell. Les investigacions científiques més recents 
demostren que les diferències de color de pell, posem per cas, són 
irrellevants biològicament i no tenen sentit. Paradoxalment, són més 
diferents biològicament els humans del mateix color que, per exemple, 
tenen RH sanguini diferent. El racisme, per tant, manca de fonament 
científic i resta només com un prejudici social injustificable.



394.7 Sobre les formes de la regència pública 

Autoritarisme i Totalitarisme. 

El terme autoritarisme es consolida com a oposat a totalitarisme (que és 
el que reivindicava per a si el feixisme), en les anàlisis posteriors al perí-
ode d’entreguerres. La dictadura autoritària es diferencia de la dictadura 
totalitària perquè no té una ideologia tan elaborada, l’exalçament del 
líder es fa de forma merament propagandística. No cerca el suport de 
les masses, només sotmetre-les. La seva meta última no és realitzar grans 
canvis en la societat sinó únicament imposar el seu poder. 

El Totalitarisme es diferencia de l’autoritarisme en el grau d’intensi-
tat com es manifesten alguns dels seus elements comuns: concentració 
de poder en una sola persona o grup molt reduït, usualment un partit 
polític o moviment, que pot fins i tot conduir al culte de la personali-
tat del líder. El totalitarisme justifica l’actuació política mitjançant una 
doctrina global que es manifesta en totes les esferes socials: economia, 
cultura, família, religió. Usa sistemàticament el terror, per eliminar la 
dissidència o oposició. Sol usar camps de concentració per aïllar l’opo-
sició i els enemics del règim. 

Mentre l’autoritarisme cerca apaivagar els dissidents i evitar les seves 
expressions en públic, el totalitarisme en canvi cerca no només apaiva-
gar sinó també extirpar les formes de pensament oposades, mitjançant 
l’adoctrinament i la remodelació de les mentalitats. 

Dictadura feixista: el concepte de règim feixista pot aplicar-se a 
alguns règims polítics dictatorials, ja fossin totalitaris o autoritaris de 
l’Europa d’entreguerres i a pràcticament tots els que es van imposar per 
les potències de l’Eix durant la Segona Guerra Mundial. D’una manera 
destacada i en primer lloc a la Itàlia de Benito Mussolini (1922) que 
inaugura el model i encunya el terme; seguida per l’Alemanya d’Adolf 
Hitler (1933) que el porta a les seves últimes conseqüències; i tancant el 
cicle, l’Espanya de Francisco Franco que es prolonga molt més. 
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Dictadura. 

La dictadura (del llatí dictatura) és una forma de govern en la qual 
el poder es concentra entorn de la figura d’un sol individu (dictador), 
generalment a través de la consolidació d’un govern de facto, que es 
caracteritza per una absència de divisió de poders, una propensió a exer-
citar arbitràriament el comandament en benefici de la minoria que la 
recolza, la inexistència de cap consentiment per part dels governats i la 
impossibilitat que a través d’un procediment institucionalitzat l’oposi-
ció arribi al poder. 

Monarquia. 

És la forma política en què una persona té dret, per via hereditària, 
a regnar com a Cap d’un Estat amb caràcter vitalici. El nom amb què 
governen varia segons les zones i l’estructura jurídica del seu govern. Es 
poden dir: reis, emperadors, tsars, kàisers. A través de la història molts 
monarques han ostentat poder absolut, de vegades sobre la base de la 
seva pretesa divinitat. 

Actualment la majoria de monarquies són constitucionals (amb 
poder limitat), bàsicament com a símbols de la unitat nacional. A Euro-
pa són vigents, en aquests moments, deu monarquies, que són les del 
Regne Unit (la reina del qual és també la Cap d’Estat del Canadà, Aus-
tràlia i Nova Zelanda), Espanya, els Països Baixos, Noruega, Suècia, 
Dinamarca, Bèlgica, Luxemburg, Mònaco i Liechtenstein. 

El dret de primogenitura en la successió al tron d’una monarquia 
sol establir la preferència del fill sobre la filla. Per això en la corona espa-
nyola l’hereu del tron és el Príncep Felip i no pas la Infanta Helena, que 
és la gran. Això està legislat per la Constitució Espanyola aprovada el 27 
de desembre de 1978, en el seu Article 57. 

Monarquia parlamentària. 

La monarquia parlamentària és el sistema de govern comú en mol-
tes democràcies occidentals actuals, en el qual el rei o monarca exerceix 
la funció de Cap de l’Estat sota el control del poder Legislatiu (Parla-
ment) i del poder Executiu (Govern). En la majoria de les monarquies 
parlamentàries actuals l’autonomia i poders del monarca estan molt 



41limitats, podent el Parlament, en qualsevol moment, prendre decisi-
ons que obliguin el Rei al seu compliment. Les excepcions a aquestes 
limitacions generalitzades són pures reminiscències històriques que es 
mantenen per tradició en algunes monarquies més antigues, encara que 
normalment es refereixen a temes de poca transcendència per a la vida 
política del país. La presa efectiva de decisions es manté en el Govern 
i en les diferents càmeres de representació, que en una monarquia par-
lamentària són considerats els dipositaris de la sobirania popular. En 
aquest tipus de sistema polític el monarca sanciona les lleis i decrets que 
li són presentats per signar per part del Govern i del Parlament. 

Sol ser habitual en una monarquia parlamentària que el monarca 
gaudeixi de privilegis en funció del seu paper com a màxim representant 
del país i Cap de l’Estat. Aquests privilegis solen referir-se no només al 
manteniment econòmic de la família reial i la seva seguretat, sinó també 
a qüestions d’immunitat jurídica, etcètera, que per afectar a un dels 
principals òrgans de representació de l’Estat, solen venir regulats per 
una Constitució o una norma similar de caràcter fonamental en Dret. 

Principat. 

Forma política segons la qual el govern d’un territori és encomanat a un 
príncep hereditari. A tots els efectes, el funcionament és idèntic al d’una 
monarquia. En aquest sentit, la diferent nomenclatura –monarquia o 
principat– no és rellevant. 

Andorra és un “Principat” que comparteixen els dos “co-Prínceps”: 
el President de la República francesa i el Bisbe de la Seu d’Urgell, per bé 
que té un Govern propi, de resultes d’eleccions democràtiques convo-
cades en l’àmbit territorial del Principat. 

Històricament s’ha anomenat Principat de Catalunya o Principat el 
territori històric i cultural català que comprèn la Catalunya del sud i Cata-
lunya del nord. Principat de Catalunya és un terme jurídic (en llatí “prin-
cipatus”) que aparegué al segle XIV per indicar el territori sota jurisdicció 
de les Corts Catalanes, el sobirà del qual (en llatí, “princeps”) era el rei del 
Casal de Barcelona, sense ser formalment un regne, sinó una agrupació de 
comtats amb unes lleis uniformades per les Corts. 
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Administrativament, la part que es troba a l’Estat espanyol s’ha consti-
tuït com a Comunitat autònoma, mentre que la part del nord si bé confor-
ma l’actual departament dels Pirineus Orientals, no gaudeix del grau d’au-
tonomia del sud. Cal considerar que les fronteres entre Catalunya i Aragó 
foren relativament laxes i canviants i algunes àrees del que avui es coneix 
com a Franja de Ponent en moments històrics han variat la seva adscripció 
entre l’Aragó i el Principat de Catalunya. 

República. 

En una definició àmplia, una república és un estat o un país dirigit 
per persones que basen el seu poder polític en la voluntat democràtica 
del poble en què els ciutadans tenen el dret al vot, la qual cosa dóna al 
govern el fonament de legitimitat i sobirania. Sovint, les monarquies i 
les repúbliques es descriuen com a conceptes mútuament exclusius. En 
aquest sentit les monarquies constitucionals, encara que amb sistemes 
electorals democràtics no són repúbliques, atès que el màxim sobirà 
executiu, amb poders limitats o merament cerimonials, no hi és elegit 
democràticament pel poble. De vegades les dictadures s’han anome-
nat “repúbliques” només per designar que el poder no recau sobre un 
monarca. Les repúbliques poden organitzar-se de diferents maneres. Hi 
ha repúbliques Presidencialistes, on el Cap d’estat és alhora el Cap de 
govern, anomenat «president», i és elegit de manera independent del 
legislatiu, com passa als Estat Units d’Amèrica. Hi ha també repúbli-
ques Parlamentàries, on el Cap d’Estat és elegit democràticament, però 
té poders limitats o cerimonials, mentre que el Cap de govern, ano-
menat «primer ministre» prové del cos legislatiu. Finalment, hi ha les 
repúbliques Semipresidencialistes, on el Cap de l’Estat té més responsa-
bilitats i poders executius que no pas a les repúbliques parlamentàries, 
poders que comparteix amb el Primer ministre. 



435. Cronologia de fets històrics  
i culturals en la construcció  

nacional de Catalunya.

Francesc Pané i Sans; Josep Mª López i Llaví
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5.1 La prehistòria i l’antiguitat

Dividit en “províncies” per a la seva administració complexa, l’Imperi 
romà, origen de la cultura política europea, defineix els primers espais 
geogràfics que, a la seva dissolució, aniran configurant territoris amb 
vocació d’unitats polítiques. La província “Tarraconensis”, amb capi-
tal a Tarraco, és un exemple d’aquesta fragmentació administrativa que 
marcarà un àmbit de relacions culturals i polítiques.

40.000 anys abans de Crist (Paleolític):

Restes dels primers homínids es troben esparces per tots els territoris de 
parla catalana. Els Neanderthal han deixat rastres al Montsec, a l’estany 
de Banyoles. L’home de Cro-Magnon ha deixat restes a la Selva, a Falset 
o a Gandia

8.000 a.C. (Mesolític):

L’Homo Sapiens pinta les coves per tot el llevant peninsular: Cogul 
(Lleida), Bicorb (València) i a Castelló. L’humà forma petites comuni-
tats sedentàries de les quals perviuen necròpolis i ceràmiques rudimentàries.

2.000 a.C. (Eneolític):

En l’Edat del Bronze es basteixen els “talaiots”, les “taules” i les “navetes” 
balears: construccions de pedra amb usos defensius i funeraris. A tot el 
territori s’alcen monuments megalítics. Es perfecciona la ceràmica.

750 a.C. (Edat del ferro):

Les tribus celtes travessen el Pirineu, procedents del nord i es mesclen 
amb els indígenes. Comença la cultura ibèrica, capaç d’escultures, de 
ceràmiques ornamentals i d’orfebreria. Construeixen els poblats sobre 
els turons, fortificats amb pedres enormes. Els ibers s’estenen arreu: 
Cerdanya, Plana de Vic, Terres de ponent, terres costaneres, Baix Ebre, 
Castelló, València i Alacant. Conformen un alfabet propi del qual 
coneixem la grafia. Són vestigis importants els d’Arbeca (Lleida), Ullas-
tret (Girona), Tivissa (Tarragona), Llíria (València). La “Dama d’Elx” és 
un vestigi d’art ibèric.



45650 a.C.:

Els pobles de les illes gregues arriben a la costa ibèrica i hi funden colò-
nies comercials per intercanviar béns amb els ibers indígenes. Roses és 
una d’aquestes. Un altre exemple és Hemeroscopeion, prop d’Alacant. 
Empúries és la més important de totes (550 a.C.)

El poble fenici –radicat en el Líban actual- també arriba al litoral 
ibèric. També amb voluntat d’expandir el seu comerç. Creen ciutats 
comercials. Eivissa n’acaba essent la més important.

200 a.C.:

Els cartaginesos, creadors d’un imperi a la Mediterrània, funden ciutats 
tot al llarg de la costa ibèrica amb l’objectiu d’expandir el seu domini. 
Procedien de l’actual Tuníssia. En foren cabdills Amílcar Barca i Han-
nibal, ambdós enfrontats amb l’altre imperi naixent: el romà. Barcelona 
fou una comunitat humana creada per Almílcar Barca.

El general romà, Gneu Scipió, desembarca a Empúries l’any 218 
a.C. amb la intenció de desallotjar els cartaginesos de la península. La 
segona Guerra Púnica que enfronta uns i altres implica els cabdills ibers. 
Els “ilergets” Indívil i Mandoni lluiten contra Roma.

49 a.C.

En terres lleidatanes (Ilerda), Juli Cèsar venç Pompeu en la Guerra Civil 
del primer Triumvirat romà.

27 anys abans de Crist:

Els romans ja dominen tot l’àmbit ibèric oriental. Aprofiten llocs ibers 
per fundar-hi ciutats romanes (Badalona, Mataró, Lleida, Barcelona...) 
Tarragona esdevé, amb Cèsar, la capital de la província romana “Tarra-
conensis”, governada per un llegat imperial.

El llatí, la llengua de l’imperi Romà, s’estén per les terres conqueri-
des. Amb el temps, serà la base de les llengües romàniques, entre elles el 
gallec, el provençal, el castellà i el català.

64 després de Crist:

El cristianisme s’ha estès per tot l’imperi romà. Aquest any, segons la 
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tradició, Pau de Tars predica a Tarraco. A partir d’ara es fundaran les 
“basíliques” cristianes en les nostres terres. De les de Tarragona i Barce-
lona ens en pervenen restes. L’arqueologia ha descobert construccions 
civils romanes per tot l’àmbit català, valencià i balear, mostra la profun-
da romanització d’aquestes terres “tarraconenses”. Quan el cristianisme, 
sota Constantí esdevé religió imperial, aquest arrela en tots els dominis 
romans i n’impregna tota la cultura.

395 d.C.:

L’imperi romà es divideix en dues parts, amb capitals a Roma i Bizanci 
(actual Istambul).

410 d.C.:

Alaric, el cabdill dels pobles visigots, procedents de l’Europa central, 
saqueja Roma. Els visigots es mesclaran amb les poblacions romanitza-
des de l’imperi. L’any 415 el rei Ataülf, casat amb Gala Placídia, germa-
na de l’emperador romà, s’instal·la a Barcelona pensant de fer-la capital 
del seu regne llatí. No serà perquè hi mor assassinat. Els gots finalment 
s’instal·len a la Gàlia i hi funden el seu regne amb capital a Tolosa. Els 
francs els derrotaran i fugiran a Hispania per assentar la nova capital a 
Toledo. La fusió de poblacions romanitza els visigots que usen el llatí 
com a llengua pròpia. A Terrassa els visigots basteixen l’església de Sant 
Miquel d’Egara. Des de Toledo, s’aconsegueix crear una certa unitat 
territorial que abasta bona part de la península ibèrica.

476:

Es desfà l’Imperi romà occidental.

711:

Els àrabs musulmans entren a la península per l’estret de Gibraltar. 
Amb el temps, diverses incursions musulmanes, acabaran emparant-
se de tot el territori visigòtic i de les Illes. La seva penetració arribarà 
fins a l’Aquitània franca (Carcassona). Foren aturats per Carles Martell 
a Poitiers (732). Les poblacions llatina, goda i sarraïna conviuen a la 
península, sota el domini àrab, i hi conviuen les religions cristiana i 



47musulmana. La cultura romana és, però, la dominant i la que marca 
les pautes de vida en l’àmbit de l’antiga província tarraconense. El món 
musulmà construeix arquitectura civil i religiosa, i produeix escriptura 
arreu, però la recristianització posterior en malmetrà moltes mostres, 
almenys en la part del llevant nord.

5.2 L’edat mitjana

És durant aquest llarguíssim període de temps que va de la caiguda de l’im-
peri romà fins al Renaixement, que els territoris romanitzats configuren  
entitats politiques, comandades per nobles que configuren dinasties feu-
dals, sota  l’autoritat dels monarques, també dinàstics. En certs territoris, els 
monarques, volent recuperar l’antiga unitat romana, es coronen “empera-
dors”, amb l’aquiescència papal. Roma segueix essent la guia espiritual de 
la cristiandat organitzada en regnes feudals. La lenta conformació d’aquests 
regnes medievals, prefigura els territoris “nacionals” que es consagraran a 
través dels vincles de la llengua, de la cultura social, de les expansions i les 
contraccions territorials  -per causa de guerres, d’aliances, de vincles matri-
monials, d’herències, etc.- com a “estats” en la Baixa Edat Mitja i, sobretot, 
a partir del Renaixement i fins a la Il·lustració, ja en l’Edat Moderna. Així 
s’esdevé amb Catalunya, nascuda dels comtats francs i convertida en un 
petit imperi confederat amb Aragó fins al matrimoniatge dels Reis Catòlics. 
En aquesta època es conformen les llengües romàniques, que es parlen entre 
el poble i s’escriuen en textos literaris. Les terres de cultura catalana (Rosse-
lló, Catalunya, Mallorca, València) es conformen sota el regant de Jaume I 
i els dels seus successors, en una unitat política i administrativa que perdura 
fins a l’edat moderna.

768:

L’emperador Carlemany funda l’”Imperi Carolingi”, a imatge de l’antic 
imperi cristià de Roma.

785:

Els francs, hereus de  Carlemany, travessen els Pirineus comandats pel 
fill de l’emperador, Lluís el Pietós, i alliberen Girona del domini àrab.
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801:

Lluís el Pietós s’empara de Barcelona i anomena el got Bera com a 
governador de la ciutat. En els nous dominis francs de la banda sud 
dels Pirineus es van creant comtats com a forma de nova governació. 
Aquests territoris reconquerits pels francs (Cerdanya, Urgell, Pallars, 
Ribagorça, Osona, Empúries, Girona i Barcelona conformen el que 
hem anomenat “Catalunya Vella”.

843:

Es divideix l’”Imperi Carolingi”.

878:

El comte Guifré de Barcelona –originari de Carcassona i anomenat el 
Pilós- unifica els comptats de Girona-Besalú, Urgell i Cerdanya per 
defensar-los de les incursions sarraïnes. Configura un primicer territori 
franc a la península ibèrica com a unitat política, i hi fa accions d’as-
sentament de població. Aquest comptat unificat s’allunya progressiva-
ment del poder dels reis francs. Ho confirmen les accions dels comtes 
Borrell I i Sunyer, successors de Guifré.

Guifré i de Barcelona (Guifré “el pilós”) ( ? – 840, ? 897)
Comte de Cerdanya i d’Urgell (--840?-897) i de Barcelona, Girona i Besalú (878-

897). La seva obra més important fou el repoblament del centre de Catalunya, devas-

tat i quasi despoblat des de la incursió àrab el 827. Fundà els monestirs de Ripoll i 

Sant Joan de les Abadesses. En morir lluitant amb el governador moro de Saragossa, 

els seus estats van ser repartits entre els fills mascles seglars. Una llegenda tardana 

atribueix a l’emperador Lluís el Piadós haver dibuixat sobre l’escut daurat del Comte, 

amb els dits tacats amb la seva sang, els quatre pals vermells que constituirien l’escut 

i la bandera catalan.

929:

Abd-al-Rahman III inicia el Califat de Còrdova.



49985:

Al-Mansur saqueja Barcelona, sent-ne comte Borrell II, que dema-
na ajuda al seu senyor, el rei franc, que no la va prestar mai. Aquest 
fet significà la desvinculació del deure de fidelitat feudal i implicà la 
progressiva independència del comtat de Barcelona respecte dels reis 
francs. De fet, es tracta de l’inici de construcció feudal de la Catalunya 
medieval. Berenguer Ramon i Ramon Berenguer I ja van actuar amb 
sobirania des del comtat de Barcelona, que expandia la seva influ-
ència sobre els altres d’origen franc. Ramon Berenguer I promulga 
els “Usatges”, compilació de dret feudal que regula les relacions entre 
senyors i vassalls.

