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► Fins l‟any 1714, el Principat de Catalunya és un país com tants d‟altres. Té la seva 

llengua, el seu dret, la seva moneda, el seu exèrcit i els seus tribunals de Justícia. Es 

governa sense imposicions forasteres i manté les institucions pròpies. En primer lloc, les 

Corts, la més alta institució de país. En els darrers anys han estat convocades pels dos 

darrers monarques que han regnat a Catalunya: per Felip V de Borbó, l„any 1702, i per 

Carles III d‟Àustria, el 1706. Les Corts són l„autèntica representació del poble català. 

Des de 1714 no seran convocades mai més. 

 

► Catalunya, com a conseqüència de la Guerra de Successió a la Corona 

d‟Espanya, és sotmesa a un règim d‟ocupació militar. Les seves institucions són 

abolides; les seves banderes, cremades públicament; el seu dret públic, suprimit. La 

llengua catalana, fins llavors l„única oficial, és postergada al simple àmbit familiar La 

més alta autoritat a Catalunya serà el Capità General. Una autoritat militar perquè el 

poble no oblidi que ha estat vençut i ocupat militarment pels vencedors. 

 

► Aquest és el veritable origen de la incorporació de Catalunya a la Corona d‟Espanya. 

No fou per via de pacte, ni per via de matrimoni, o per qualsevol altra via pacífica. 

Fou un acte de força, que el poble català no acceptà mai per cap acord de les Corts 

Catalanes, l‟única institució que podia fer-ho legítimament.  
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► Al llarg dels anys, el poble català ha reivindicat constantment les seves llibertats i les 

seves institucions. Per això una data com la de l„11 de setembre de 1714 ha estat 

commemorada al llarg del temps no com la celebració d‟una derrota -la caiguda de la 

ciutat de Barcelona a mans dels exèrcits francesos i castellanes de Felip V- sinó com la 

d‟un poble que tenia unes llibertats i unes institucions a les quals no ha renunciat mai i 

que sempre ha reivindicat. Cada vegada que el poble català ha intentat recuperar allò 

que li era propi i que li havia estat arrabassat per la força de les armes, s‟ha trobat amb 

la incomprensió i l‟oposició de la mateixa gent de 1714. 

 

► Durant el segle XVIII, Catalunya tingué un règim d‟ocupació militar amb un Capità 

General com a autoritat suprema, sense cap institució representativa del poble català. 

 

► Durant el segle XIX, les lluites dinàstiques i socials dificultaren que el poble català 

recuperés les seves institucions de Govern, fins que l‟Assemblea de Manresa del 1892 

formulà un programa pròpiament catalanista. 

 

► En el segle XX, cada vegada que Catalunya recuperava una parcel·la del seu 

autogovern, la reacció centralista i totalitària intentava impedir-ho: 

 

 Així a l‟actuació de la Mancomunitat de Catalunya s‟hi enfrontà la Dictadura 

del general Primo de Rivera el 1923, que fracassà en el seu intent d‟esborrar la 

llengua, la cultura i les institucions pròpies de Catalunya; 

 I instaurada el 1931 la Generalitat de Catalunya, intentà eliminar-la del record 

dels catalans l„actuació violenta i brutal de la dictadura del general Franco, 

imposada el 1939 després d‟una guerra fratricida que tenia, com un dels 

objectius, eliminar la personalitat nacional de Catalunya. 

 La persecució del règim franquista contra les institucions, els símbols, la llengua 

i la cultura de Catalunya han estat una de les vergonyes més abominables de la 

gent que li donà suport. 

 La realitat de la Catalunya actual, amb les institucions restaurades, la bandera i 

l‟himne reconeguts com a elements oficials; la llengua catalana reconeguda com 

a llengua pròpia i oficial, amb un Parlament que legisla, un Govern de la 

Generalitat que representa Catalunya fins i tot a Europa, ens recorden la dita 

àrab: «els gossos borden, però la caravana segueix el seu camí».  