1027:

L’abat Oliba, bisbe de Vic i fundador dels monestirs de Ripoll, Cuixà i 
Montserrat estableix a la ciutat d’Oluges (Rosselló) l’“Assembla de Pau 
i Treva”. Es tracta d’una institució religiosa i civil alhora, en què s’acor-
den els períodes de temps durant els quals els nobles i els cavallers no 
podran guerrejar, i s’hi determinen les anomenades “sagreres” (espais 
entorn de les esglésies, on la gent que s’hi refugia de les lluites entre 
els nobles, té garantida la seva integritat i salvaguarda). La institució 
de “Pau i Treva” és considerada la primera forma de parlamentarisme 
català, perquè amb el temps, les “treves de pau” foren dictades pel 
“Consell” del Rei, que és l’òrgan precursor de les Corts Generals de 
Catalunya.

L’Abat Oliba  (Besalú, 971 - Sant Miquel de Cuixà, el Conflent, 1046)
Besnét del comte Guifré el Pilós. Comte de Berga i Ripoll (998-1002), renuncià als 

comtats per abraçar l’orde benedictina. Fou abat de Ripoll i Cuixà (1008-1046) i hi 

retornà disciplina i austeritat. Bisbe de Vic (1018-1046) en va fer la nova catedral 

i cap el 1025 fundà el monestir de Montserrat. Restaurà les ciutats de Manresa i 

Cardona. Esmerçà grans esforços a defensar dels atacs senyorials les esglésies al seu 

càrrec. Entre 1022 i 1027 instituí la Treva de Déu (uns temps i uns dies de l’any en 

què s’excloïen les lluites armades i les guerres senyorials) i sempre va mantenir una 
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actitud conciliadora. Figura de les més influents i rellevants del seu temps, la seva 

tasca va ser definitiva en la gestació de la cultura catalana i en la impulsió de l’art 

romànic.

1027:

El califat àrab es desmembra en els “Regnes de Taifes”. S’inicia la decadèn-
cia política dels musulmans a Al-Andalus.

1037:

El rei Ramir I comença la dinastia del regne d’Aragó.
El rei Fernando I unifica els regnes de Lleó i Castella.

1085:

Alfonso VI conquesta la ciutat de Toledo.

1094:

El Cid “Campeador” conquereix la ciutat de València als sarraïns. Es 
mantindrà així fins a la mort del guerrer (1102).

1096:

El comte de Barcelona Ramon Berenguer III unifica els comtats francs 
del sud del Pirineu i imposa una unitat territorial sota el seu comanda-
ment. Casat amb Dolça de Provença, esdevé senyor d’aquest territori 
en el domini franc. Va conquerir l’illa de Mallorca, però només la sos-
tingué un any, reconquerida pels almoràvits. Els documents d’aquesta 
feta anomenen “catalans” els soldats del comte, quan fins aleshores 
eren dits “francs”.

Ramon Berenguer III de Barcelona (Rodes 1082 - Barcelona 1131)
Dit El Gran. Comte de Barcelona i de Provença. Fill de Ramon Berenguer II. Es 

casà amb Maria, filla del Cid. I, en segones núpcies, amb Dolça de Provença, que li 

aportà com a dot aquest comtat i els de Besalú i de Cerdanya, que ell s’annexionà en 

extingir-se les respectives dinasties comtals. El 1102 va lluitar contra els almoràvits 

que amenaçaven Catalunya i entre 1114 i 1115 va ocupar ocasionalment Mallorca. 



51El 1118 aconseguí la restauració de l’arquebisbat de Tarragona, que suposà, de facto, 

la creació de la jerarquia eclesiàstica pròpia dels comtats catalans.

1131:

Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, és casat amb la princesa 
d’Aragó, Peronella. Quan Ramir II d’Aragó renuncia al tron, el comte 
de Barcelona –i els successors a partir d’aleshores- s’anomena Comte 
de Barcelona i Rei d’Aragó. De fet, per via matrimonial, s’estableix 
una confederació medieval de dominis senyorials. S’inicia l’anomena-
da Corona Catalano-Aragonesa. Ramon Berenguer IV expandeix els 
seus dominis fins a l’Ebre. S’annexiona Tortosa i Lleida –la Catalunya 
dita “Nova”- (1148-1149).

Ramon Berenguer IV de Barcelona (--1113 - Borgo s. Dalmazzo,  
piemont 1162)
Dit El Sant. Comte de Barcelona (1131-62) i Príncep d’Aragó (1137-62) Fill de R. 

Berenguer III i Dolça de Provença. En acordar-se el seu casament amb Peronella, 

filla de Ramir II d’Aragó, passà a ser senyor efectiu d’aquest regne i fundador per 

tant de la Corona d’Aragó. El 1150 fundà el monestir de Poblet. Conquerí Tortosa 

i Lleida i feu tributaris els reis àrabs de València i Múrcia. Amb el tractat de Tude-

llén (1151), establert amb Castella, obtingué el reconeixement del País Valencià i 

Múrcia com a zones de conquesta catalana. També intervingué a Occitània, essent 

regent de la Provença (1144-62). Morí quan anava a entrevistar-se amb l’emperador 

Frederic I Barba Roja per obtenir-ne el reconeixement de la Provença en el marc de 

la sobirania catalana. 

1157:

Separació de Lleó respecte de Castella.

1212:

L’exèrcit àrab dels Almohades, que pretenen tornar a posseir la península, 
són derrotats pels castellans i catalans a la batalla de “Navas de Tolosa”
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1213:

Pere “el Catòlic”, rei d’Aragó, comte de Barcelona i de Provença és aba-
tut en la batalla de Muret, lliurada a favor dels càtars i dels drets feudals 
de Barcelona contra Simó de Montfort, noble al servei de la corona dels 
francs. La presència catalana a la Provença inicia el declivi.

1217:

Fernando III unifica definitivament Castella i Lleó.

1229:

El rei Jaume I “el Conqueridor”, s’empara de Mallorca, que la pren 
als sarraïns després d’una expedició militar i la posa a la disciplina 
de la corona catalano-aragonesa, repoblada majorment per població 
empordanesa.

1238:

Jaume I s’empara de València, que els sarraïns havien reconquerit 
després dels fets del Cid. Les terres es repoblen amb població de la 
Catalunya Nova. El rei atorga a València furs distints als del comtat de 
Barcelona i dret de tenir Corts, a semblança com les tenia Aragó. Sota 
el regant de Jaume I s’organitzen els municipis com a entitat política, 
al front dels quals hi ha la figura del “paer” o “conseller”. Aquests, a 
Barcelona, són cent (el “Consell de Cent”). El rei instaura les Corts 
Generals catalanes, sota llei compilada en els “Usatges”, on són repre-
sentats els clergues, els nobles i els mercaders i artesans. Tres repre-
sentants de cada segment configuren la Diputació de la Generalitat o 
diputació del General. El sistema de representació és similar a Aragó i 
a València. Mallorca inicia una dinastia independent de la corona amb 
Jaume II, que és sobirà també del Rosselló i de la Cerdanya. A la seva 
mort, el regne queda dividit en tres parts: el Principat-Aragó, Mallorca 
i València.



53Jaume I De Catalunya-Aragó (Montpeller 1208-València 1276)
Comte de Barcelona i rei d’Aragó (1213-76), de Mallorca (1229-76) i de València 

(1239-76). Orfe, als cinc anys la seva educació va ser confiada als Templers. Va 

iniciar l’expansió catalana a la Mediterrània amb la conquesta de Mallorca (1229) i 

Eivissa (1235), que repoblà amb catalans. Va conquerir el País Valencià (1232-45) 

i el va repoblar amb catalans i aragonesos. També conquerí Múrcia, que cedí al seu 

gendre Alfons X de Castella. Pel tractat de Corbeil (1258) amb Lluís XI de França, 

va renunciar als drets d’Occitània. Va fer una croada a Terra Santa (1269) que no 

reeixí. En morir repartí el seu regne entre els seus fills, dividint la sobirania dels 

territoris. Durant el seu regnat es redactà El Consolat de Mar, es compilaren els Furs 
de València i s’estructuraren les Corts i els primers municipis autònoms. Jaume I és 

l’autor de la Crònica o Llibre dels Feits i l’autèntic forjador dels Països Catalans.

1282-1388:

La corona Catalano-aragonesa s’expandeix per la Mediterrània i s’em-
para de Sardenya, Sicília, Atenes, que passen a formar part –per temps 
diversos cada domini- de la Confederació. S’ha creat la companyia 
mercenària dels Almogàvers, comandada per l’almirall Roger de Flor.

Roger de Flor (– -1265 - Adrianòpolis, actual Edirne, 1305) 
Ex templari i ex pirata, acabdillà la Gran Companyia i el 1303 passà a Constantino-

ble amb els almogàvers. La Gran Companyia va vèncer els turcs a totes les batalles. 

Durant dos anys Gal·lípoli fou un estat independent i els almogàvers fundaren un 

estat català amb els ducats d’Atenes i Neopàtria, a Grècia. Catalunya s’expandí cap 

a l’Orient. El 1305 Roger de Flor i tots els seus capitans van ser morts a traïció 

aprofitant un banquet a Adrianòpolis. La Gran Companyia es concentrà llavors a 

Gal·lípoli i des d’allà va fer grans destrosses entre els bizantins: és el que s’anomena 
La venjança catalana.

1309:

Avinyó és seu pontifical.

1337:

S’esdevé la “Guerra dels Cent Anys”.
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1343:

Es reintegra Mallorca a la corona Catalano-aragonesa, sota Pere II.

1369:

El rei Martí “l’Humà” mor sense successió i s’acaba la dinastia catala-
no-aragonesa. La successió a la corona es dilucida a la ciutat aragonesa 
de Casp, en una reunió de nou delegats de la Confederació, entre els 
quals Vicenç Ferrer. S’elegeix Ferran d’Antequera –nét del nou rei de 
Castella- de la casa Trastàmara i es descarta Jaume d’Urgell –comte 
emparentat amb la dinastia catalano-aragonesa-. S’inicia el regnat dels 
Trastàmara a la Confederació.

Es produeix el Cisma papal d’Occident (fins el 1417).

1443:

El rei Alfons IV “el Magnànim” conquereix el regne de Nàpols i l’incor-
pora a la Confederació.

1453:

Acaba la “Guerra dels Cent Anys”.
Constantinoble, seu de l’Imperi romà occidental, cau en mans dels turcs 
otomans, que l’anomenen Istanbul.

1462:

Els prohoms catalans van alçar-se contra el rei Joan II, que extremava 
les posicions contràries al “pactisme” preconitzat per les Corts, pròpies 
dels Trastàmara. La guerra civil va acabar el 1485, amb la jura de les 
“Constitucions” per part del rei. Els remences –camperols serfs- es 
rebel·len per primer cop.



555.3 L’edat Moderna

L’evolució de la corona Catalano-aragonesa té, en aquesta Edat, tres 
moments culminants. El primer se situa en el pacte o compromís de 
Casp, que resol el problema successori dels comtes reis de Barcelona per 
la dinastia Trastàmara atesa la mort sense fills del rei Martí. Els Trastà-
mara també governen a Castella. El segon moment s’esdevé amb la unió 
matrimonial dels Reis Catòlics, tots dos de la dinastia Trastàmara, per 
bé que allunyats en consanguinitat. Aquest matrimoniatge no compor-
ta cap unificació dels regnes. En tot cas, cada monarca (Ferran d’Aragó 
i Catalunya i Isabel de Castella) regenta el seu territori i acorden només 
accions comunes quan es tracta d’empreses d’expansió: conquesta de 
Granada, expedició de Colom, etc. A la seva mort, els regnes segueixen 
separats fins a l’entronització de Carles, emperador d’Alemanya i rei 
de Castella. Ell és el primer monarca reconegut “de facto” com a rei de 
Castella i d’Aragó-Catalunya. Els seus successors ho seran igualment. 
La dinastia dels Àustria, però, respectà gairebé sempre, a pesar de les 
tensions i dels intents castellans d’unitarisme, l’organització política 
pròpia d’Aragó i de Catalunya (Mallorca i València), vinguda de l’edat 
mitjana: els furs, l’organització municipal, la celebració de Corts quan 
calia debatre qüestions “reials”, la Diputació de la Generalitat, etc. El 
tercer moment clau és el de la successió del monarca Carles II de la casa 
Àustria, que mor sense successió. La monarquia francesa dels Anjou 
i Borbó tenen legítimes pretensions, alhora que les tenen els Àustria, 
emperadors encara a Alemanya. La decisió catalana és per aquests, car 
se’n sap el respecte a les constitucions i furs. Per contra, la temença que 
els Anjou-Borbó apliquin l’absolutisme reial i l’unitarisme practicat pel 
Rei Sol, avi del pretendent Felip, acara Catalunya contra aquest preten-
dent. Europa igualment es debat entre el poder dels Àustria i el poder 
expansiu dels Anjou-Borbó. La guerra inevitable es lliura a València i 
a Catalunya i es decanta per Felip. La revenja i les idees absolutistes 
implicaran l’adopció d’una politica anorreadora de les llibertats cata-
lanes, sacralitzada amb el decret de “Nova Planta de Govern”. A partir 
d’ara, Catalunya (Mallorca i València) no són sinó províncies del regne 
d’Espanya.
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1455:

Gutenberg enginya la impremta.

1479:

L’últim rei de la nissaga dels Trastàmara, Ferran “el Catòlic” es casa 
amb la reina de Castella, Isabel I “la Catòlica”. S’uneixen per via 
matrimonial els dos regnes (Aragó i Castella), per bé que cadascun 
funciona amb els seus propis furs, costums i lleis. La nova revolta dels 
remences acaba amb la “Sentència Arbitral de Guadalupe”, segons la 
qual els camperols deixen de ser vassalls dels nobles propietaris i es 
permeten els contractes d’arrendament de terres.

1492:

Descobriment d’Amèrica a càrrec de Cristòfor Colom.  Conquesta de Gra-
nada pels “Reis Catòlics”, última possessió sarraïna a la península.

1521:

A Castella, regnant-hi Carles I –nét dels reis “Catòlics”, rei a Castella i a Aragó i 
emperador d’Alemanya, de la casa reial dels “Àustria”-, s’alcen els “comuneros”, 
rebel·lió dels burgesos de les ciutats contra la pressió impositiva de la monar-
quia. A València la rebel·lió és de les “germanies”, agrupacions de menestrals en 
lluita contra els burgesos. A Mallorca també hi ha rebel·lió protagonitzada pels 
menestrals anomenats “agermanats”, contra els burgesos i els cavallers.

Carles I potencia la figura dels “virreis” que havia creat Ferran “el 
Catòlic”. Els territoris d’Aragó i Catalunya tenen, doncs, el seu virrei, 
generalment poc respectuós amb les pròpies de l’antiga Confederació.

Luter, inspirador de la “Reforma”, és excomunicat pel Papa.
1545:

Se celebra el Concili catòlic de Trento, que inspira la “Contrareforma”.

1565:

Els Països Baixos se subleven contra l’emperador d’Alemanya i rei de Caste-
lla i d’Aragó-Catalunya, Felip II.



571571:

S’esdevé la batalla de “Lepant”, contra els turcs.

1573:

La Corona atorga a Sevilla el monopoli del comerç a Amèrica.

1580:

Portugal és unit, per via matrimonial monàrquica, a Castella.

1588:

S’esdevé la derrota de la “Armada Invencible” de Castella contra Anglaterra.

1618:

Comença la “Guerra dels Trenta Anys”.

1640-1659:

Sota el regant de Felip IV, Gaspar de Guzmán (comte-duc d’Olivares), 
conseller reial, procura sotmetre Catalunya a les lleis que són d’ús al 
regne de Castella, a fi de reforçar el poder del monarca. L’any 1640 es 
produeix la sublevació del “Corpus de Sang”, que precedeix la Guerra 
dels Segadors, a causa que la Corona exigeix als pagesos catalans un 
delme per sostenir els seus exèrcits en lluita amb França. El president 
de la Diputació de la Generalitat era Pau Claris. La revolta, a Barce-
lona, es generalitzà en guerra. La Generalitat demanà empara al rei 
de França, en guerra amb Felip IV, tot oferint-li la “república cata-
lana lliure” com a protectorat de la casa reial francesa. La victòria es 
decanta a favor del rei castellà, però els francesos es mantenen ferms al 
Rosselló. El 1651, Joan d’Àustria, fill de Felip IV, entrava a Barcelona. 
El monarca, després de la capitulació barcelonina, va conservar els furs 
i privilegis catalans. En virtut del “Tractat dels Pirineus”, que posa fi a 
la guerra amb el rei Lluís XIII de França, Catalunya perd els territoris 
del Rosselló, el Conflent, el Vallespir i part de la Cerdanya, que són 
annexionats a la Corona francesa (1659).
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Pau Claris (Barcelona, 1586 – 1641)
Polític i eclesiàstic. Conseller segon de Barcelona i primer President de la Generalitat 

(1638). Doctorat en dret canònic i civil, inicià la seva vida pública com a defensor 

dels privilegis eclesiàstics enfront dels reials. S’enfrontà repetidament a l’autoritat 

del rei en denunciar els abusos de l’exèrcit castellà a Catalunya. Declarada la Guerra 

dels Segadors, cercà l’ajut de França. El 1641 proclamà la República Catalana, però 

les pressions militars castellanes i les dels francesos l’obligaren a reconèixer Lluís XIII 

com a comte de Barcelona. Morí sobtadament després de la victòria a la Batalla de 

Montjuïc i ha esdevingut un símbol de la independència catalana, particularment 

mitificat durant el segle XIX.

1640:

El regne de Portugal se subleva contra el de Castella.
Comença la revolució del Parlament anglès, encapçalat per Cromwel contra 
el rei Carles I, que serà finalment executat (1649).

1648:

Holanda s’independitza.

1668:

Castella reconeix la independència de Portugal.

1701 - 1714 - 1716:

L’últim monarca dels Àustria, Carles II, mor sense successió. Catalunya, 
València i Aragó proclamen l’entronització de Carles d’Àustria com a rei, 
amb la convicció que aquest respectarà els furs. La resta de la península 
recolza el pretendent francès, de la casa de Borbó, Felip d’Anjou, nét de 
l’emperador Lluís XIV de França, el “Rei Sol”. La guerra dóna com a 
aliada de Carles d’Àustria, Anglaterra i també Holanda. Finalment venç 
Felip d’Anjou, que entra a Barcelona l’11 de setembre del 1714. La ciutat 
ha resistit un llarg setge comandada pel conseller en cap Rafael de Casa-
nova. La victòria felipista li costa a Catalunya l’illa de Menorca, que passa 
a mans britàniques. El 1711, l’arxiduc Carles és proclamat emperador 
d’Alemanya. Castella perd la seva presència imperial a Europa.



59La promulgació del decret de “Nova Planta de Govern”, signat per 
Felip V, aboleix les constitucions i les lleis, fins al moment encara ple-
nament vigents, de l’antiga Corona d’Aragó i de Catalunya. Se supri-
meixen el Consell de Cent, les Corts i la Diputació de la Generalitat. 
S’instaura l’autoritat del Capità General. Es creen noves figures tribu-
tàries: el “cadastre general”. L’organització política i territorial del país 
es refà a la manera absolutista de França. Naixen les províncies. El nou 
monarca crea la Universitat de Cervera, que suplirà les de Barcelona, 
Lleida, Girona i Vic, clausurades.

Josep Moragues i Sobrevia  (Sant Hilari Sacalm, 1669 – Barcelona, 1715)
Militar austriacista. Inicià la seva carrera en l’exèrcit de Carles II. Casat i amb un 

fill, residí a Sort (Pallars Sobirà). El 1705 participà a l’alçament austriacista de Vic i 

potencià la signatura del pacte amb Anglaterra en la guerra de Felip d’Anjou (Felip 

V) i l’arxiduc Carles d’Àustria. Lluità al servei d’aquest darrer, i el 1709 ja era gene-

ral. Essent governador de la Seu d’Urgell, el 1713 resistí tres mesos a Castellciutat 

contra els filipistes. Incorporat a la defensa del setge de Barcelona (1713-1714) els 

darrers dies de la guerra encara assolí èxits aïllats. Retirat a Sort, va ser forçat a tornar 

a Barcelona on li fou retirat el passaport per emigrar i va ser detingut i executat el 20 

de març del 1715. El seu cap va ser ficat en una gàbia i penjat al Portal del Mar, de 

Barcelona, fins a l’any 1727. 

1769:

L’enginyer Watt inventa la màquina de vapor.

1778:

La Corona espanyola permet a Catalunya de comerciar amb les colò-
nies d’Amèrica.

1783:

Estats Units assoleixen la independència d’Anglaterra.
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5.4 L’edat Contemporània

El triomf de la Revolució francesa significarà l’esfondrament definitiu 
de l’antic règim, de la continuïtat de les formes feudals i de la monarquia 
absoluta. La República esdevé el model democràtic per al govern dels 
estats. Els ideals revolucionaris s’escampen per tota Europa i ocasionen 
canvis profunds en els Estats i en el pensament social. També arriben 
a Amèrica i animen els moviments d’alliberament de les colònies que, 
unes darrere de les altres, esdevenen independents de les seves metrò-
polis (Anglaterra, Espanya, Portugal, França), assolint la seva sobirania. 
Els moviments intel·lectuals, durant el “Romanticisme” recuperen el 
passat de les comunitats nacionals i en fan una expressió política de 
futur en aquelles Nacions que no se senten reconegudes en els Estats a 
què pertanyen. A mitjan segle XIX la industrialització creixent d’Euro-
pa s’acompanya de l’expansió de les teories anarquistes i comunistes que 
donen expressió a la nova classe social: el proletariat  Neixen els primers 
moviments sindicals i els primers partits polítics d’inspiració socialista. 
La Revolució russa anima els moviments per a l’alliberament dels tre-
balladors. El parlamentarisme esdevé una forma de representació del 
mosaic polític. A Catalunya, els partits de dreta recuperen la inspiració 
“nacional”, mentre els d’esquerra incorporen a les seves aspiracions de 
justícia social també les d’emancipació nacional. El triomf del republi-
canisme expressa aquestes dues tendències de la política d’esquerres, 
que és truncada pel cop d’estat militar de Franco i per la derrota soferta 
per la República el 1939.

1789:

Triomfa la Revolució Francesa, filla de la “Il·lustració” i de la burgesia 
ciutadana.

1793:

A Catalunya s’organitzen escamots per combatre, en terreny francès, la 
Revolució Francesa: la “Guerra Gran”. Els escamots són derrotats pels 
soldats de la Convenció Francesa. A Catalunya és nombrós el col·lectiu 
dels “afrancesats”.



611840:

Napoleó és coronat emperador de França.

1808-1814:

Es produeix l’ocupació napoleònica de la península. La mentalitat polí-
tica catalana comença a assumir els principis revolucionaris de la ciuta-
dania i del liberalisme burgès.

1810-1814:

S’instauren les Corts de Cadis.

1815:

Napoleó és derrotat a Waterloo.

1820:

El general Riego s’aixeca en armes contra l’absolutisme practicat pel rei 
Ferran VII. Entren pel Pirineu els “Cent mil fills de Sant Lluís”, tropes 
enviades per la “Santa Aliança” a sufocar els nuclis liberals. Només Bar-
celona hi oposa resistència.

1832:

A Barcelona es crea la fàbrica “El Vapor”, la primera a usar aquesta 
tecnologia.

1833:

Mor Ferran VII. La filla d’aquest, Isabel, menor d’edat, no és acceptada 
pels partidaris de l’absolutisme monàrquic, que recolzen Carles, germà 
del rei difunt. Durant la regència, s’esdevé la Guerra Carlista, que, en 
realitat, és una guerra civil a tot el territori de la Corona entre absolutis-
tes i liberals. També a Catalunya. Espartero és el general que l’acaba, a 
favor d’Isabel II. B. Carles Aribau escriu l’”Oda a la Pàtria”.

1835:

El Govern de Mendizábal decreta la desamortització de béns eclesiàstics.
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1839:

Comença el sindicalisme organitzat a Catalunya.

1848:

Es difon el “Manifest Comunista”
Es proclama la Segona República francesa.

1855:

Es produeix la primera vaga general a Catalunya.

1861-1865:

Guerra de “Secessió” als Estats Units.

1868:

Esclata la “Revolució de Setembre”, que expulsa Isabel II d’Espanya. 
N’és protagonista el general reusenc Joan Prim. Les Corts Constituents 
redacten una Constitució liberal. Regna Amadeu de Savoia, que abdica 
el 1873.

1870-71:

Guerra de França contra Prússia.
Sorgeix l’imperi alemany modern.
Es produeixen els fets de la “Comuna” parisina.

1873:

Es proclama la Primera República espanyola, un dels presidents de la 
qual serà Pi i Margall, defensor dels principis del federalisme com a 
construcció de l’Estat modern. Sorgeix la doctrina del “cantonalisme”.

Francesc Pi i Maragall (Barcelona 1824 – Madrid 1901)
Polític i escriptor republicà polèmic i anticlerical. El 1854 s’afilià al Partit Democrà-

tic i va anar formulant un programa basat en el reformisme econòmic socialitzant i 

en el federalisme pactista. Després d’un exili a París (1866-69) fou elegit diputat per 



63Barcelona i el 1870 assumí la direcció del Partit Republicà Democràtic Federal, que 

el 1873 el portà a ser Ministre de la Governació i després President de la I República, 

fins que en dimití desbordat pels cantonalistes. Ja sota la Restauració, sintetitzà les 

seves teories en l’obra Las nacionalidades (1876) i restà el principal exponent del 

federalisme espanyol. Ideòleg de la frustrada revolució democràtica burgesa a l’Espa-

nya del s.XIX influí poderosament tant el catalanisme d’esquerra com l’anarquisme.

1874:

Cánovas del Castillo restaura la monarquia entronitzant Alfons XII, fill 
de la reina Isabel. Comença l’alternança en les Corts entre conservadors 
(Cánovas) i liberals (Sagasta). Només podien ser electes persones amb 
béns i títols acadèmics. Floreix la figura del “cacic” de poble, que con-
trola els vots que s’emeten en el seu municipi.

1885:

El “Centre Català”, fundat per Valentí Almirall, partidari del “parti-
cularisme regionalista”, aglutina intel·lectuals catalans que escriuen el 
“Memorial de Greuges” –conjunt d’aspiracions del regeneracionisme 
polític català- i el presenten al rei Alfons XII.

Valentí Almirall (Barcelona 1841-1904)
Polític i escriptor. D’origen burgès, llicenciat en dret i persona d’àmplia cultura, el 

1868 participà en la fundació del Partit Republicà Democràtic Federal. Va ser un 

dels dirigents del federalisme intransigent a Catalunya. El 1969 tingué un paper 

rellevant en la signatura del Pacte de Tortosa entre entitats republicanes del Princi-

pat, el País Valencià, les Illes i l’Aragó. Fundà el diari El Estado Catalán i prengué 

part en la revolta federal de Barcelona. Detingut i conduït a les Balears aconseguí 

evadir-se’n amb altres presos. Apartat cinc anys de la política, el 1879 creà El Diari 
Català,  trencà amb el també federalista Pi i Margall i s’atansà progressivament al 

catalanisme, que teoritzà i sistematitzà en la seva obra cabdal Lo Catalanisme (1886). 

Organitzador dels primers congressos catalanistes (1880-83), redactor del Memorial 
de Greuges (1885) i president del Centre Català, cap el 1890 es veié depassat i mar-

ginat per la radicalització del nacionalisme.
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1892:

La “unió catalanista” redacta les anomenades “Bases de Manresa”, com 
a principis d’una Constitució regional catalana.

1896:

El proletariat català està molt organitzat. Hi és dominant la ideologia 
sindical i política anarquista. Esclata la bomba al “Liceu” de Barcelo-
na. S’escampen les idees de Bakunin i les dels teòrics del comunisme:  
Marx i Engels.

1898:

Independència de Cuba, de Puerto Rico i de Filipines, últimes colònies 
espanyoles.

1901:

Francesc Cambó crea la “Lliga Regionalista”, que uneix la burgesia i les 
classes mitjanes. Apareix el “lerrouxisme”.

Francesc Cambó (Verges, 1876 - Buenos Aires, 1947)
Advocat i financer. Fou regidor de Barcelona i fundador i líder principal de la Lliga 
Regionalista (1901). El 1907 fou elegit diputat per aquest partit. Promotor de 

Solidaritat Catalana i partidari de la participació de la burgesia catalana al govern 

d’Espanya, lligat com estava al capital internacional, davant de l’amenaça del movi-

ment obrer renuncià al nacionalisme i participà com a ministre de Foment (1919) 

i de Finances (1921) en els dos governs de Maura. Durant la Dictadura de Primo 

de Rivera s’allunyà de la política i escrigué Les dictadures (1929) i Per la concòrdia 
(1930). No podent salvar la monarquia, reestructurà la Lliga com a oposició de cen-

tre-dreta a Esquerra Republicana. El 1936, exiliat, ajudà econòmicament la rebel-

lió franquista per por que si guanyaven els republicans es consolidés una república 

d’esquerres. Amb tot, després de la guerra visqué successivament a Suïssa, els EUA 

i l’Argentina, on morí el 1947. Mecenes de nombroses activitats artístiques i cultu-

rals, creà la Fundació Bernat Metge, que traduí al català els clàssics grecs i llatins, i la 

Fundació Bíblica Catalana, que traduí la Bíblia al català a partir dels textos originals.



651906:

Es crea la “Solidaritat Catalana”, que agrupa les partits de disciplina 
catalana a excepció del de Lerroux.

1909:

S’esdevenen els fets de la “Setmana Tràgica”. A Barcelona els aldarulls 
provoquen moltes morts. El poble es rebel·la contra les lleves de joves 
per a la guerra del Marroc. Disturbis populars a diversos indrets de 
Catalunya.

Francesc Ferrer i Guàrdia (Alella 1859-Barcelona, 1909)
Pedagog i pensador republicà i francmaçó. Exiliat a París (1885-1901), s’apropà a 

l’anarquisme. De retorn creà l’Escola Moderna, un  projecte de pedagogia llibertària. 

Fill d’una família de propietaris rurals molt catòlica, va promoure l’educació laica 

i racionalista i el sindicalisme obrer. Acusat de col·laborar amb Mateu Morral en 

l’atemptat contra els reis el dia del seu casament, en va sortir absolt. En canvi, els 

fets de la Setmana Tràgica (1909) dels quals va ser acusat sense cap prova de ser-ne 

instigador i el principal ideòleg, va ser afusellat a Montjuïc, fet que provocà una gran 

protesta mundial. Poc després de la seva mort es van obrir Escoles Modernes arreu del 

món, una de les més importants la Modern School de Nova York.

1911:

Es funda la Confederació Nacional de Treballadors (CNT). A Barcelo-
na les convulsions obreristes són constants. La repressió governamental, 
també.

Salvador Seguí (Tornabous 1886-Barcelona 1923)
Popularment conegut com el “Noi del Sucre”. Dirigent obrer. De formació auto-

didacta, el 1888 s’establí a Barcelona. S’atansà als cercles anarquistes, s’enfrontà al 

lerrouxisme i participà en la fundació de la CNT, de la qual el 1910 en fou elegit 

secretari general. Intervingué decisivament a la famosa vaga de La Canadenca, el 

triomf de la qual va comportar per als treballadors catalans la jornada de 8 hores. 

Molt popular entre la classe obrera catalana, com a sindicalista defensà una línia 
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pragmàtica i sensible a la qüestió nacional, que el portà a un apropament polític amb 

l’advocat Francesc Layret. I si Layret fou assassinat el 1920 pels sicaris del Governa-

dor Martínez Anido, Seguí ho va ser el 1923 pels pistolers del Sindicat Lliure.

1913-14:

Enric Prat de la Riba, president de la Diputació de Barcelona, crea 
la “Mancomunitat”, agrupació de totes les diputacions catalanes. La 
Mancomunitat impulsa les infraestructures culturals, sanitàries, de 
comunicacions, educatives a tot Catalunya, amb èxit més que notori.

Enric Prat de la Riba (Castellterçol, Vallès Oriental, 1870-1917)
Fill d’hisendats, es llicencià en dret i aviat s’adherí al catalanisme naixent. Home 

religiós i d’ideologia conservadora, el 1891 va ser elegit secretari de la Unió Catala-
nista i fou un dels inspiradors de les Bases de Manresa (1892). Secretari de l’Ateneu 

Barcelonès a la junta presidida per Valentí Almirall, promogué un canvi d’estatuts 

per a normalitzar-hi l’ús del català. Després de col·laborar durant anys a les revistes 

La Renaixença i La veu de Catalunya, el 1899 convertí aquesta darrera en un diari. 

Autor de La nacionalitat catalana (1906) ha estat el líder i teòric principal d’un naci-

onalisme tradicionalista, socialment integrador i partidari de l’hegemonia catalana 

dins de l’Estat espanyol. Presidí la Mancomunitat de Catalunya, instància de poder 

polític català, establert sobre la base de les Diputacions de l’època, que ell uní en un 

projecte nacional.

1914:

Comença la I Guerra Mundial, que durarà fins el 1918. La monarquia 
espanyola hi és neutral.

1917:

El mes de juliol, a Barcelona, els representants dels partits polítics 
catalans es reuneixen per trobar una resposta a la degradació del par-
lamentarisme monàrquic: l’Assemblea de Parlamentaris. La policia 
dissol l’assemblea, que coincideix amb una vaga general a causa del 
malestar creixent del proletariat.



67Triomf de la Revolució Russa.

1921:

Es produeix el “Desastre d’Annual”, que és la derrota espanyola al Mar-
roc i la fi de les aspiracions colonials en aquell territori.

1923-1930:

Amb el beneplàcit del rei Alfons XIII, el general Primo de Rivera, ins-
taura la Dictadura, que durarà fins el 1930. El general dissol la Manco-
munitat (1925).

1929:

Barcelona acull la Segona Exposició Universal.

1931:

Les formacions republicanes i d’esquerra guanyen les eleccions muni-
cipals d’una manera rotunda. Alfons XIII s’exilia. El 14 d’abril es pro-
clama la Segona República. A Barcelona, Francesc Macià proclama la 
República Catalana que, tres dies després, per les pressions del recent 
constituït govern a Madrid, es converteix en Generalitat de Catalunya 
dins la República Espanyola: una autonomia de l’Estat. Es redacta el 
primer Estatut, que les corts republicanes aprovaran el 1932, molt 
rebaixat respecte de les pretensions del projecte. Catalunya recupera el 
parlamentarisme històric amb la constitució del Parlament i el poder 
de l’autogovern amb un executiu democràtic.

Francesc Macià (Vilanova i la Geltrú 1859-Barcelona 1933)
Coronel d’enginyers, el 1907 abandonà l’exèrcit per desacord amb la Llei de Juris-

diccions. Diputat per les Borges Blanques (1907-1923), evolucionà cap a l’indepen-

dentisme revolucionari i fundà la Federació Democràtica Nacionalista (1919) i Estat 

Català (1922). Exiliat el 1923, organitzà el frustrat complot de Prats de Molló (1926) 

i recorregué els centres catalans d’Amèrica (1928). De retorn a Catalunya encapçalà 

Esquerra Republicana. Fou diputat a les Corts Espanyoles (1931-1933) i al Parlament 

de Catalunya. El 14 d’abril de 1931 proclamà la República Catalana, la qual, tres 
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dies més tard, hagué d’acceptar de limitar a la Generalitat de Catalunya, que presidí 

fins a la seva mort. Promogué l’elaboració de l’Estatut d’Autonomia. Moria el dia de 

Nadal del 1933 i el seu enterrament constituí una impressionant manifestació de dol  

i d’afecte a la figura popular i venerable del que la gent anomenava ja l’Avi.

1933:

Les eleccions generals són guanyades per la dreta (CEDA) de Gil 
Robles. Es crea la “Falange Española”.

1934:

El 6 d’octubre, la Generalitat es revolta contra el govern de l’Estat. 
La rebel·lió és sufocada per l’exèrcit. El president Lluís Companys és 
empresonat.

Hitler és proclamat Fhürer del Reich alemany.

Lluís Companys i Jover (El Tarròs, Urgell, 1882-Barcelona 1940)
Advocat de professió. El 1917 fundà amb Francesc Layret i Marcel·lí Domingo el 

Partit Republicà Català, en representació del qual fou elegit regidor de Barcelona 

i el 1920 diputat a Corts. Mai no deixà la defensa de sindicalistes. Fou detingut i 

empresonat diverses vegades. El 1921 va fundar la Unió de Rabassaires i el 1928, 

amb altres líders, Esquerra Republicana de Catalunya. El 14 d’abril del 1931, essent-

ne regidor, proclamà la República des del balcó de l’Ajuntament de Barcelona i va ser 

nomenat provisionalment governador civil. Del 1931 al 1939 fou diputat a les Corts 

-intervenint en les discussions del projecte de constitució de la República on defensà 

el vot femení- i també al Parlament de Catalunya, que presidí fins el 1933 en què fou 

nomenat Ministre de Marina. A la mort de Macià va ser elegit President de la Gene-

ralitat. Impulsà la Llei de Contractes de Conreu i, arran dels fets del Sis d’Octubre, 

va ser condemnat a presidi amb tot el seu govern. El 1936, amb la victòria electoral 

del Front Popular, retornà a la Presidència, que exercí fins a la fi de la guerra. Exiliat 

a França, fou detingut per la Gestapo amb la col·laboració d’agents franquistes i 

retornat per la força, primer a Madrid on fou torturat i després a Barcelona, al castell 

de Montjuïc, on després d’un consell de guerra sumaríssim fou afusellat la matinada 



69del 15 d’octubre del 1940. Hores d’ara, el govern espanyol encara no ha anul·lat 

aquella farsa de judici. La Generalitat però sí que ha iniciat la tramitació per a la 

nul·litat del consell de guerra.

1936:

El febrer es convoquen les eleccions generals, que guanya el Front Popu-
lar. El juliol, els generals Mola, Fanjul, Cabanellas i Franco, en conni-
vència amb la Falange Española, perpetren el cop d’estat que conduirà 
a la Guerra Civil. Creació del PSUC.

1939:

El general Franco guanya la guerra i s’erigeix en “Caudillo”. Es reins-
taura la dictadura, ara sense monarca. La Casa reial segueix exiliada. 
La repressió és sagnant i l’exili dels republicans, multitudinari. Es dis-
solen les institucions de Catalunya i s’anul·la l’Estatut. Es prohibeix 
l’ús del català en les institucions, escoles i administració.
Es crea el Consell Nacional de Catalunya. Comencen les guerrilles 
del maquis.

1940 - 45:

El món sofreix la II Guerra Mundial.