 

► Cal advertir que aquestes cites podrien ser molt i molt més extenses, pel gran nombre 

de documents que testimonien els diversos atacs que, al llarg dels segles, s‟han dirigit a 

la personalitat nacional de Catalunya. Però hem preferit donar-ne una selecció, que no 

pretén tenir caràcter exhaustiu ni oferir els documents en la seva totalitat.  

 

► Havíem començat amb el triomf de les armes de Felip V el 1714 i el Decret de Nova 

Planta, de 1716, perquè el consideràvem l‟intent més important per a acabar amb la 

personalitat diferencial de Catalunya. Però per entendre aquella desfeta ens havíem de 

remuntar més enrere, als inicis, i fins tot els més llunyans. 

► Queda clar en els textos que el triomf de les armes és el que determina el dret del Rei 

a disposar de Catalunya; un dret que els catalans no van reconèixer mai en les Corts 

catalanes. Hi havia precedents, certament, com els intents del Conde Duque de Olivares 

amb els seus consells a Felip IV, quan intentava «reducir Cataluña a les leyes de 

Castilla», que fracassaren. 



► Pel que fa al territori, aquest recull el volíem limitat al Principat de Catalunya, però –

també necessàriament- l‟hem ampliat a tots els racons del món que ens podem ajudar a 

entendre la nostra situació. La lluita entre els qui creiem en la diversitat i els qui creuen 

en l‟uniformisme, imposat per la força, és un tema permanent en la història de la 

Humanitat, i cal dir que Catalunya ha format, gairebé sempre, en el bàndol dels qui 

creiem que la diversitat, basada en la llibertat, és la millor garantia per a la convivència 

dels pobles i de les persones. 

► Som conscients que no tots els espanyols han pensat i actuat com els autors dels 

textos que reproduïm, i fins i tot, que alguns d‟ells han rectificat paraules i actituds 

ofensives d„altres temps, però els documents tenen el seu lloc a la Història.  

► Aquestes cites volen explicar d‟una manera entenedora per a tothom, l‟agressió 

constant a què ha estat sotmesa Catalunya, pel sol fet de defensar la seva identitat. I 

desitgem que el coneixement d‟aquesta veritat ajudi a fer possible la convivència 

pacífica i lliure dels diversos pobles que n„han estat protagonistes. 

 

► FINS EL SEGLE XV 

 

Déu nos dó ser catalans,  

gent de bella anomenada, 

la millor cosa del món:  

vella rel i fresca saba.  

 

Josep Carner 

 

► Abans de començar per la pèrdua de les institucions catalanes del segle XVIII, 

doncs, fem una mirada enrere (fins i tot força enrere) per a adonar-nos de com el poble 

català havia aconseguir aquestes institucions. 

 

 200.000.000 aC.: Pangea (l‟únic continent existent) es comença a separar (per cinquena 

vegada). 

 

 18.000.000 aC.: El procés pel qual Mallorca s‟ha convertit en una illa -separant-se de la 

Península-, s‟atura, i com a conseqüència el Principat de Catalunya no s‟esqueixa, 

geològicament, de la Península per a convertir-se també en una illa (de moment). 

 

 732 dC: Batalla de Poitiers. Les forces alarbs d'Abd al-Rahman són vençudes pel franc 

Carles Martell, aturant així la seva expansió cap al nord (que havia començat el 711 

quan l‟emir Tariq va creuar l‟estret de Gibraltar). Carlemany vol posar un tap entre els 

berbers i la resta d‟Europa per estar tranquil, i aquest tap vam ser nosaltres: Catalunya, o 

com s‟anomenava llavors, la Marca Hispànica. Els francs aniran baixant i faran recular 

els invasors fins a la línia del riu Llobregat, que durant tres segles marcarà la frontera. 