Frederica Montseny (Madrid 1905-Tolosa de Llenguadoc 1994)
Anarquista. Publicista i escriptora. Des de molt jove començà a fer col·laboracions 

sobre temes literaris i filosòfics, donant especial relleu a la temàtica feminista. Va 

escriure algunes novel·les de gran èxit en medis llibertaris. Amb l’adveniment de 

la República ingressà al Sindicat de Professions Liberals de la CNT on exercí una 

gran influència. Del 1932 al 36 va fer llargs viatges de propaganda per tot l’Estat i la 

seva personalitat exultant la va convertir en un dels principals portaveus de la FAI. 

Ocupà també càrrecs a la CNT i durant la guerra civil (1936-37), distanciant-se de 

l’ortodòxia anarquista, fou Ministra de sanitat en el govern de Largo Caballero i com 

a delegada governamental a Barcelona, aturà els Fets de Maig del 1937. A la fi de la 

guerra, durant l’exili a Tolosa, tornà a decantar-se cap al seu tradicional apoliticisme.
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Andreu Nin (el Vendrell 1892 – Madrid 1937)
Polític i escriptor. Exercí de mestre a l’Escola Horaciana i a diversos ateneus obrers. 

Militant de la Federació Socialista Catalana del PSOE, polemitzant amb altres diri-

gents reivindicà el nacionalisme català. Defensà activament les directrius de la revo-

lució russa i adherí a la CNT, de la qual el 1921 en fou delegat a la Internacional 

Sindical Roja a Moscú i el 1926 secretari general. Seguidor de Trotskij, el 1930 va 

ser expulsat de Rússia pel règim de Stalin. Tornà a Barcelona i publicà modèliques 

traduccions del rus al català. Distanciat del trotskisme, amb el Bloc Obrer Camperol 

i Oposició Comunista Espanyola, el 1935 fundà el POUM del qual, desaparegut 

Maurín, n’ocupà la secretaria política. De setembre a desembre del 1936 fou Conse-

ller de Justícia i Dret de la Generalitat. Durant la Guerra topà sovint amb el PSUC. 

Intentà establir un pacte amb la CNT o la FAI i no se’n sortí. Un mes després dels 

Fets de Maig fou detingut pels serveis de contraespionatge soviètics i assassinat mis-

teriosament. De la seva obra en destaca Els moviments d’emancipació nacional (1935).

Joan Comorera (Cervera, Segarra, 1895-Burgos, 1958)
Republicà de convicció, s’exilià a França (1917-1919) i durant la Dictadura de Primo 

de Rivera, a l’Argentina, on dirigí el setmanari bilingüe Nación Catalana i d’on, 

arran d’una campanya contra ell, va haver de marxar a l’Uruguai. En proclamar-se 

la República tornà a Catalunya. Ingressà a la Unió Socialista de Catalunya, esdeve-

nint-ne president el 1933. Diputat al Parlament des de 1932, el gener de 1934 fou 

nomenat Conseller d’agricultura i economia pel President Companys. Empresonat 

amb tot el Govern pels fets del Sis d’Octubre, en ser alliberat el febrer del 1936, tornà 

a fer-se càrrec de la Conselleria. El juliol del 1936, havent impulsat la unificació de 

les joventuts de la USC amb les del Partit Català Proletari, promogué la fundació del 

Partit Socialista Unificat de Catalunya. Durant la guerra civil ocupà diversos depar-

taments i s’enfrontà a la política del POUM i de la CNT. El 1939, exiliat a França, 

a Moscou, a Mèxic i el 1945 altre cop a França, menà una política d’independència 

envers el PCE fins que, acusat de nacionalista i titista, fou apartat de la direcció del 

PSUC i finalment expulsat (1949). Retornat clandestinament a Catalunya el 1951, 

el 1954 fou detingut, jutjat i empresonat al penal de Burgos, on morí.

1951:

Esclata, amb èxit, la “Vaga dels tramvies”.



711960:

S’esdevenen els fets del Palau de la Música. Afer “Galinsoga”.

1964:

Es creen les Comissions Obreres de Catalunya.

1966:

Es crea el Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barce-
lona (SDEUB). Fets de la “Caputxinada” a Barcelona.

Es crea la “Taula rodona”, primer òrgan unitari de les forces polí-
tiques catalanes. A l’empara de la “Taula rodona”, es creen el “Comitè 
català d’ajut als presos polítics” i el “Comitè català per l’amnistia”.

1969:

Sorgeix la ”Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya”. 

Gregorio López Raimundo (Tauste 1914- Barcelona 2007)
Polític català d’origen aragonès. El 1934 entrà a militar a les Joventuts Socialistes, 

el 1936 participà a la creació de les JSUC i s’afilià al PSUC. Durant la guerra fou 

comissari polític al front d’Aragó. El 1939 s’hagué d’exiliar. El 1947 tornà clandes-

tinament a Catalunya, essent detingut el 1951 i expulsat del país el 1954. Retornà 

altre cop clandestinament i el 1956 fou designat màxim responsable d’organització 

del PSUC i el 1965 Secretari General. El 1971 es casà amb Teresa Pàmies, filla del 

dirigent comunista Tomàs Pàmies. Un cop legalitzat el partit, l’any 1977, en fou 

elegit president i Diputat al Congrés per Barcelona el 1977 i el 1979. Abonà les 

tesis eurocomunistes propiciades des del PCE per Santiago Carrillo. Al V Congrés 

del PSUC l’any 1981, els corrents leninistes i prosoviètics superaren als eurocomu-

nistes, i López Raimundo fou rellevat del seu càrrec, que recuperà el 1982, quan al 

VI Congrés van ser expulsats els prosoviètics. A les eleccions generals espanyoles de 

1982 sortí novament escollit diputat per Barcelona. Va romandre en els seus càrrecs 

fins el 1985, any en què es va retirar de la primera línia política. A la crisi posterior 

al IX congrés del PSUC, va optar pel PSUC Viu (1997), del qual en va ser president 

honorífic. Autor de diverses obres memorialístiques i històriques, l’any 2004 fou 

investit Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècnica de Catalunya, per la 

seva participació en la lluita antifranquista.
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Josep Solé Barberà  (Llívia 1913-Barcelona 1988)
Polític i advocat. De família del Baix Camp, es formà a Reus. Llicenciat en dret, 

s’afilià al Bloc Obrer i Camperol (1931-34) i a través dels comitès d’enllaç de la 

Unió Socialista de Catalunya el 1936 ingressà al PSUC. Durant la guerra civil fou 

jutge de primera instància de Reus i comissari de batalló. Fet presoner el febrer de 

1939 fou condemnat a mort, indultat i sortí de la presó el 1944, però durant anys 

fou privat de l’exercici de la seva carrera. Més endavant destacaria per la defensa de 

presos polítics, entre els quals Miguel Núñez, i el 1970 al procés de Burgos contra 

membres d’ETA. Membre del comitè central del PSUC, el 1977 i el 1979 va ser-ne 

elegit diputat a les Corts espanyoles per Tarragona. Durant els darrers anys del fran-

quisme fou el portaveu del PSUC, encara il·legal. I el 1978 participà en la ponència 

redactora de l’avantprojecte de l’Estatut de Sau.

Antoni Gutiérrez Díaz  (Premià de Mar, 1929 - Terrassa, 2006)
Polític català. Fill d’immigrants malaguenys i metge pediatra de formació, encarà 

la seva professió cap a l’exercici de la política, que l’ocupà tota la seva maduresa. 

Ingressà al PSUC l’any 1959. El 1962 un consell de guerra el condemnà a 8 anys de 

presó. No seria la seva única condemna, perquè la policia franquista el detingué en 

més ocasions i hagué de patir diversos empresonaments. Fou un dels més decidits 

impulsors de l’Assemblea de Catalunya i desenvolupà també una gran activitat al 

Consell de Forces Polítiques de Catalunya. L’any 1977 arribà a la Secretaria General 

del PSUC en el IV Congrés del partit i hi propicià, amb Gregorio López Raimundo 

l’orientació eurocomunista. Havent renunciat al càrrec l’any 1981, arran de la der-

rota d’aquella tendència al V congrés, hi fou confirmat novament en el VI, el 1982, i 

l’exercí fins al 1986. Amb la Generalitat provisional, presidida per Josep Tarradellas, 

del 1977 al 1980 Antoni Gutiérrez fou nomenat conseller de Sanitat. Va ser elegit 

diputat a les Corts Generals l’any 1977, però hi renuncià l’any següent per dedicar 

tota la seva acció a la política catalana. Del 1980 al 1987 va ser diputat al Parlament 

de Catalunya. Reelegit Secretari General del PSUC el 1985 al VII Congrés, abando-

nà el càrrec el 1986. Decidit europeista i partidari de l’aproximació al nacionalisme 

d’esquerres, va ser un dels principals impulsors d’Iniciativa per Catalunya. I el 1987 

seria elegit diputat al Parlament europeu per la coalició Esquerra Unida-Iniciativa 

per Catalunya Verds. Al Parlament Europeu hi restaria tres legislatures, arribant a 

ser-ne Vicepresident els anys que van de 1994 a 1999.



731970:

Es crea l’”Assemblea Permanent d’Intel·lectuals, Professionals i Artistes 
de Catalunya”.
S’esdevenen els fets del “Procés de Burgos”.

1971:

Es crea l’”Assemblea de Catalunya”, que absorbeix, l’any 73, la “Taula 
Rodona”). De l’Assemblea se’n queden al marge CDC i Reagrupament.

1975:

Mor el general Franco. S’inicia la transició política.
Es crea el “Consell de Forces Polítiques de Catalunya”

Lluís Maria Xirinachs i Damians  
(Barcelona 1932-Ogassa, Ripollès 2007) 
Sacerdot i polític. Escolapi, doctor en filosofia, oposat a la pràctica religiosa tradici-

onal, protagonitzà diverses accions pacífiques contra el règim franquista. El 1963, 

per pressions polítiques, fou destinat a Balsareny i més tard, havent participat a la 

caputxinada, se’l destinà a Sant Jaume de Frontanyà on rebutjà la dotació econòmica 

que l’Estat destinava als sacerdots. El 1968 comparegué davant d’un consell de guer-

ra, acusat d’inspirador del Front d’Alliberament de Catalunya (FAC). Detingut altre 

cop el 1971, es negà a parlar en cap altra llengua que no fos el català, i fou confinat a 

la presó concordatària de Zamora, on inicià la seva tercera vaga de fam. Empresonat 

novament entre 1974 i 1975, participà en una altra en solidaritat amb els imputats al 

Procés de Burgos. Fou un dels impulsors de l’Assemblea de Catalunya i el 1976 de la 

Marxa per la Llibertat. Des del 25 de desembre de 1975 fins a les mesures d’amnistia 

del 1977 es mantingué 12 hores al dia davant de la presó Model exigint l’amnistia. 

Elegit senador, fins el 1979 participà en el procés d’elaboració de la Constitució 

amb un feix d’esmenes alternatives. Evolucionat cap a l’independentisme, el 1979 

encapçalà la candidatura per Barcelona al Congrés amb el Bloc d’Esquerra d’Allibe-

rament Nacional (BEAN) reivindicant els quatre punts de la ja extinta Assemblea de 

Catalunya. Candidat al premi Nobel de la pau els anys 1975, 1976 i 1977, destacà 

sempre per la defensa dels drets humans i pels mètodes de protesta no violents. El 
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1990 deixà el sacerdoci. El 2000 es plantà a la Plaça de Sant Jaume reivindicant 

la independència de Catalunya. El 2002 fou jutjat per l’Audiencia Nacional (arran 

d’un polèmic discurs al Fossar de les Moreres) i condemnat a 4 anys de presó, que 

no arribaria a complir. L’11 d’agost de 2007 van trobar el seu cadàver en un bosc del 

Ripollès. Va deixar un escrit en què explicava haver volgut passar els seus últims dies 

amb “la meva soledat i el meu silenci”, recordava haver viscut 75 anys en uns Països 

Catalans ocupats i recriminava la “covardia” dels líders polítics catalans en matèria 

de nacionalisme. Alguns mitjans aventuraren la hipòtesi d’un suïcidi, però l’autòpsia 

revelà que havia mort per causes naturals.

1976:

Apareix el primer diari en català: “Avui”.
Després de negociar-ne dificultosament el permís amb el Gover-

nador Civil, se celebra a Sant Boi la primera gran manifestació legal 
de l’Onze de Setembre d’ençà de la Guerra Civil, amb les memorables 
intervencions d’Octavi Saltor, Miquel Roca Junyent i Jordi Carbonell.

S’inicia la celebració del “Congrés de Cultura Catalana”, que aca-
barà l’any següent.

1977:

L’Onze de Setembre, ara ja a Barcelona, al Passeig de Gràcia, se cele-
bra la històrica manifestació del milió de persones reclamant l’Estatut 
d’Autonomia per a Catalunya i l’amnistia dels presos polítics.
Es crea l’Assemblea de Parlamentaris de Catalunya, formada pels dipu-
tats i senadors i senadores a Corts, amb la finalitat de preparar la recu-
peració de les institucions polítiques catalanes.
Es restableix la Generalitat a la tardor.
El president de la Generalitat a l’exili, Josep Tarradellas, torna a  
Catalunya.



751979:

Es plebiscita –octubre- l’Estatut de Catalunya (redactat a Sau, però 
molt retallat) i entra en vigor al desembre.
Primeres eleccions municipals democràtiques.

1980:

Primeres eleccions autonòmiques a Catalunya. Jordi Pujol esdevé  
President.
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6. La cultura Catalana  
a través de la història.

Francesc Pané i Sans; Josep Mª López i Llaví



77Segles IX i X (període Preromànic)

L’expansió dels nobles francs en terres conquerides pels musulmans arri-
ba a Barcelona. Aquest segles són els dels inicis de la història dels territo-
ris feudals que acabaran configurant la Catalunya medieval. L’escriptura 
oficial i la literària es realitza en llengua llatina, per que bé que el poble 
ja parla una llengua molt distant del llatí, que acabarà sent la llengua 
romànica catalana, emparentada amb la provençal.

L’Abat Oliba, de Ripoll, instaura la institució “Pau i Treva” i funda els 
monestirs de Cuixà, Canigó i Montserrat. 

Es composa el “Cant de la Sibil·la”.
Es construeix el monestir de Sant Pere de Roda.

Segles XI i XII (Períodes Romànic i Cistercenc)

Al segle XI es produeix la “independència” dels comtats catalans respecte 
dels sobirans francs. Comença la història del Comtat de Barcelona que, 
amb el temps, articularà la unitat política catalana i catalano-aragonesa. 
L’expansió territorial del comtat arriba a Lleida i Tortosa. El comtat de 
Barcelona posseeix les terres del nord: Conflent, Cerdanya, Rosselló, 
que es perden en favor del rei de França al S. XVII. S’enforteixen els 
lligams polítics del Comtat de Barcelona amb els territoris provençals 
per maridatges de la noblesa. A meitat del XII, els comtats catalans, 
unificats sota el compte de Barcelona, Ramon Berenguer IV s’uneixen 
amb la corona d’Aragó per la boda d’aquest amb la princesa Peronella. 
Cap a la meitat del S. XII  hom tradueix al català medieval la compilació 
de dret llatí pel qual es regeix la societat: Forum Iudicum. A finals del 
S. XII apareixen els primers textos religiosos escrits en llengua catalana 
primitiva. La poesia amorosa és escrita en llengua occitana-provençal, 
tant a la Provença com a Catalunya. 

S’escriuen els primers textos en llengua catalana: “Cançó de Santa 
Fe”, “Homilies d’Organyà”. Fins aleshores, tota l’escriptura era llatina.
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Floreix la poesia dels Trobadors provençals i catalans, en llengua 
occitana.

Esplendor del romànic català. Esglésies i pintures a Taüll (Vall de 
Boí).

Es construeixen els monestirs cistercencs de Poblet, Santes Creus, 
Vallbona de les Monges, que seran llocs d’enterraments reials.

Es basteix la Seu Vella de Lleida. Esglésies romàniques d’Andorra i 
d’era Val d’Aran.

Segle XIII (període Gòtic primitiu)

Aquest segle és de l’esplendor de la Corona catalano-aragonesa. Es 
produeixen les conquestes de Mallorca i de València als musulmans, 
s’annexiona Sicília a la corona i a finals de segle es produeix l’expansió 
catalana par la Mediterrània. Comença la producció literària i filosò-
fica en català, amb Ramon Llull. Al mateix temps, la poesia segueix 
escrivint-se llengua provençal, considerada més adient per a la lírica. 
A l’Aragó, la producció escrita no culta es fa en “fabla aragonesa”, que 
també apareix en textos legals promulgats pels reis de la Confederació, 
traduïts del català per a comprensió de la gent aragonesa. A Lleida, es 
funda la primera universitat catalana, que perdurarà fins al comença-
ment del S XVIII.

Ramon Llull i Arnau de Vilanova escriuen les seves obres. Llull asso-
lirà un prestigi inqüestionable en el món cristià i també en el musulmà.

Es funda l’”Estudi General de Lleida”, primera universitat de la Corona 
catalano-aragonesa i una de les primeres d’Europa.
Es construeixen les Drassanes de Barcelona. La marina mercant i la de 
guerra seran essencials per al creixement de la Corona catalano-arago-
nesa per tota la Mediterrània.



79S’edifiquen les esglésies de Sant Domènec de Girona i Sant Francesc 
de Mallorca. Es pinten els murals del Palau Reial Major de Barcelona. 
S’esculpeix el grup del “Davallament” de Sant Joan de les Abadesses.

Ramon Llull (Ciutat de Mallorca, 1232/1233 – 1315/1316)
Poeta, prosista, filòsof, místic i missioner. Fill d’un català que participà en la con-

questa de Mallorca i s’hi establí, Ramon Llull és el català més universal del seu segle 

i una de les personalitats més prolífiques del pensament català de tots els temps. Fou 

patge de Jaume I i portà una vida llicenciosa i sense cap neguit religiós, fins que als 

30 anys patí una profunda crisi espiritual. Deixà part dels seus béns a la dona i els 

fills, vengué la resta i es llançà a estudiar àrab, llatí i diverses ciències, consagrant 

des de llavors la seva vida a l’estudi i a la conversió d’infidels i incrèduls. A més de 

místic, fou un dels iniciadors del pensament racionalista i crític decidit del pensa-

ment oficial. Al llarg de la seva extensa vida va fer grans viatges i va escriure unes 

250 obres, entre les quals Ars Magna, Blanquerna, Llibre d’Amic e Amat, i Félix o 
Llibre de Meravelles.

Segle XIV (període Gòtic)

Temps d’enfortiment de la Corona catalano-aragonesa. Els reis Jaume i 
Pere escriuen les cròniques reials que expliquen els fets de llurs regnats 
i les raons pels quals van esdevenir-se. També expliquen els fets ce la 
història de la corona els cronistes Muntaner i Desclot. Aquestes cròni-
ques donen raó de la consolidació d’una consciència nacional catalana, 
construïda sota la monarquia. Aquest és segle d’esplendor de les lletres 
catalanes i de l’arquitectura gòtica civil i religiosa. Lo somni , de Bernat 
Metge representa l’inici de l’humanisme renaixentista a Catalunya.

Jaume I, Ramon Muntaner, Bernat Desclot i Pere “El Cerimoniós” 
escriuen llurs Cròniques.

Francesc Eiximenis, mallorquí, escriu la seva obra.
Predicacions de Sant Vicenç Ferrer, valencià.
Bernat Metge, barceloní, escriu Lo Somni.
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Es funden els “Jocs Florals”, certamen literari patrocinat per la Corona.

Es construeixen les esglésies de Santa Maria del Mar i Santa Maria 
del Pi, la Seu de Manresa, la Seu de Mallorca; i els palaus reials de Per-
pinyà, Mallorca, València i de Barcelona.

Ramon Muntaner (Peralada, 1265 – Eivissa, 1336)
Cronista. Testimoni de l’expedició dels Almogàvers, portà una vida atzarosa de sol-

dat i funcionari al servei de Roger de Llúria i Roger de Flor, comandants de la Gran 

Companyia. Participà en la conquesta de Menorca i lluità a Sicília. Establert a Valèn-

cia, hi va escriure el seu Sermó en vers provençal, on dóna consells per a la preparació 

de l’empresa de Sardenya, i participà a l’organització de l’expedició valenciana i de la 

conquesta d’aquesta illa. De pensament racionalista, entre 1324 i 1325 començà la 

seva famosa Crònica, de caràcter autobiogràfic i glorificació de la nació catalana i del 

Casal de Barcelona, que enllestí en tres anys a la seva alqueria de Xirivella i que és la 

de més qualitat literària de les Quatre Grans Cròniques.
                                                        

Bernat Metge (Barcelona, 1343? – 1413)
El més gran escriptor pre-renaixentista en català i un dels millors prosistes del segle. 

En ell la llengua catalana assolí el nivell més alt de perfecció estilística del seu temps. 

Funcionari ambiciós i de mentalitat avançada, va ser acusat tres vegades d’irregula-

ritats en el desenvolupament de la seva tasca com a recaptador d’impostos i d’ha-

ver conspirat contra la vida del rei. Empresonat, aprofità aquells lleures forçats per 

escriure i per traduir Ovidi i Petrarca. La seva obra cabdal, Lo somni, la va escriure 

per congraciar-se personalment amb el rei i sortir de la presó. D’esperit fondament 

escèptic, hi deixà testimoni de l’home nou que arriba amb el Renaixement: culte i 

racionalista.

Segle XV (període Gòtic tardà)

Temps de màxim esplendor de les lletres catalanes medievals, amb tex-
tos humanistes que anuncien l’adveniment del Renaixement. Les dues 
novel·les de cavalleries d’un realisme extraordinari, signifiquen la mort 
del gènere, tan de moda en el segle anterior a tot Europa. El Tirant lo 
Blanc exercirà una indubtable influència en Cervantes, a l’hora d’escriu-



81re El Quijote,. La poesia, encara amb una llengua molt occitanitzada, 
però ja catalana, assoleix el cim amb Jordi de Sant Jordi i, sobretot, amb 
Ausiàs March, que influirà poderosament en la poesia posterior. El País 
Valencià pren el relleu a Barcelona com centre neuràlgic de la producció 
cultural en l’àmbit de la corona. A començos des segle s’esdevé el “Com-
promís de Casp”, que significa la fi del regnat de la dinastia dels comtes 
de Barcelona i l’entronització de la casa de Trastàmara. A finals del segle, 
es produeix la unió matrimonial del rei Ferran de Trastàmara amb la 
reina castellana Isabel. S’inicia el període d’unitat dinàstica dels regnes 
de Catalunya-Aragó i de Castella. El 1492, Colom fa la descoberta del 
nou Món: l’Amèrica.

Escriuen la seva obra poètica Jordi de Sant Jordi i el valencià Ausiàs 
March. 

Els valencians Joan Roís de Corella i Jaume Roig, escriuen les seves 
obres.

S’elaboren les novel·les de cavalleria: Curial e Güelfa (anònim, Bar-
celona) i Tirant lo Blanc de Joanot Martorell (València).

Es construeixen les llotges de Mallorca i de València, la Casa de 
l’Ardiaca de Barcelona i l’edifici gòtic barceloní de la Generalitat.

Ausiàs March (Gandia? –1397-València 1451)
Poeta i soldat. Participà en diverses campanyes d’Alfons IV, que li concedí privilegis. 

Fou cunyat de Joanot Martorell (l’autor de la novel·la Tirant lo Blanc). La seva joven-

tut a València fou llicenciosa. La seva poesia, escrita majorment en la maduresa, és 

intimista, amb influències italianes. La seva estètica literària té canvis bruscs, tant de 

to com d’estil. És el primer poeta català que abandonà l’estil occità i que inicià l’ús 

del català per a l’art poètica. March, a diferència dels antics trobadors, contrapesa 

l’amor ideal i l’amor sensual, tot reflectint la tortura anímica que això suposa. El 

seu Cant Espiritual, la poesia més important en llengua catalana medieval, va influir 

tant la poesia d’altres poetes catalans com de castellans. No va ser fins el 1543, que 

a Barcelona es van editar els seus poemes, que durant els segles XVI i XVII serien 

traduïts a diferents llengües.
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Segle XVI (període del Renaixement)

El Renaixement és època d’esplendor per a les lletres castellanes, 
però és l’inici del declivi de les catalanes. El centre de producció lite-
rària i de pensament, a la península ibèrica, es desplaça a Castella. La 
política catalana es desenvolupa sota els monarques espanyols, que ho 
són també de Catalunya (Aragó, Mallorca i València). S’inicia el declivi 
de la força de les institucions pròpies de Catalunya que, tot i funcio-
nant, s’afebleixen a causa de la política dels reis de Castella i dels seus 
mandataris. Castella, a més, comença la construcció de l’imperi amb les 
possessions dels Països Baixos i de l’Amèrica.

Escriuen les seves obres el barceloní Pere Serafí, el valencià Joan 
Timoneda. Jeroni Pujades escriu la Crònica universal del Principat de 
Catalunya. Cristòfor Despuig escriu els Insignes col·loquis de la ciutat 
de Tortosa.

Joan Lluís Vives, valencià, culmina la seva obra de pensament, escri-
ta en llatí.

Es construeix el Col·legi de Sant Lluís de Tortosa.

Segle XVII (període Barroc)

En aquest segle, la literatura castellana assoleix la seva excel·lència. La 
producció literària catalana, així com l’obra cultural del país entra en 
l’anomenada “Decadència”. Les classes populars parlen el català, però es 
comença a produir la castellanització de la noblesa. Es el temps de major 
auge de la “Contrareforma”, amb tensions centralistes en la política  
i amb una presència cultural enorme de l’Església catòlica. La “Guerra 
dels Segadors” acaba amb la pèrdua de les terres catalanes al nord dels 
Pirineus, amb Rosselló com a capital. Amb el segle, també finalitza la 
dinastia dels Àustria a la Corona Espanyola. 

Francesc Vicenç García, el “Rector de Vallfogona”, escriu els seus 
versos.

Escriu les seves obres de teatre Francesc de Fontanella.
Es construeix l’església dels Desemparats, i les façanes de les de Llí-

ria (València), de la Seu de Tortosa i de Sant Felix de Girona. Es basteix 
el Palau del Marquès de Dosaigües, a València.



83Segle XVIII (època Neoclàssica)

La cultura catalana segueix adormida. La producció és poca i menor en 
totes les arts. El procés de castellanització, sobretot al País Valencià afec-
ta la noblesa i l’alta burgesia. El segle s’estrena amb la fi de la Guerra de 
Successió que dóna el tron d’Espanya al Borbó Felip V. Es promulga el 
Decret de nova Planta, que aboleix les institucions polítiques catalanes, 
aragoneses i valencianes. Menorca passa a domini anglès. Comença una 
tímida represa de l’economia catalana amb l’autorització que Catalunya 
comerciï amb Amèrica. A l’Amèrica, s’esdevenen les primeres guerres de 
les colònies per a llur independència de la metròpoli espanyola.

Escriuen la seva obra literària Joan Ramis, menorquí, i el “Baró de 
Maldà”, barceloní. Baldiri Reixach escriu l’obra pedagògica “Instruc-
cions per a l’ensenyança de minyons. Ignasi Ferreres escriu l’Apologia de 
l’idioma català.

Es construeix la Ciutadella de Barcelona, la Universitat de Cervera, 
el Palau de la Virreina a Barcelona, la Seu Nova de Lleida.

Segle XIX (períodes del Romanticisme, Realisme i Naturalisme)

Aquest és el segle de la represa nacional a Catalunya, i també a les Illes. 
La Revolució Francesa escampa el racionalisme i la Il·lustració, que arri-
ben a Catalunya. El romanticisme naixent impulsa el moviment cultu-
ral memorialista i de reivindicació que és la Renaixença. La producció 
literària es reprèn amb obres historicistes i de reivindicació del territori 
de parla catalana. Hom valora novament la llengua catalana com a ins-
trument de comunicació i de cultura. Comença la primera revolució 
industrial. Amb Isabel II, s’enforteix el parlamentarisme entre liberals  
i conservadors. Al darrer terç del segle es produeixen les guerres carlines 
i els primers moviments catalanistes, de caire conservador. S’inicia el 
camí ideològic del proletariat i del catalanisme popular.
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Bonaventura Carles Aribau escriu la seva obra romàntica (Oda a la 
Pàtria) que marca l’inici de La Renaixença de les lletres catalanes i de 
la recuperació de la memòria històrica de Catalunya. Comença la rei-
vindicació nacional romàntica. Valentí Almirall escriu Lo catalanisme. 
Torras i Bages escriu La tradició catalana.

Escriuen les seves obres Joaquim Rubió i Ors i Manuel Milà i Fontanals.

Els grans escriptors de la Renaixença culminen la seva obra: Jacint 
Verdaguer, Angel Guimerà i Narcís Oller. Frederic Soler “Pitarra”.
Manuel Angelon publica Un corpus de sangre o los fueros de Cataluña.

Cerdà enginya l’Eixample barceloní. Es construeixen el teatre del 
Liceu i la plaça Reial de Barcelona 

Pinten Joaquim Vayreda i Marià Fortuny.
Música: els Cors de Clavé. Isaac Albèniz, Pep Ventura, Enric Granados.

Bonaventura Carles Aribau  (Barcelona 1798-1862)
Escriptor, economista i polític. La seva oda La pàtria (1833) suposà l’inici del 

romanticisme en català i del moviment de la Renaixença. De molt jove, havia fundat 

la Societat Filosòfica. El 1820 col·laborà a la revolució liberal. Lliurat a la literatura 

i el periodisme, va ser un dels fundadors del setmanari El Europeo, que difongué les 

tendències romàntiques. Havent moderat les posicions polítiques, el 1826 s’establí 

a Madrid on es dedicà als negocis i al periodisme. Assolí prestigi com a economista 

i ocupà càrrecs en organismes de l’Estat, tot distanciant-se dels problemes de Cata-

lunya; però cap al 1850 i a mesura que s’accentuava la lluita entre lliurecanvistes i 

proteccionistes, va esdevenir el principal valedor dels proteccionistes catalans a la 

cort. Periodista i assagista, divulgador de les teories estètiques de Schiller, propulsà 

la fundació del rotatiu El Vapor i hi col·laborà. Va escriure poesia en castellà, català 

i italià. 

                                                      
Narcís Monturiol (Figueres 1819-Sant Martí de Provençals 1895)
Inventor i polític, edità diverses revistes republicanes i icarianes. Intervingué a les 

bullangues de Barcelona del 1842 i 1843 i el 1848 hagué d’exiliar-se a Perpinyà, 

d’on tornà el 1849 acollint-se a una amnistia. Orientat per R. Martí Alsina, conreà 



85la pintura. Va projectar el primer submarí, l’Ictíneo, que el 1859 assajà al port de Bar-

celona. Fundà la societat La Navegación Submarina i entre 1873 i 1874 fou director 

de la Fàbrica Nacional del Sello. A més del submarí, entre altres invents planejà un 

funicular i un velògraf.

 

Ildefons Cerdà i Sunyer (el Cerdà de la Garga, Centelles 1815 – Caldas 
de Besaya, Castella la V. 1876)
Urbanista i polític. Enginyer de camins titulat a Madrid, es relacionà amb els medis 

progressistes de Barcelona i centrà el seu treball en l’estudi d’un eixample per a la 

ciutat. Fou diputat (1850), síndic de Barcelona (1854) i comandant de la milícia 

nacional en el bienni progressista. El 1859 mitjançant una ordre reial va aconseguir 

l’aprovació del seu pla de reforma Eixample de Barcelona, basat en una xarxa viària 

oberta i uniforme formant illes de cases que s’havien de construir només en part, 

deixant la resta per a espais verds, condició que no es va acomplir. Publicà una Teoría 

general de la urbanización (1867) i entre 1873 i 1874 fou president de la Diputació 

de Barcelona.

                                                             
Jacint Verdaguer (Folgueroles, Osona, 1845-Vallvidrera, Barcelonès, 1902)
Poeta i escriptor romàntic, és considerat un dels forjadors del català literari modern. 

Per raons de salut, fou capellà de la Companyia Trasatlàntica i feu diversos viatges a 

Amèrica. Empès per una crisi personal, s’abocà a la caritat i als exorcismes. Confinat 

a la Gleva, topà amb el bisbe -En defensa pròpia- (1895-97) i fou suspès del sacer-

doci. Rehabilitat, visqué a Barcelona com a beneficiari. Els seus excepcionals dons 

poètics i lingüístics van trobar els cànons estètics i crítics dins del romanticisme. 

Publicà llibres més ascètics que místics, i també patriòtics. Els més coneguts, traduïts 

a tot Europa i que el consagraren internacionalment són els poemes èpics L’Atlànti-
da (1877) i Canigó (1886). Es abundant la seva poesia de rel popular i tradicional. 

L’apoteosi del seu enterrament el corroborà com a poeta nacional de Catalunya.

Segle XX (període del Modernisme)

Hereu del romanticisme, el Modernisme és la maduració del programa 
cultural i nacional de la Renaixença. De caires romàntic i naturalista, 
les obre literàries es basen en la realitat sociològica del país. El programa 
modernista expressa una renovació estètica, una revolta de l’individu  
i de la col·lectivitat oprimits. L’ideal és antiburgès, pròxim al llibertari 
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i bohemi, L’arquitectura assaja formes inspirades en el gòtic atrevides 
contra l’estètica clàssica i, sovint, contra la llei de la gravetat. L’obreris-
me és un fet organitzat front a l’expansió burgesa nascuda de la industri-
alització de les ciutats. Es crea la “Solidaritat catalana” i s’esdevenen els 
fets de la “Setmana Tràgica”. L’arquitectura catalana assoleix esplendor. 
I també la pintura i el dibuix. Les idees revolucionàries triomfants a 
Rússia s’escampen per tota Europa.

Culminen l’obra els escriptors modernistes: Joan Maragall, Víctor 
Català, Joaquim Ruyra, Prudenci Bertrana, Santiago Russinyol, Miquel 

Costa i Llobera (mallorquí), Magí Morera (lleidatà).

Jaume Vicenç Vives escriu els seus assaigs de reflexió sobre Catalunya. 

Josep Ferrater Mora escriu la seva obra filosòfica.
Esplendor dels arquitectes Domènech i Muntaner (Palau de la 

Música Catalana) i Gaudí (La Pedrera, Sagrada Família, Parc Güell).
Realitzen l’obra plàstica: S. Russinyol, Ramon Casas, Isidre Nonell, 

Josep Llimona.

Joan Maragall (Barcelona 1860-1911)
Escriptor, advocat, redactor del Diario de Barcelona des del 1890. D’ideologia liberal 

i conservadora, reflectí el seu pensament en els articles crítics que publicà sobre la 

Setmana Tràgica. Màxim representant de la generació modernista com a poeta (Poe-

sies, Visions i cants, Les disperses, Enllà, Seqüències) va ser influït per Goethe, Novalis 

i Nietzsche, que traduí al català. Maragall entenia la poesia com una exaltació de la 

vida, expressada a través de la paraula viva nascuda en un moment de gràcia (Elogi 

de la paraula). Cantà la natura -on se li revelava Déu-, va refer alguns mites de la 

literatura catalana (La fi de Serrallonga, El comte Arnau...) i conreà també la poesia 

cívica (Oda a Espanya, Oda a Barcelona). El famós Cant espiritual sintetitza admira-

blement la seva personalitat. Per al teatre va escriure Nausica i mantingué també una 

interessant correspondència amb el filòsof Unamuno.



87Víctor Català (Caterina Albert i Paradís)
(L’Escala 1869-1966)
Novel·lista, narradora, autora teatral i poetessa naturalista coneguda pel pseudònim 

Víctor Català. Filla d’una família de propietaris rurals, autodidacta i de costums 

solitaris -potser per això li agradava definir-se com una escriptora “aficionada”- vis-

qué quasi sempre a L’Escala. Va escriure poesia (El cant dels mesos i El llibre blanc) 

i teatre; però el més rellevant és la seva obra en prosa. Naturalista, les seves obres 

reflecteixen un món fatalista, negre, amb crims i amb el suïcidi que caracteritzaren 

els naturalistes i després els modernistes. Publicà Drames rurals (1902), Ombrívoles 

(1905) i Caires vius (1907). La novel·la Solitud (1905) és la seva obra mestra. També 

obtingueren molt reconeixement les narracions Contrallums i Vida mòlta i Jubileu, 

menys apocalíptiques i en què va refinar molt el seu món anterior.

Santiago Rusiñol  (Barcelona, 1861-Aranjuez, 1931)
Autor dramàtic, narrador, pintor i col·leccionista. Fill d’una família de l’alta burge-

sia, va fer la volta a Catalunya en carro amb en Ramon Casas a la recerca d’ambients 

i personatges. Contra els designis familiars se n’anà a París on residí llargues tempo-

rades esdevenint inseparable de Ramon Casas, amb qui participà a la bohèmia de 

Montmartre. La seva ruptura amb els preceptes burgesos el portà a l’art per l’art. 

Participà significativament a la tertúlia dels Quatre Gats i a Sitges creà el museu 

Cau Ferrat. El seu teatre exaltà el poeta (L’alegria que passa) o mostrà interès pels 

conflictes col·lectius (Llibertat, L’heroi). La seva obra més ambiciosa és la novel·la 

L’auca del senyor Esteve (1907) en què reflecteix el conflicte artista-societat i de la qual 

en féu una rèplica teatral. Des de 1890 col·laborà com a dibuixant a L’esquella de la 

Torratxa. Escriví narracions i vodevils i deixà un llarg anecdotari. Com a pintor se 

sentí atret pel naturalisme plàcid de Joaquim Vayreda. A París va rebre les influències 

de Degas, Whistler i l’estampa japonesa i l’exposició que el 1890 féu a Barcelona 

amb Casas i Clarasó significà la introducció a Catalunya d’un art que per la seva 

modernitat fou designat per la crítica com a modernisme.

Ramon Casas  (Barcelona, 1866-1932)
Pintor i dibuixant considerat el més important del modernisme català. El 1890, 

amb Rusiñol i Utrillo s’instal·là al Moulin de la Galette de Montmartre. Era l’hora 

del simbolisme i de les harmonies vaporoses en gris de Degas i Whistler i els seus 

quatres Plein air i Bal au Moulin de la Galette en són obres mestres. El 1891 descobrí 
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Sitges, on presidí amb Rusiñol les festes modernistes d’El Cau Ferrat. Des del 1894, 

amb Garrote vil i després amb La càrrega, es feu ressò de les commocions socials. El 

1897, també amb Rusiñol i amb Utrillo i Pere Romeu, obrí la cerveseria Els Quatre 

Gats. Home ric, donà suport a les revistes Els 4 Gats, Pèl & Ploma i Forma. Altres 

vessants de la seva activitat foren el cartellisme publicitari (ex. Anís del Mono, 1898) 

i la il·lustració. Evolucionà cap a grans quadres d’una major complexitat temàtica, 

com Barcelona 1902 (1904) que alternà amb retrats, com els carbons que recullen 

les fesomies de dues o tres generacions de personalitats catalanes i internacionals. El 

1902 acabà la notabilíssima decoració pictòrica del fumador del Cercle del Liceu, 

de Barcelona. També restaurà el claustre romànic de Sant Benet de Bages. Viatjà per 

Amèrica, on pintà diferents retrats, i per distints punts d’Europa.