D‟aquí que puguem parlar de la Catalunya “vella” (comarques centrals i del nord: els 

comtats de Pallars-Ribagorça, Urgell-Cerdanya, Berguedà, Ripollès, Rosselló, 

Empúries, Girona i Barcelona...) i la Catalunya “nova” (les comarques de Tarragona i 

Lleida, que no es conqueriran fins el segle XII). 

 

 Segle VIII: L‟emirat de Còrdova controla la major part de la Península Ibèrica. La 

Marca Hispànica, com a entitat administrativa integrada a l‟imperi Franc de 

Carlemany (l‟estat cristià més poderós de l‟època, que s‟estén fins al centre d‟Europa), 

aplega bona part dels territoris que han acabat configurant Catalunya. Els territoris de la 



Marca gaudeixen d‟un poder prou autònom perquè la seva relació de vassallatge amb la 

monarquia franca es limiti a les formes, ja que, de fet, els comtes tenen la capacitat de 

desenvolupar una política exterior pròpia i establir contactes diplomàtics tant amb els 

califes de Còrdova com amb la cort pontifícia romana. 

 

 801: El nou territori conquerit és governat per comtes «francs», o «carolingis» (de 

Carlemany en llatí: Carolus Magnus) que es van succeint l‟un darrera l‟altre. 

 

 Segle IX: Els comtes vertebren i compacten el país en emprendre una política de 

repoblació d‟aquelles zones devastades per les lluites contra els musulmans i 

enforteixen el seu poder fins a adquirir un grau de sobirania respecte del rei franc, sovint 

absent i amb escassos mitjans per mostrar la seva autoritat. Els monestirs hi tenen un 

paper rellevant. 

 

 888: Fundació del monestir de Ripoll pel comte Guifre el Pelós. En aquella època, els 

monestirs feren una gran tasca de repoblació del país i foren un focus de cultura i 

treball. 

 

 899: El comte Guifre II (~874-911) –comte de Barcelona, Girona, Osona-, que encara 

ret vassallatge al Rei Carles el Simple, serà l‟últim comte lligat a la dinastia carolíngia. 

Guifré decideix que el rei de França queda molt lluny, i que quan ell es mori, el següent 

governador de la Marca Hispànica serà el seu fill. I que el títol, a partir ara, anirà 

passant de pares a fills de forma natural i hereditària. I així és. 

 

 914-947: El bisbe de Vic ja porta el nom de Jordi. A la primera meitat del segle 

següent l‟abat Oliba ja consagra un altar a Santa Maria de Ripoll i se li dedica la 

primera església a Gaià (Bages). La festa del 23 d‟abril ja se celebra a Catalunya des de 

mitjans del segle XV i la Generalitat la fa oficial. El 1660 té ofici propi i el papa 

Climent IX (1667-1689) l‟estén a tot el Principat. El 1930 es fa coincidir amb el Dia del 

Llibre. Sant Jordi és també patró de l‟Aragó, de les ciutats d‟Alcoi i de Banyeres de 

Mariola (l‟Alcoià); i d‟Anglaterra, Bulgària, Etiòpia, Geòrgia, Grècia, Hongria, 

Lituània, Portugal, Rússia, Txèquia i Ucraïna, i Geòrgia (EUA), entre altres territoris. 

 

 971-1046: Abat Oliba, besnét de Guifré el Pelós i fill del comte Oliba Cabreta. Ostentà 

cl títol menor de comte del Berguedà però excel·lí, sobretot, per la seva tasca religiosa. 

Abat de Cuixà i de Ripoll i bisbe de Vic, havent estat testimoni de les sagnants lluites 

entre els comtes treballà per la pacificació del país i creà la institució eclesiàstica Pau i 

Treva, que establia períodes d‟obligat cessament de l‟activitat bèl·lica. També va dur a 

terme una ingent activitat cultural i religiosa, de manera que se‟l considera com el 

veritable pare de la pàtria. 

 

 985: En època d‟aquest comte Borrell II, els musulmans comandats per Al-Mansor (que 

vol dir «el victoriós»), tornen a pujar cap amunt, i amb un setge de sis dies entren a la 

ciutat de Barcelona que arrasen i saquegen. 

 

 988: INDEPENDÈNCIA DEL TERRITORI CATALÀ RESPECTE DELS 

FRANCS. Borrell II, comte de Barcelona, Girona, Osona i Urgell –i nét de Guifre II-

decideix no acudir a la cort aquitana -i, per tant, no renova el seu jurament de fidelitat al 

rei Hug Capet-, i instaura la independència “de fet” dels comtats respecte a França. 

Aquest acte s‟ha interpretat com la ratificació de la independència dels comtats catalans, 



ja efectiva des de feia temps. La independència “de dret” vindrà el 1258 amb el Tractat 

de Corbeil. 

 

 1023-1036: Cal situar la construcció del monestir i església de Santa Maria de 

Montserrat, un cop s‟ha desvinculat del monestir de Ripoll. 

 

 Segle XI: Primer exèrcit català: Princeps namque (en l‟usatge de Barcelona): En cas 

d‟amenaça d‟invasió, el sobirà té la potestat de cridar a les armes tots els homes útils per 

a la defensa del país. Només pot ser invocat quan el sobirà és present al territori, cosa 

que reforça el compromís entre els governants i el poble i afavoreix la noció 

d‟autodefensa, la formació de milícies, la possessió d‟armes i el rebuig a participar en 

exèrcits i en guerrers exteriors. 

- Altres agrupacions militars del Principat: 

 Segle XIII: El Sometent: organització d‟autoprotecció civil que té caràcter policial en 

l‟àmbit local i militar en l‟àmbit general. 

 El sagramental: organització paramilitar basada en un jurament que agermana diversos 

pobles per garantir la seva pròpia seguretat. 

 Segle XIV, principi: Els Almogàvers: infanteria lleugera a l‟Orient. 

 Guerra dels Segadors-1652: El Batalló del Principat: exèrcit regular format per 

quatre terços de 1250 homes en 10 companyies de 125 homes cadascuna i 500 soldats 

de cavalleria en 8 companyies. 

 Guerra de Successió: Regiment de Reials Guàrdies Catalanes: unitat militar d‟elit 

del bàndol aliat que participa en les dues ocupacions de Madrid i en les batalles 

d‟Almenar i Saragossa. 

 1705: Regiment de la Generalitat: enquadrat en l‟Exèrcit Regular Austracista i després 

en l‟Exèrcit Regular de Catalunya. 

 1705: La Coronela: força armada del municipi de Barcelona i nodrida per la gent dels 

gremis, sota el comandament del conseller en cap del Consell de Cent. 

 1716: El Decret de Nova Planta aboleix el „princeps namque‟. 

 

 1027: L‟abat Oliba presideix a Toluges la primera reunió de Pau i Treva: pretén limitar 

la violència feudal. Aquesta institució –que s‟estén arreu d‟Europa- és a Catalunya el 

germen del primer parlament. Nobles i eclesiàstics aconsegueixen posar-se d‟acord a 

fixar algunes normes bàsiques: 

 Establir les esglésies i encontorns com a zona lliure d‟atacs; 

 La treva durant els dies de festa. Més endavant (1033) s‟amplia de dijous al vespre al 

dilluns al matí. 

- Amb el temps, les ciutats van guanyant importància i es comencen a convocar a les 

assemblees al costat de l‟estament eclesiàstic i militar. 

- Aquesta concentració de representants de les classes dirigents era temptadora per als 

reis, que comencen a aprofitar les reunions per fer peticions econòmiques. 

- I a canvi de diners, els monarques reben peticions equivalents de cessions polítiques: ha 

començat el pactisme. 

 

 1112, febrer 3: El comte de Barcelona Ramon Berenguer III es casa a Arles amb 

Dolça de Provença, i hereta els comtats de Provença, Gavaldà, Millau i Rodés. 