Segle XX (període del Noucentisme):

Com a reacció al Modernisme, el Noucentisme és un programa cultural 
en què preval el valor del classicisme i la racionalitat. L’ideal de la ciutat 
s’imposa al del camp com a forma de construcció de l’individu i de la 
comunitat (es recuperen les ciutats mítiques clàssiques d’Atenes i de 
Roma). El Noucentisme prepara un programa “cultural” i “polític” per 
a una construcció moderna de Catalunya. Eugeni d’Ors, el principal 
ideòleg, preconitza el “seny ordenador” que materialitzarà Prat de la 
Riba amb la Mancomunitat de Catalunya, a semblança de la Genera-
litat abolida. L’arquitectura, la pintura i l’escultura tornen a les formes 
clàssiques antigues. S’enforteixen les organitzacions obreristes i els par-
tits polítics catalanistes i de l’esquerra. Europa viu la seva Primera Gran 
Guerra, que sotragarà les consciències i iniciarà els moviments culturals 
avantguardistes.

Escriuen les seves obres els noucentistes: Eugeni d’Ors, Guerau de 
Liost, Josep Carner, Josep M. de Sagarra, J.V. Foix.

Joan Fuster escriu la seva obra de pensament sociològic i històric

Pompeu Fabra elabora la seva obra filològica. Les seves “Normes orto-
gràfiques” i el seu “Diccionari de la llengua catalana” culminen la nor-
mativització del català modern.



89Josep Lluís Sert culmina la seva obra arquitectònica.
Són artistes de l’època els pintors Xavier Nogués, Torres-García, 

Josep Obiols; els escultors Josep Clarà, Arístides Maillol i els músics 
Frederic Mompou, Enric Toldrà.

Pompeu Fabra  (Barcelona 1868-Prada 1948)
Filòleg. Enginyer industrial i catedràtic de química. De jove es dedicà a l’estudi de la 

romanística i del català. El 1912 publicà la Gramàtica de la llengua catalana. Cridat 

per Prat de la Riba, el 1913 promogué les Normes ortogràfiques de l’Institut d’Estudis 

Catalans. Depurà i modernitzà el català fent-lo apte per a qualsevol mester: literari, 

científic o popular. Pedagog eficaç, el seu mestratge aviat fou amplament reconegut 

com a “seny ordenador de la llengua catalana”. De les seves obres en destaquen 

Gramàtica catalana (1918), amb múltiples edicions, El català literari, el Diccionari 

general de la llengua catalana (1932) i les Converses filològiques. Morí a l’exili a Prada 

del Conflent.

Eugeni D’ors  (Barcelona 1881-Vilanova i la Geltrú 1954)
De pseudònim Xènius. Escriptor i pensador. El seu personal concepte d’art “arbi-

trari” va madurar amb l’estil del “noucentisme”, defensant l’estètica al seu Glossari 

(1906) i sobretot a la popular novel·la La ben plantada. Gran influenciador de Prat 

de la Riba, ocupà diferents càrrecs de política cultural a la Mancomunitat, però les 

seves diferències amb Puig i Cadafalch sobre el catalanisme en provocaren la marxa a 

Madrid. El 1938 va ser “Jefe nacional de Bellas Artes” del règim franquista i creador 

del “Instituto de España”. Animà l’ambient cultural del franquisme a Madrid i hi 

publicà Tres horas en el Museo del Prado i la pòstuma La verdadera historia de Lidia 
de Cadaqués.

Segle XX (del Noucentisme fins a la República i la Guerra)

El sexenni republicà, amb les seves contradiccions i dificultats, asso-
leix, per a Catalunya, l’Estatut d’autonomia i cotes elevades de poder 
per a l’organització política, cultural i social de Catalunya. El final de 
la Guerra Civil significarà l’enderrocament de la construcció nacional 
començada amb la Renaixença i culminada amb la recuperació de les 
Institucions catalanes. També comportarà l’anorreament dels avenços 
socials de l’esquerra política i sindical. Comencen les avantguardes 
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europees, amb els moviments culturals que marcaran un abans i un 
després en l’expressió artística.

Comencen la seva obra els escriptors: Joan Salvat-Papasseit, Carles 
Riba, Josep M. de Sagarra, J.V. Foix. 

Comencen l’obra plàstica: Salvador Dalí, Joan Miró, Pau Gargallo.
En música excel·leix  Pau Casals i Xavier Montsalvatge.

Joan Salvat Papasseit (Barcelona, 1894 - 1924)
Escriptor. Fill de família humil, autodidacta i d’esperit i obra rebels. La seva pro-

ducció s’emmarca en l’Avantguarda i té diversos vessants: crítica social, catalanis-

me emergent, rupturisme formal, lírica amorosa i eròtica... La seva salut precària 

contrasta amb la vitalitat que expressen els seus textos creatius. Orfe de pare des de 

molt jove, va aprendre a escriure i a llegir de manera bàsicament autodidacta. D’ado-

lescent va fer oficis diversos, d’adroguer a tallista d’imatges religioses. La seva presa 

de consciència política s’esdevingué arran dels fets de la Setmana Tràgica (1909). A 

partir del 1911 freqüentà els ambients obreristes llibertaris de Barcelona, cosa que 

li dóna accés a les lectures de clàssics socialistes i de filòsofs com Nietzche o Ibsen. 

S’afilià a l’Ateneu Enciclopèdic Popular, que va presidir durant un temps i hi va 

conèixer Francesc Layret, Lluís Companys, Marcel·lí Domingo i molts altres intel-

lectuals i activistes polítics. El 1914 escrivia en la revista llibertària Los Miserables, 

amb el pseudònim de “Gorkiano”. S’afilià a la Joventut Socialista i col·labora en 

revistes de l’entorn socialista. El 1917 creà la revista pròpia Un enemic del poble, en 

forma de fulls que anomenava de “subversió espiritual”. El 1918 va escriure Humo de 

fábrica, assaig social en llengua castellana. A partir de 1919, tota la seva obra, bàsica-

ment poètica, la va escriure en català. En destaquen El poema de la rosa als llavis, Ossa 

menor, L’irradiador del port i les gavines o La columna de foc. Malalt de tuberculosi va 

morir amb només trenta-tres anys.

Segle XX (de la Guerra i l’exili)

El triomf del feixisme espanyol i els auges dels feixismes europeus mar-
quen la pauta del segon terç del segle XX. L’exili a què són sotmesos la 
immensa majoria d’intel·lectuals catalans (també els  espanyols), deixa 
el país en una evident pobresa cultural, ofegat per la ideologia nacional-
catòlica de la falange i del franquisme. La cultura i les institucions cata-
lanes es preserven a l’exterior, on artistes i polítics despleguen dificul-



91tosament llur obra. A l’interior, a poc a poc, des de la clandestinitat es 
recuperen les organitzacions polítiques i les sindicals. La llengua catala-
na és prohibida en els seus usos públics fins a finals del franquisme, però 
els autors i autores produeixen en català i editen a mesura que el règim 
va obrint-se. La literatura és dominada per l’experiència de la guerra i de 
l’exili fins al darrer terç del segle, quan esclaten autors joves, formats en 
les universitats i ocupats en la derrota del règim franquista i immersos 
en els corrents culturals contemporanis europeus.

El 1946, Josep M. Cruzet crea l’Editorial Selecta. L’any 1959, es 
creen els estudis “Miramar” de TVE, que emeten programació en llen-
gua catalana. L’any 1961 apareix “Òmnium Cultural” com a organit-
zació de lluita per la llengua catalana i la cultura. Els anys 60 són els de 
l’eclosió de la “Nova Cançó”, iniciada pel grup “Setze Jutges”. El 1965, 
apareix l’Escola de Mestres “Rosa Sensat” per a la renovació pedagògica 
i la catalanització de l’educació.

Escriuen: Salvador Espriu, Joan Oliver “Pere Quart”, Josep Pla, 
Mercè Rodoreda, Llorenç Villalonga (mallorquí), Manuel de Pedrolo, 
Gabriel Ferrater, Xavier Benguerel, Teresa Pàmies, Màrius Torres, M.A. 
Capmany, Joan Brossa, Jordi Teixidor, Agustí Bartra, Joan Vinyoli, 
Josep Palau i Fabre, Vicent Andrés Estellés (valencià), Miquel Martí 
Pol, Joan Perucho, A. Artís-Gener, Pere Calders. Les noves generacions, 
amb Maria Mercè Marçal i Montserrat Roig al capdavant del feminisme.

Són artistes en ebullició els pintors Cuixart, Tàpies, Tharrats, 
Ràfols-Casamada, Guinovart; els escultors Subirats, Sòria i Alfaro; i els 
músics Santos i Mestres-Quadreny.

Salvador Espriu i Castelló (Santa Coloma de Farners,  
1913 – Barcelona, 1985)
Poeta, dramaturg i prosista, Espriu significa la ruptura amb l’estètica 
i el pensament noucentista. Malaltís des d’una crisi infantil de xaram-
pió i afectat per les morts d’alguns membres joves de la família, tingué 
sempre una salut precària, que l’inclinà a l’estudi i la lectura. S’interes-
sà per l’Antic Testament i per l’egiptologia. D’ambdós móns culturals 
n’extragué motius per a la seva obra literària. Es llicencià en dret i en 
filosofia i lletres per la UB i la Guerra Civil va interrompre els seus 
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estudis de lletres clàssiques. A causa de la seva salut no va anar al front 
i donà classes als oficials republicans. L’entrada de les tropes nacionals 
a Barcelona li causà una crisi profunda. Escrigué Antígona com a una 
reflexió de la lluita fratricida, que és com entenia la Guerra Civil. Va 
treballar trenta anys en la notaria que havia estat del seu pare i que a 
la mort d’aquest fou venuda a un amic. Espriu decidí escriure en cata-
là i bàsicament poesia, perquè era més escàpola a la censura. Participà 
activament en la clandestinitat literària catalana. El seu caràcter retret i 
les seves crisis de salut el feren un home aïllat a casa, estudiós i reflexiu. 
En el llibre PSUC: per Catalunya, la democràcia i el socialisme escrigué 
a favor de la cooficialitat del català i el castellà. El 1972 li fou atorgat el 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i els deu darrers anys de la seva 
vida va rebre innombrables distincions socials i literàries. A la seva mort, 
amb 72 anys, fou enterrat al cementiri d’Arenys de Mar, un dels seus 
mites literaris, cantat a Cementiri de Sinera. Altres obres seves són: Laia, 
Ariadna al laberint grotesc, Primera història d’Esther, Miratge a Sinera, El 
caminant i el mur, Antígona, Llibre de Sinera i La pell de brau.

Josep Pla  (Palafrugell 1897-Llofriu 1981)
Escriptor i periodista. Fill d’una família de petits propietaris rurals, estudià dret però 

aviat es decantà pel periodisme. Com a professional, s’inicià el 1918 a La Noticias 

i La Publicidad, també en l’etapa catalana, i continuà a La Veu de Catalunya. Del 

1919 al 1939 visqué a gairebé tot Europa com a corresponsal de premsa. En el camp 

estrictament literari, amb Coses vistes (1925) creà una prosa realista i agosarada, sense 

els primmiraments noucentistes. Després publicà Rússia (1925), Llanterna màgica 
(1926), Cartes de lluny (1928), Madrid (1929) i Viatge a Catalunya (1934) i les 

biografies periodístiques de Vida de Manolo (1928) i Francesc Cambó (1928-30) 

on, alternant notes, narracions, viatges i memòries, configurà la seva obra posterior, 

testimoni i aplec de memòries de la Catalunya que ha conegut. El 1936 marxà de 

Catalunya i va fer llargues estades a l’estranger i a l’Espanya franquista (una etapa 

fosca que va marcar la seva trajectòria cívica) i en tornar va haver d’escriure en cas-

tellà (memorables Un señor de Barcelona (1945) i els seus articles a Destino), fins el 

1947 que inicià una revisió de la seva vasta obra, particularment notable des de la 

sèrie Homenots (1958-62), i la compilació de les seves obres completes, iniciades el 



931966 amb el Quadern gris, que han deixat palès el seu sòlid ofici d’escriptor, moralis-

ta, sensualista i que reflecteix de forma magistral els secrets visuals del paisatge i dels 

homes.  La seva Obra Completa abasta 39 volums. El 1968 fou instituït el Premi 

Josep Pla en honor seu. I el 1980 rebé la Medalla d’Or de la Generalitat. Però la 

polèmica arran del seu itinerari durant la Guerra Civil va impedir que li fos atorgat 

el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

Mercè Rodoreda (Barcelona 1909- Girona 1983)
Escriptora. Als seus inicis va compondre obres d’anàlisi psicològica, la més reeixida 

de les quals Aloma (1938). Exiliada des del 1939 a París, Bordeus i Ginebra, publicà 

Vint i dos contes (1958) i el 1962 la novel·la que la consagrà, La Plaça del Diamant, 

objecte de múltiples edicions i traduïda a molts idiomes. El seu estil històric i psico-

lògic, la vena femenina, la conjugació de simbolisme i realisme i una elaborada visió 

personal que juga sàviament amb el llenguatge popular i el literari, van continuar 

amb El carrer de les Camèlies (1966), La meva Cristina i altres contes (1967) en què 

accentua el caràcter mític, Mirall trencat (1974) una novel·la psicològica encara, 

però ja mítica, i amb Tots els contes, les proses Viatges i flors i la novel·la Quanta, 

quanta guerra. Publicades pòstumament: La mort i la primavera, Isabel i Maria i la 

Correspondència amb el seu editor Joan Sales. L’obra de la Rodoreda ha esdevingut 

referent literari de la llengua catalana, cosa que li era reconeguda ja el 1949 en ser 

proclamada “mestra en gai saber” i el 1980 amb el Premi d’Honor de les Lletres 

Catalanes.

Joan Fuster (Sueca, Ribera Baixa, 1922-1992)
L’assagista català més notable de les generacions posteriors a la guerra civil. Llicen-

ciat en dret i doctor en filologia catalana, es revelà com a poeta i com a articulista 

a diversos diaris i revistes del País Valencià, del Principat i de l’exili, amb escrits 

que mostraven una gran curiositat intel·lectual i un estil personal i molt agut. Amb 

l’opuscle Qüestió de noms, amb la seva obra de referència Nosaltres els valencians i amb 

El País Valenciano (1962) va tenir un paper fonamental en el desvetllament nacional 

al País Valencià. La seva tasca d’investigador i d’escriptor abasta la lingüística, la 

crítica literària, la història, l’assaig, la política, la filosofia, la biografia i els viatges, 

matèries que alternà amb antologies de prosa i poesia. El seu pensament connecta 

amb l’humanisme d’arrel moral, en la tradició dels moralistes i reformadors france-
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sos, de Montaigne als enciclopedistes, en particular Voltaire. Aquesta profunda visió 

humanista i un innegable voluntarisme polític -a més d’un criticisme escèptic i un 

humor corrosiu- han depassat l’àmbit literari i s’han projectat sobre la vida cultural i 

civil dels Països Catalans, la consciència unitària dels quals contribuí poderosament 

a crear. L’any 1975 fou guardonat amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. El 

1978 fou un dels promotors i el primer president d’Acció Cultural del País Valencià. 

El 1981 patí un atemptat a casa seva, a Sueca, amb la col·locació d’una bomba que 

va causar grans danys a la biblioteca i al seu arxiu personal. Fuster ret tribut a la tra-

dició de l’humanisme clàssic d’arrel moral, tractant temes que van de la història a la 

política, passant pels més diversos aspectes de la vida cultural i quotidiana.

Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, 1929 - 2003)
Poeta d’origen obrer i d’extracció humil. Als 14 va entrar a treballar 
en una fàbrica de Roda de Ter. Començà a escriure poesia en llengua 
castellana als 16 anys, però des dels 19 ja només ho faria en català. És en 
aquesta edat que patí una tuberculosi pulmonar que el tingué retingut 
al llit molt de temps. Durant el franquisme va sostenir una intensa acti-
vitat de resistència cultural i catalanista. Sempre va ser ideològicament 
proper al PSUC, amb el qual va col·laborar. L’any 1970 hom li diagnos-
ticà una esclerosi múltiple, raó per la qual a partir del 1973 abandonà 
el treball a la fàbrica. Aquesta circumstància l’abocà a llegir i a escriure 
amb intensitat. El 1978 va ser objecte de l’homenatge de la Comissió de 
cultura del PSUC, amb l’assistència d’intel·lectuals, polítics i poetes. El 
1983 rebé la Creu de Sant Jordi, el 91 el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes, el 98 el Premi Nacional de Literatura i el 1999, la Meda d’Or 
de la Generalitat. Morí l’11 de novembre de 2003 al seu poble. Són 
obres importants de Martí i Pol: Paraules al vent, El Poble, L’arrel i l’es-
corça, Les clares paraules, Llibre d’absències, Llibre de les solituds, Defensa 
siciliana, Haikús en temps de guerra i Després de tot.

Montserrat Roig  (Barcelona 1946-1991)
Escriptora. Llicenciada en Filosofia i Lletres, va ser lectora de català a la universitat 

de Bristol. El 1971 guanyà el premi Víctor Català de narracions amb Molta roba 

i poc sabó, on descriu entre el realisme i el psicologisme la generació universitària 



95nascuda a la postguerra, tema que amplià i contrapuntà històricament a la novel·la 

Ramona adéu (1972). El 1976 guanyà el Premi Sant Jordi amb El temps de les cireres 

i el 1978 va rebre el Serra d’Or amb el treball històric Els catalans als camps nazis. 

Practicà el periodisme amb entrevistes de fons a les revistes Serra d’or (aplegades 

al recull Retrats paral·lels), Destino, Tele-Exprés i Triunfo i al programa Personatges 

de TVE. Publicà les novel·les L’hora violeta (1980), L’òpera quotidiana (1982) i La 

veu melodiosa (1987), el llibre de viatges L’agulla daurada (1985) sobre la ciutat de 

Leningrad, l’àlbum Barcelona a vol d’ocell (1987, amb Xavier Miserachs) i el recull de 

contes El cant de la joventut (1989), i en castellà els assaigs ¿Tiempo de mujer?(1980) i 

Mujeres hacia un nuevo humanismo (1982). Militant d’esquerres i feminista, tot i que 

afectada ja d’una greu malaltia, participà activament en la campanya No a l’OTAN. 

Les seves darreres obres publicades van ser el recull d’assaigs i proses Digues que 

m’estimes encara que sigui mentida (1991) i amb el dibuixant Cesc L’autèntica història 

de Catalunya (1991).

Maria Mercè Marçal  (Barcelona 1952 - 1998)
Poetessa, catedràtica de català, traductora, narradora i militant política i feminista. 

Procedent d’una família camperola d’Ibars d’Urgell, es llicencià en filologia clàssica. 

El 1973 participà en la creació de l’editorial Llibres del Mall. El 1977 fou guardonada 

amb el premi Carles Riba per Cau de llunes. Col·laborà en les revistes Reduccions, 

Escrivim a les parets i Dones en lluita. Milità al PSAN i a moviments d’emancipació 

de la dona. De la seva obra en destaquen Bruixa de dol (1979), Sal oberta i Terra de 
mai (1982) i La germana i l’estrangera (1981-84). El 1988 Desglaç recollia els seus 

poemes de 1984 a 1988 i el 1990 Llengua abolida els de 1973 a 1988. El 1994 

publicà la novel·la La passió segons Renée Vivien, Premi Carlemany i que va rebre 

molts elogis de la crítica. Com a traductora portà al català obres de Colette, Mar-

guerite Yourcenar i Leonor Fini. Cantautors catalans, com Marina Rossell, Ramon 

Muntaner, Teresa Rebull, Celdoni Fonoll i Maria del Mar Bonet, han posat música 

i veu als seus poemes. 
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7. Bibliografía bàsica sobre  
la història de Catalunya
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8. Compilació de referències  
sobre la qüestió nacional a ICV en els  
documents de les Assemblees Nacionals.

Josep Ribas; Gemma Esteve



99 1ª ASSEMBLEA PLENÀRIA NACIONAL D’IC

Castelldefels, 31 de març i 1 d’abril de 1990

Doc. Una nova política. Una Catalunya d’ esquerres.

Per una altra concepció de l’Estat espanyol 

Pàg. 6 “Un aspecte fonamental és la reforma del Senat i de tots aquells 
aspectes del Títol VIII de la Constitució espanyola que s’adrecin al res-
pecte de la plurinacionalitat de l’Estat en base al reconeixement del dret 
a l’autodeterminació”
Pàg. 8 “IC és una organització sobirana, plural i programàtica. IC és 
una organització sobirana de l’esquerra nacional catalana.”

2ª ASSEMBLEA NACIONAL D’IC

Molins de Rei, 30 de novembre i 1 de desembre de 1991

Projecte de Principis d’IC

2. La nostra identitat

Pàg. 7  La sobirania de Catalunya resideix en el seu poble.

“Nacional: actua en la societat catalana i lluita pel reconeixement ple 
de la seva personalitat nacional i per un autogovern efectiu. En aquest 
sentit, IC afirma que la sobirania de Catalunya resideix en el seu poble, 
que té dret al ple exercici de l’autodeterminació, i entén que aquest 
dret ha d’avançar en el període històric immediat mitjançant un canvi i 
transformació de l’actual Estat espanyol en un Estat organitzat d’acord 
amb els principis del federalisme dins del marc més ampli d’una Euro-
pa unida de caràcter federal, en què es reconeguin com a components 
constitutius les nacions que la componen, com a subjectes de l’actuació 
política i institucional, i com a àmbits d’implantació política.

IC treballa per la construcció d’una alternativa nacional d’esquerres 
a Catalunya. Vol també contribuir activament, des de la seva identitat, 
a una alternativa d’esquerres a l’Estat espanyol i a Europa. Alhora, IC 
reconeix i fomenta l’existència de vincles històrics i culturals amb altres 
comunitats dels Països Catalans.”



100

E
l 

p
e

n
sa

m
e

n
t 

i 
l´
a

cc
ió

 n
úm

. 3
7 

Una proposta per  a Catalunya

5.2 La nostra proposta per l’autogovern.

Pàg. 43 i 44 
2) Un pacte federal. Recuperar el sentit més autèntic de la proposta 

federal i de la tradició del catalanisme progressista. Aprofundir el model 
constitucional mitjançant una reforma que afectés aquelles institucions 
de l’Estat necessàries per construir un sistema federal. I això és bàsica-
ment un Senat que fos l’autèntica cambra de les nacionalitats i de les 
regions, com se’ns anuncia a l’article segon de la Constitució.

3) Cooperació dels Països Catalans. Els Països Catalans expressen 
una comunitat de cultura i llengua. Les relacions de cooperació han de 
ser desenvolupades entre ells. Malgrat les limitacions imposades per la 
realitat de l’Estat-Nació i pel nacionalisme estatalista és un deure de les 
forces polítiques dels Països Catalans fomentar els lligams i promoure la 
signatura de convenis de col·laboració en la gestió i prestació de serveis 
d’acord amb les voluntats de les comunitats.

4) Catalunya nacionalitat  europea. “És vital que des d’ara Cata-
lunya faci valer els seus drets nacionals en la construcció de la unitat 
política europea“ “S’haurien de prendre, doncs, les següents mesures: 
1) presència de Catalunya en les delegacions davant la CE; 2) Catalu-
nya circumscripció electoral en les eleccions al Parlament Europeu, 3) 
defensa de la igualtat de drets del català en relació a altres llengües de 
la CE; 4) proposar la reforma dels Tractats perquè Catalunya sigui una 
entitat federada en la futura Unió Europea.“ “Catalunya és una nació 
sobirana i solidària amb els altres pobles i nacions. Té dret, per tant, a 
decidir lliurement el seu destí, a tenir la seva pròpia Constitució, i a 
pactar, en la llibertat i la igualtat, la unió confederal o federal amb els 
altres pobles i nacions.”
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6. Pel respecte dels drets del pobles a la sobirania nacional

Pàg. 103 Catalunya té dret a l’autodeterminació. És un dret inherent 
a la seva identitat com a nació. Aquest només es pot exercir des de la 
sobirania per poder decidir lliurement, sense imposicions ni pressions 
externes, el destí polític i, especialment, la constitució en entitat estatal 
independent, confederal, federal o d’autonomia política.

En la nostra concepció, l’autodeterminació no pot reduir-se a un pro-
cés plebiscitari perquè el futur d’una societat no pot determinar-se en un 
moment, i com una resposta definitiva a una pregunta formulada per refe-
rèndum. L’autodeterminació és, avui, una reivindicació de sobirania per 
poder pactar des de la igualtat la reforma de l’Estat i assegurar la presència 
de Catalunya en el procés de constitució de la unitat política europea.

És en aquest capítol d’Una proposta per a Catalunya on molt pro-
bablement es va inserir la proposta de definició que va formular en Francesc 
Vicens: El dret inalienable i imprescriptible a l’autodeterminació...

3ª ASSEMBLEA NACIONAL D’IC

Barcelona, 5 i 6 de març de 1993

Documents d’opinió

Document del Manifest de la Plataforma d’esquerres d’IC – pàgina 

2ª, 3ª columna, 8è paràgraf.

Volem una IC de caràcter nacional i popular, sobirana, defensora de 
l’autogovern i del dret a l’autodeterminació...

Document del grup promotor de l’ecosocialisme a Iniciativa per 

Catalunya -pàgina 3ª, 2ª columna, 7è paràgraf

Una proposta de plena sobirania de Catalunya per poder decidir lliure-
ment, sense imposicions ni pressions externes, el destí polític i, especial-
ment la constitució en entitat estatal independent, confederal o federal; per 
poder pactar des de la igualtat la reforma de l’Estat i assegurar la presència 
de Catalunya en el procés de constitució de la unitat política europea.
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Informe Polític de la 3ª Assemblea Nacional (Rafael Ribó)

1. Canvis internacionals: un món en transició.

4. Catalunya: l’autocomplaença

Tenim una part de responsabilitat a partir de la pèrdua, per part de les 
esquerres, de l’hegemonia en la qüestió nacional...

2. Cap a un nou projecte d’emancipació

L’autogovern de Catalunya en el context espanyol i europeu

Una definició elemental sobre aquesta temàtica (el fet nacional) per 
a IC parteix del binomi plurinacionalitat i autogovern. L’Estat espa-
nyol, malgrat que no es reconegui de forma coherent, és plurinacional. 
Davant d’aquest binomi, es defineixen tres possibles camins: mantenir 
l’actual paràlisi autonòmica, la constitució d’un Estat independent i el 
pacte federal des de la sobirania.
1. L’actual paràlisi autonòmica fa molts anys que dura (CiU).
2. Mantenir l’actual situació estatal, o proposar la constitució d’un 

estat independent poden ser objectius no adients amb el procés de 
construcció europea.

3. El pacte federal des de la sobirania és la proposta més adient per 
al reconeixement de la personalitat de Catalunya i per a la nostra 
inserció al procés europeu. 

A cavall de l’anterior, la proposta d’IC es basa en aconseguir que 
Catalunya sigui reconeguda institucionalment com una nacionalitat 
d’Europa.(*)

(*) Es va admetre en els debats substituir nacionalitat per nació. 
En aquesta III Assemblea no hi ha referències als Països Catalans, a 
excepció de:

Cal potenciar la projecció del grup parlamentari IU-IC de les Corts 
Generals. Plantegem en aquest context la continuïtat d’una relació 
específica amb EUPV, EU Balear i l’Entesa de l’Esquerra de Menorca i 
el diàleg conjunt IU-IC amb les altres esquerres alternatives.

3. Proposta nacional a context espanyol i europeu.

• Actualització de l’Acord Nacional d’Autogovern.



103• Mesures i campanya institucional i social per difondre la proposta 
de pacte federal per a l’Estat, des de la sobirania.

• Anar a la definició d’un programa alternatiu d’esquerra a nivell 
d’Estat, buscant la màxima coincidència amb IU.

• Explicació i afirmació de l’Europa política, econòmica i social.   

4ª ASSEMBLEA NACIONAL D’IC

Barcelona,  22, 23 i 24 de novembre de 1996 (Hotel Barceló Sants)

Coincideix amb la coalició electoral IC-Els Verds i amb el PCC i 
les candidatures de Progrés Municipal.  Rafael Ribó continua essent 
president.
Document Polític: V.2.3. Les relacions amb IU. La continuïtat de la 
relació i coordinació amb EUPV i EUIB, organitzacions amb les quals 
hem acordat un marc estable de relacions i de coordinació de les políti-
ques que ens són comunes a partir del reconeixement de l’existència de 
vincles històrics i culturals amb altres comunitats dels Països Catalans...

Esmenes al Document Polític 4ª Assemblea Nacional

Pàgina 68, esmena 412 de la Delegació de l’Hospitalet (majoritària)

“Amb el repte i la voluntat de treballar per la construcció d’una alterna-
tiva nacional de progrés a Catalunya, amb les altres formacions políti-
ques de l’esquerra, moviments i col·lectius socials, i en sintonia amb el 
que vàrem definir a la Declaració de Principis i al Manifest Programa 
d’Iniciativa per Catalunya, propugnem ara assumir les següents propo-
sicions, per tal que IC adopti un perfil clarament nacional:

1.- La sobirania de Catalunya pertany només al poble de Catalunya, 
que en conseqüència té el dret inalienable i imprescriptible a la seva 
autodeterminació.

2.- La solidaritat al si de l’Estat espanyol, que és indestriable dels 
principis, l’estratègia i l’acció política d’IC, sols pot assolir el seu màxim 
efecte si és compartida en justa reciprocitat per totes les nacions i regi-
ons que el componen.

3.- Atesa la comunitat històrica, cultural i lingüística de l’àrea 
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nacionalitària dels Països Catalans, les seves interrelacions en diversos 
àmbits i la possibilitat, a més, que vagin configurant una euroregió, el 
marc d’una unitat europea amb caràcter progressista i d’esquerres, cal 
des d’ara, promoure’n una especial col·laboració “ 

5ª ASSEMBLEA NACIONAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA - 
VERDS
Barcelona, 27, 28 i 29 de novembre de 1998
(President Rafael Ribó) 

Poc abans s’havia produït l’escissió dels anguitistes i del PCC. S’adopta 
la denominació Iniciativa per Catalunya-Verds i la definició Esquerra 
Verda Nacional   

Principis bàsics per a un programa d’esquerres ecosocialista en la 

transició al segle XXI.  

Pàg. 9: L’ecosocialisme, un projecte de transformació i progrés. La 
tasca de transformació i superació d’avui és més complexa que mai, 
però també més engrescadora. Comptem a favor nostre amb les experi-
ències, els ensenyaments i les conquestes de més de cent cinquanta anys 
de moviments polítics i socials emancipadors, tant en el camp polític 
i social com en el de les lluites per l’alliberament nacional i la identi-
tat cultural. Ens sentim continuadores i continuadors de la trajectòria 
democràtica i nacional del PSUC, de l’Entesa dels Nacionalistes d’Es-
querres, de les aportacions eurocomunistes, de l’Assemblea de Catalu-
nya i de l’Entesa dels Catalans...
Pàg. 10 d) L’emancipació nacional. Manifestem la nostra voluntat de 
treballar per aconseguir el ple reconeixement de la sobirania de Catalu-
nya i aportar al nostre país pluralitat, obertura i solidaritat.
Pàg. 20: La Catalunya sobirana, plural, solidària. ...la nació, en el nostre 
cas, la catalana, és un marc d’especificitat social, econòmica, històrica i cul-
tural. Els seus ciutadans i ciutadanes han de tenir els instruments polítics 
que els permeti exercir el seu protagonisme individual i col·lectiu...
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que Catalunya és, després del municipi, el marc específic més immediat 
en què hem de resoldre els nostres problemes i ens proporciona experi-
ència històrica i instruments culturals per fer-ho...

Catalunya és la seva gent. És el conjunt de tots els seus homes i 
dones, independentment del seu origen geogràfic, cultural i usos lin-
güístics.
Pàg. 24: L’Estat espanyol: cap a un model federal.

IC-V aposta per un estat federal. Malgrat que les potencialitats del 
model autonòmic no s’han esgotat, considerem que cal avançar cap 
a una autèntica articulació plurinacional, en què les diferents parts 
puguin pactar lliurement el vincle entre elles. Per passar de l’Estat de les 
Autonomies a l’Estat Federal cal modificar la Constitució...

... la reforma del Senat esdevé necessària, a fi que la realitat plurina-
cional i pluriregional de l’Estat espanyol es reflecteixi en una cambra de 
representants de les comunitats.
Pàg. 39: L’emancipació nacional. La sobirania de Catalunya resideix 
en el seu poble, que té el dret al ple exercici de l’autodeterminació. La 
capacitat de tot poble del món de decidir sobre el seu propi destí suposa 
un dret inalienable. Aquest dret no s’esgota amb cap exercici puntual: 
l’entenem com una reivindicació de sobirania per poder obtenir més 
quotes d’autogovern... IC-V reconeix l’existència de vincles històrics i 
culturals i fomenta els vincles polítics del Principat de Catalunya amb 
les altres comunitats dels Països Catalans.

6ª ASSEMBLEA NACIONAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA - 

VERDS

Barcelona, 24, 25 i 26 de novembre del 2000 

En aquesta Assemblea Nacional Joan Saura esdevé president d’IC-V
III Propostes  

Pàg. 25:  A) El projecte ecosocialista: L’esquerra verda nacional, un 

espai necessari.

IC-V és una força nacional: que lluita pel ple reconeixement dels drets 
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de Catalunya, per la plurinacionalitat de l’Estat i per la solució federal, 
tant en l’àmbit espanyol com l’europeu ...Plantegem l’exercici dels drets 
nacionals de Catalunya, superant tant l’espanyolisme reaccionari com 
el catalanisme excloent.
Pàg. 21 Catalunya és una societat plural dins d’un Estat plurinacio-
nal amb diverses nacionalitats, llengües i cultures... Des de l’afirmació 
del dret d’autodeterminació ens proposem avançar cap al federalisme 
desenvolupant el marc actual i, per tant, aprofundint l’Estatut...
Pàg. 34  IC-V defensa la plurinacionalitat de l’Estat espanyol i la solució 
federal com a més idònia pel que fa al model d’Estat i a la construcció 
europea...

Avui la nostra política és de construcció d’un altre espai d’esquerres 
a nivell d’Estat espanyol tot seguint l’evolució de les altres esquerres, 
“Els Verds – les esquerres dels pobles”...

7ª ASSEMBLEA NACIONAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS

Barcelona, 15,16 i 17 de febrer de 2002
Assemblea de caràcter programàtic i metodològic per decidir les noves 

polítiques d’aliances amb EUiA. Es produeix la modificació de la denomi-
nació d’IC-V a ICV

Proposta de Manifest Programàtic. 

4. Un projecte compartit per a la Catalunya del s. XXI Pàg. 6 

El veritable repte del catalanisme d’esquerres és concertar i impulsar un 
projecte comú de construcció del país, que tingui com a eix la millora 
de les condicions de vida concretes de les persones. L’element fona-
mental de la construcció nacional és el ple reconeixement dels drets 
de ciutadania, la valorització de la pluralitat cultural real del país com 
a factor d’integració i de generació de sentiments de pertinença, que 
afavoreixen l’ús social del català i l’assumpció col·lectiva de les reivindi-
cacions nacionals.

Europa és una gran oportunitat per a Catalunya... ... La participació 
directa de Catalunya en la construcció europea és un repte pendent que 
cal afrontar amb atreviment.
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17. Plurinacionalitat i federalisme...

Pàg. 62 El nostre model és el Federalisme de la Diversitat. Aquesta fór-
mula organitzativa pretén conciliar la unitat, la col·laboració i la soli-
daritat amb el reconeixement de la diversitat. La concepció de l’Estat 
espanyol com un estat federal asimètric divers implicaria el reconeixe-
ment de competències diferencials en àmbits com la llengua, la cultura, 
la comunicació, la seguretat i interior i altres que poden derivar de les 
particularitats nacionals.   
Les nostres propostes:

1. Avançar en l’autogovern.
2. Desenvolupar l’Estatut i reformar-lo.
3. Revisar el text constitucional, en especial el títol VIII que prohi-

beix expressament la possibilitat de federació de les comunitats autòno-
mes i el títol preliminar per tal de reconèixer formalment la plurinaci-
onalitat de l’Estat.

4. Modificar el Senat per convertir-lo en veritable cambra de repre-
sentació territorial.

5. Dinamitzar el Parlament de Catalunya.
6. Dotar-nos d’un sistema de finançament basat en la suficiència 

i en l’autonomia financera, la corresponsabilitat fiscal i la solidaritat 
interterritorial.

7. Modificar l’actual model territorial català en base a les anomena-
des regions o vegueries.

8. Reconeixement del dret a l’autodeterminació.
9. Creació de mecanismes de participació de les CCAA en la políti-

ca europea i en les decisions de l’estat.   

8ª ASSEMBLEA NACIONAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS

Barcelona, 9,10 i 11 de juliol de 2004
Els termes i conceptes de l’Esquerra Verda Nacional són omnipresents 

en els documents d’aquesta Assemblea. Es consolida la coalició amb EUiA 
i les EPM.
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1. L’Esquerra verda nacional, un projecte que creix.

Pàg. 16 ... L’articulació de l’espai polític de l’esquerra verda naci-
onal, ara des de les noves responsabilitats de govern, és el nostre 
objectiu estratègic.

Pàg.17 ICV representa també la continuïtat d’una llarga tradició 
històrica a favor de l’alliberament social ... que entronca en la tradició 
del catalanisme popular i federalista.
7. Canvi de cicle a l’Estat espanyol (La victòria del PSOE) 

7.1. Les prioritats polítiques d’ICV a l’Estat Pàg. 31 L’aprovació 
del nou Estatut de Catalunya i el reconeixement del caràcter plurinaci-
onal de l’Estat. 

Pàg. 33 9) Enfortir els vincles amb les esquerres dels Països 
Catalans. “Triangle de Mar Blava”. ICV vol enfortir la cooperació 
entre les forces polítiques verdes i d’esquerres de l’àmbit dels Països 
Catalans, el qual reconeixem com un àmbit cultural propi, amb relaci-
ons econòmiques i socials que cal potenciar.

Les forces amb les quals cooperem són els Verds del País Valencià i 
les Illes i Esquerra Unida de les Illes i del País Valencià. Els darrers temps 
s’han realitzat experiències de coalició interessants en aquestes CC.AA. 
(?)  Tant les Illes com el País Valencià estan governades pel PP, amb una 
política molt agressiva de negació de la pròpia cultura i de promoure 
l’especulació urbanística i la destrucció del patrimoni natural.

Per això proposem:

- Incrementar les trobades institucionals i els acords de cooperació, 
especialment, entre grups parlamentaris i els grups municipals.
- Crear l’Institut “Triangle de Mar Blava”, en el marc de la Fundació 
Nous Horitzons, destinat a promoure la relació amb les organitzacions 
polítiques més properes a ICV i les entitats socials i culturals de les Illes 
i el País Valencià.

1. Criteris programàtics bàsics: identitat i principis.

Pàg. 66  3.5 Per una Catalunya sobirana

Els Verds Esquerra Ecologista i Iniciativa per Catalunya Verds con-



109siderem com a dret inalienable el dret de tots els pobles i cultures a 
exercir i desenvolupar-se amb plenitud com a nacions sobiranes.

Des del reconeixement de Catalunya com a nació, manifestem la 
nostra voluntat d’aprofundir i reivindicar els drets nacionals del nostre 
país amb la voluntat de construir una Europa oberta i sense exclusions. 
L’Europa dels pobles front l’Europa dels estats és una proposta on la 
pluralitat nacional no és un problema sinó la garantia d’una convivència.

EVEE i ICV reivindiquem el reconeixement del dret de l’autodeter-
minació, la modificació constitucional per l’establiment d’un estat con-
federal i/o federal, la sobirania econòmica, l’avenç de la reivindicació i 
reconstrucció nacional dels Països Catalans i la normalització global de 
la llengua catalana.

Un exercici de drets nacionals, que no es poden deslligar dels drets 
socials i ecològics i que ha de permetre el desenvolupament de políti-
ques que serveixin per solucionar els problemes de la vida quotidiana.  

9ª ASSEMBLEA NACIONAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS

Sabadell, 21, 22 I 23 de novembre de 2008

3.4. El nostre horitzó nacional 

Pàg. 20 ICV va heretar del PSUC i l’ENE una política inequívoca sobre 
el fet nacional i la defensa de l’autogovern de Catalunya... Ara és, però, 
el moment de fer un pas més que actualitzi i clarifiqui aquesta política, 
superant algunes ambigüitats.

En primer lloc, situant la proposta d’autogovern de Catalunya en 
un lloc capdavanter de la política d’ICV, i no com a part d’una proposta 
d’articulació de l’Estat espanyol. La segona és conseqüència de la pri-
mera, no a l’inversa.

En segon lloc fent compatibles tres conceptes que sovint hem utilit-
zat de forma inconnexa: la defensa de l’Estatut del 2006, el dret a l’au-
todeterminació i l’aposta per un Estat espanyol federal i plurinacional.

Dret d’autodeterminació 

Pàg. 22  En tots els programes ICV ha reivindicat el dret d’autodeter-
minació com a objectiu estratègic: per l’esquerra verda nacional el dret 
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a decidir significa que un poble, i en el nostre cas Catalunya, pot decidir 
a partir de la seva sobirania com a nació si vol tenir un Estat propi i 
independent, si vol estar integrat  en un altre i, en aquest cas, de quina 
manera es materialitza aquesta integració... 
Pàg. 24 ICV defensa que els drets nacionals de Catalunya i la seva 
cohesió social com a poble es poden veure reconeguts en el marc d’una 
Unió Europea políticament enfortida i d’un Estat espanyol federal  
i plurinacional...

Les relacions amb altres territoris de parla catalana

Pàg. 27 ICV també es pronuncia per una relació estreta amb els ter-
ritoris de parla catalana: País Valencià, Illes Balears, Franja (Aragó) i 
també Andorra, Catalunya Nord i l’Alguer... ICV propugna l’elimina-
ció de l’article 145.1 que prohibeix la federació de comunitats autòno-
mes. Alhora, ICV defensa el dret de cada territori a decidir el seu futur 
polític, ja que avui cada un d’aquests territoris disposa del seu propi i 
específic sistema polític.  



1119. Resolució aprovada  

per la 9ª Assemblea Nacional d’ICV

a proposta dels adherits  
i les adherides signants de 

«Manifest per unes polítiques  
sobiranistes a ICV»
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Les polítiques nacionals d’Iniciativa per Catalunya Verds 

Un camí cap a la sobirania en l’Europa dels pobles

Sobre l’horitzó de les polítiques nacionals d’ICV.- La Declaració de 
Principis Polítics d’Iniciativa per Catalunya deixava ben clara la reivin-
dicació del dret inalienable i imprescriptible de la nació catalana a l’auto-
determinació, és a dir, l’exercici de la sobirania. I l’autodeterminació -el 
dret a decidir- ICV la defensa sense límits, però oberta a les diferents 
opcions presents al país. Entenem que en el debat sobre els drets naci-
onals no desapareixen les diferències entre dretes i esquerres i que els 
valors propis de l’esquerra ens són més útils i necessaris que mai. I, en 
un context on els plantejaments entorn del nostre futur com a poble 
semblen reduïts a l’autonomisme o a un independentisme idealista, 
refermem que per a ICV la construcció nacional és travessada per les 
polítiques socials, ecològiques, d’equilibri territorial, de modernització 
econòmica i de llibertats personals. 

Iniciativa per Catalunya Verds es proclama decididament europeis-
ta. Volem més Europa i per tenir més Europa hem de tenir més Catalunya. 
I volem més Catalunya i per tenir més Catalunya necessitem més Europa. 
ICV es posa com a objectiu l’Europa federal dels pobles. És en aquest 
horitzó que l’opció federalista d’ICV, federalisme que sempre hem defi-
nit com asimètric, comporta l’aspiració a què Catalunya disposi d’un 
estat propi dins un Estat espanyol federal i plurinacional, en què cal que 
mantinguem una relació preferent i fraternal amb els altres territoris de 
parla i cultura catalanes, els Països Catalans.

Per molt que ara ho haguéssim de fer sense aliats a la resta de l’Estat, 
ICV vol avançar en aquesta direcció, amb polítiques decidides -les prò-
pies i les que es puguin consensuar amb altres subjectes polítics- per tal 
d’anar fent forat en el mur de contenció espanyol: el de l’Estat i el d’am-
plis sectors d’opinió, inclosos els que es diuen d’esquerres, hereus d’un 
unitarisme secular i potenciats per uns mass media radicalment oposats 
als drets i a les llibertats de Catalunya. I això caldrà que ho fem des del 
govern i les institucions o des de l’oposició i des de la participació activa 
i la mobilització de la societat civil. 



113Sobre l’Estatut i el finançament.- L’Estatut de Catalunya de 2006, 
aprovat pel Congrés i el Senat espanyols i àmpliament referendat per 
la societat catalana -bé que amb una alta abstenció- no és tan ambiciós 
com era l’aprovat pel nostre Parlament. Però suposa el nivell més alt 
d’autogovern de què Catalunya ha disposat des de 1714. El nou Estatut 
obre la possibilitat d’un finançament més just i millor que l’actual i, 
corresponentment, de més serveis i de més qualitat per a la ciutadania. 
I mercès a la intervenció d’ICV, conté un capítol de drets i deures que 
possibilita unes polítiques socials avançades, així com el respecte a la 
diversitat de ciutadans i ciutadanes del país. 

Quan ens disposem a cloure aquesta Assemblea, però, i en plena 
etapa de depressió econòmica i social, Catalunya viu un període massa 
llarg d’expectativa tant pel que fa al desbloqueig del finançament pre-
vist a l’Estatut com de l’Estatut mateix: el primer a mans del govern de 
l’Estat i el segon pendent del dictamen d’un Tribunal Constitucional 
deslegitimat, que respon a pressions i criteris polítics, més que jurídics.

ICV no acceptarà cap retallada de l’Estatut aprovat pel poble de 
Catalunya. Una sentència adversa del Tribunal Constitucional compor-
taria una lectura restrictiva i centralista de la Constitució de 1978. En 
aquests cas, ICV plantejarà una resposta unitària acordada pels partits 
que varen aprovar el projecte d’Estatut al Parlament el 30 de setembre 
de 2005: aquesta reacció hauria d’atorgar la capacitat de resposta al Par-
lament de Catalunya i hauria d’implicar la mobilització democràtica 
de la ciutadania. La resposta d’ICV hauria de ser acordada pel Consell 
Nacional que podria utilitzar els mecanismes de consulta a la militància 
que preveuen les nostres normes de funcionament.
D’esquerres, ecologistes... i catalanistes de debò.- ICV va heretar 
del PSUC i l’ENE una concepció nítida sobre el fet nacional i unes 
polítiques definides sobre el fet nacional i la defensa de la sobirania i 
l’autogovern de Catalunya. Ara és, però, el moment de fer un pas més 
que clarifiqui i actualitzi aquestes polítiques. A l’etapa que s’obre amb 
aquesta 9a Assemblea, en el que ha de significar un reforçament de la 
seva política i un canvi de la seva imatge, Iniciativa per Catalunya Verds 
es proposa: 



114

E
l 

p
e

n
sa

m
e

n
t 

i 
l´
a

cc
ió

 n
úm

. 3
7 

• Ocupar desacomplexadament el lloc que li pertoca entre les forces 
polítiques que reivindiquen el dret del poble català a l’autogovern i 
a decidir lliurement el seu futur, en tant que en aquest exercici rau 
la seva sobirania com a nació, la sobirania popular. 

• Incrementar també, en aquest mateix sentit, la seva participació 
activa i la dels seus adherits i adherides, a les plataformes i movi-
ments catalanistes i sobiranistes que estiguin oberts a totes les opci-
ons. 

• Refermar així el seu paper com a esquerra verda nacional, perquè és 
en el marc nacional català que vol aplicar -i que en la mesura del 
possible ja està aplicant- les seves polítiques radicalment democrà-
tiques: d’esquerres, ecologistes, feministes, solidàries i sostenibles.

• Constituir des d’ara un nou àmbit de treball específic, orgànica-
ment integrat i representat a la seva estructura, dedicat a  la qüestió 
nacional, per tal de garantir el treball continuat d’elaboració, apro-
fundiment, adequació i seguiment de les polítiques del partit en 
aquest camp. 

• Convocar en el curs dels primers mesos del 2009 una convenció 
per a la reflexió i la revisió de les seves polítiques nacionals.

Tots aquests plantejaments responen també a la voluntat de reconèixer 
i de ser conseqüents amb el fet que entre els adherits i les adherides 
-i entre els amics i les amigues- d’Iniciativa per Catalunya Verds, hi 
conviuen i hi han de poder conviure i sentir-s’hi còmodes diferents sen-
sibilitats pel que fa a la qüestió nacional: de les que es reclamen del 
federalisme a les confederals o les independentistes.

Sabadell, 23 de novembre de 2008



11510. Conclusions de la jornada d’ICV  
sobre Fet Nacional i l’Estat de la Nació
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Aspectes més destacats i conclusions dels debats de la jornada d’ICV 

sobre el fet nacional i l’estat de la nació 20 de febrer de 2010 

En l’actual context de crisi econòmica, de canvis socials, de nous para-
digmes culturals i de la globalització, que impacten directament en les 
polítiques d’autogovern i en la defensa del fet nacional, cal continuar 
treballant des d’ICV des de les 10 línies següents: 

1) ICV ens referma en el reconeixement de Catalunya com un sòl 
poble, una Nació. I es compromet a treballar per a conquerir les màxi-
mes cotes d’autogovern. El full de ruta actual de la nostra gestió des del 
govern és, en aquest sentit, el que porta a esgotar el nou marc compe-
tencial de l’Estatut.

2) L’horitzó nacional d’ICV no s’esgota amb l’Estatut. Defensem el 
dret a l’autodeterminació i per tant el dret a decidir del poble de Cata-
lunya sobre el seu autogovern i sobre l’encaix possible en el marc de 
l’Estat Espanyol. Des d’ICV volem fer d’aquest un repte del conjunt del 
país, des de la màxima unitat possible i preservant la cohesió social. En 
aquest sentit ICV propugna avui un Estat Federal Plurinacional: “Un 
estat propi dins d’un estat plurinacional”.

3) Valorem com a positiu que, tant entre el nostre electorat com al 
si d’ICV hi convisquin amb mútua acceptació sensibilitats que van 
des de l’independentisme al federalisme o fins i tot a l’autonomis-
me. Pensem que és un reflex força simètric de la realitat social de Cata-
lunya i que, en conseqüència, esdevé un valor de la nostra organització 
que ens atorga representativitat, autoritat i responsabilitat.

4) Quant a la sentència pendent del Tribunal Constitucional, des d’ICV 
no acceptarem que es desautoritzi l’opinió del poble de Catalunya 
manifestada en referèndum i, en cas d’una sentència desfavorable, apel-
larem que sigui el Parlament de Catalunya, dipositari de la sobirania del 
poble, que hi respongui institucionalment i que convoqui a la ciutada-
nia a respondre-hi socialment.



1175) Entre les tasques a programar des d’ara mateix, des d’ICV ens com-
prometem a treballar en la direcció de definir un nou marc jurídic de 
l’Estat espanyol basat en una reforma de l’actual Constitució: per 
una constitució federal amb el reconeixement de la plurinacionalitat i 
el dret a l’autodeterminació. Per tal de fer possible una reforma en aquest 
sentit cal avançar cap a un consens majoritari de les forces parlamentàries, 
que hauria d’acabar amb la dinamització del federalisme a Espanya i assu-
mint-lo com a via normal d’organització territorial dels poders de l’Estat.

6) Des de l’àmbit “Fet Nacional i reforma de l’Estat” d’ICV afavorirem 
el debat, per tal que ICV impulsi a nivell de Catalunya i també a nivell 
de l’Estat la consciència de la necessitat d’aquesta nova constitució. 

7) Pel que fa a les Consultes pel Dret a Decidir ens refermem en la 
posició que ICV va prendre en el seu moment: reconeixent el dret de 
la ciutadania a organitzar consultes cíviques de participació ciuta-
dana i constatant amb preocupació els intents d’instrumentalització per 
part d’alguns partits polítics i plataformes independentistes, que han 
desnaturalitzat el sentit cívic de la consulta, així com la simplificació de 
la pregunta que s’hi fa, que en difumina el contingut i el resultat demo-
cràtic en excloure qualsevol sortida a la situació nacional de Catalunya 
que no sigui la independència.

8) Conscients del transcendent paper de la llengua pel que fa a la cohe-
sió social i territorial, valorem com a indispensables les polítiques 
d’acolliment i d’immersió lingüística (i, en general, d’extensió del 
coneixement i de l’ús de la llengua) desenvolupades aquests darrers anys 
des del govern de la Generalitat, tot apostant per impulsar la cooperació 
entre les institucions, organismes i entitats que treballen per la norma-
lització lingüística dels diferents territoris de parla catalana.

9) Preconitzem el reconeixement d’un espai Europeu Regional, 
superior a l’àmbit de parla catalana, que requereix una planificació en 
els àmbits econòmic, social i territorial a fi de donar respostes als reptes 
de l’Europa i la Catalunya d’avui. 
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Aquesta realitat ens obliga a obrir ponts de coordinació i cooperació 
des d`ICV en els espais de l’esquerra verda d’aquests territoris amb la 
finalitat de compartir projectes. En aquest sentit caldrà:

a.  Impulsar les relacions amb els partits verds transfronterers.
b.  Dotar de contingut programàtic les relacions entre les organit-

zacions polítiques dels països de parla catalana en el marc de 
l’Institut Triangle de la Mar Blava.

c.  Gestionar les competències previstes en el nou Estatut de Cata-
lunya pel que fa a les relacions de Catalunya amb Europa.

10) Treballar en la mesura de les  nostres possibilitats per afavorir una 
Constitució Europea de caràcter federal i respectuosa amb les reali-
tats nacionals d’Europa. Les noves pautes de la globalització i la situa-
ció actual de crisi exigiran un nou ordre organitzatiu del poder europeu 
per a garantir més eficàcia en la gestió dels interessos comuns. En aquest 
sentit l’Espai de l’Esquerra Verda Europea ha de plantejar-se liderar un 
nou model en el marc de l’opinió ciutadana

Barcelona, 20 de febrer de 2010
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6. Practicant la radicalitat democràtica: reflexions a l’entorn del Pla Comunitari de la 

Trinitat Nova. Ismael Blanco | Hivern 2002

7. Territori, municipis i conflicte polític a Catalunya (1995-2003).  
Jaume Bosch | Hivern 2003

8. La quotidianitat, un nou valor polític? Reflexions entorn l’actual organització del temps 

(Premi Nous Horitzons 2003). Sara Moreno | Primavera 2003

9. Les polítiques de temps: Un repte per a les polítiques de l’Estat del Benestar. 

Teresa Torn | Tardor 2003

10. Modernitzar l’Administració pública des de l’esquerra. Quim Brugué | Hivern 2003

11. El concepte de nous moviments socials: una revisió crítica.  

Xavier Godàs | Hivern 2004

12. Els projectes educatius de ciutat de segona generació. Del govern tradicional a  la 

“governance” comunitària (Premi Nous Horitzons 2004). 

Jordi Collet i Sheila Gonzàlez | Primavera 2004

13. Com fer participatius els pressupostos de la Generalitat?  
Jordi Pascual i Elena Rovira | Hivern 2004

14. barcelona en minúscules. Ara, la barcelona quotidiana. Imma Mayol | Hivern 2004

15. Iniciativa per Catalunya Verds (1987-2004). Una història de l’esquerra verda a 

Catalunya. Marc Rius | Hivern 2005

16. Habitatge i immigració. Claus per a una nova política d’habitatge (Premi Nous 

Horitzons 2005).  Jordi Bosch i Olga Gibaja | Primavera 2005
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quan els vots han canviat governs.  Joan Herrera | Primavera 2005

18. La diferència de gènere. Anàlisi del comportament electoral de les dones a Catalunya. 

Marta Cantijoch i Raül Tormos | Estiu 2005

19. A l’Hospitalet, primer les persones. Una ciutat per conviure, créixer i ser feliç.  
Tallers de reflexió d’ICV de l’Hospitalet de Llobregat.  

Coordinació: Lluís Esteve | Tardor 2005

20. 35è anviersari de la constitució del Comitè Nacional de la Joventut Comunista de 

Catalunya. Acte commemoratiu a Barcelona, 9 de juny de 2005 | Hivern 2005

21. La recuperació de la memòria històrica | Hivern 2006

22. Mobilitzacions a la Barcelona de tombant de segle. Moviments socials i incidència  

política. Lluc Peláez, en col·laboració amb l’Equip de Moviments Socials de  

l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB | Primavera 2006.

23. Federalisme i Estat plurinacional: Una parella inseparable? Conceptes i mecanismes 
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democràtica. (Premi Nous Horitzons 2006).

Bertran Cazorla Rodríguez | Estiu 2006
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27. Per una política responsable contra els paradisos fiscals. (Premi Nous Horitzons 2007).
Núria Almirón i Juan Hernández Vigueras | Primavera 2007 
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segle XXI. Agustí Nieto-Galan | Tardor 2007
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Tània Verge Mestre | Primavera 2008 
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Estiu 2008
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32. Construcció europea: present i futur de la UE. Raül Romeva | Hivern 2009

33. Peruanos en Catalunya. Libro blanco de la migración peruana.  Coordinadores: 
Miguel Ángel Domínguez y Eduardo Atao | Primavera-Estiu 2009

34. Revolucions quotidianes per una Barcelona ecològica i solidària. Ricard Gomà | 
Hivern 2009

35. Principis de la ciutat. Tres paradigmes normatius i la política contenciosa. 
Raimundo Viejo Viñas | Hivern 2010
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Jaume Bosch | Estiu 2010
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