 

 1114: En el „Liber Maiolichinus de gestis Pisanorum illustribus‟ -crònica pisana que 

parla de la fugaç conquesta de Mallorca per un estol format amb homes de Pisa i 

Barcelona- s‟esmenta per primera vegada els mots „catalanenses‟ i „Catalania‟. 



 

 1127: El comte Ramon Berenguer III signa amb el comte de Sicília, Roger II, el que es 

considera el primer tractat internacional amb la intervenció de Catalunya com a 

entitat sobirana, sense lligams amb altres nacions. 

 

 1137: Matrimoni del comte de Barcelona Ramon Berenguer IV amb Peronella d‟Aragó: 

neix la corona catalano-aragonesa. Ramon és també comte de Provença (per herència 

dinàstica) i ho serà de Tolosa, de Carcassona i de Foix. Tots li reten homenatge i en el 

regne discorren paral·leles la cultura dels trobadors i la religiositat càtara. 

 

 1148: El comte Ramon Berenguer IV conquereix la taifa andalusina de Medina Dertosa 

(Tortosa). 

 

 1149: El comte Ramon Berenguer IV conquereix l‟emirat de Medina Larita/Larida 

(Lleida) a Al-Musaffar. Aquesta conquesta comporta un moviment repoblador que 

durarà més d‟una generació, i acabarà configurant geogràficament el país. Catalunya 

esdevindrà una societat feudal amb una forma de govern, la sobirania comtal, que 

bastirà estructures d‟estat. 

 

 1153: Bertran de Castellvell fa caure l‟emirat de Xibrània (Ciurana), governat pel valí 

Almira Almenoniz, últim reducte andalusí al Principat. Tota la Catalunya Nova ha estat 

alliberada. 

 

 Segle XII, mitjans: „Forum iudicum‟, codi de lleis visigòtic: primer document que es 

conserva escrit en català. 

 

 Segle XII, finals-Segle XIII, inicis: „Homilies d‟Organyà‟, comentaris en català 

d‟alguns evangelis destinats a la predicació durant el temps de Quaresma, probablement 

escrits per un canonge de Tortosa. 

 

 1150, setembre 2: L‟escut i la senyera de Catalunya –que s‟inspiren en el senyal 

heràldic de llinatge dels comtes de Barcelona: pals de gules damunt un camp d‟or- 

apareixen per primer cop en un segell amb què Ramon Berenguer IV valida un 

document.  

- Si bé encara es discuteix si la decoració de les tombes d‟Ermessenda de Carcassona i 

de Ramon Berenguer II amb el mateix senyal és anterior o fruit d‟una restauració 

posterior. 

- D‟ençà del regnat de Jaume I (1208-1276) el nombre de pals es concreta en quatre. 

 

 1173: Durant el regnat d‟Alfons I el Cast es marquen els límits del país “de Salses fins a 

Tortosa i Lleida", però fins llavors només es parla de comtats. 

 

 ~ 1175: Tractat d‟emparança entre Alfons I i la Vall d‟Aran: assegura la protecció-

annexió amb la corona catalano-aragonesa. A canvi, els aranesos es comprometen a 

pagar cada any el „galin reiau‟ : un tribut que consistia en uns vint litres de blat per cada 

casa de la vall. 

- L‟interès d‟Alfons el Cast era gran („la clau del nostre regne‟): per engrandir els seus 

dominis enllà dels Pirineus necessitava la via romana que travessava la vall. 

 



 1196: Mor Alfons el Cast, regna el seu fill Pere el Catòlic, que es fa coronar a Roma 

per Inocenci III i es casa amb Maria de Montpeller, mare de Jaume I el Conqueridor 

(1204). 

 

 1198: Durant el regnat del rei Pere, en l'assemblea de pau i treva, s'esmenta per primer 

cop el nom de Catalunya. 

 

 1204, juny 15: El rei Pere I, casant-se amb Maria de Montpeller obté els drets sobre el 

senyoriu del Llenguadoc, amb la seva ciutat i 28 castells: Aragó i Catalunya, Tolosa i 

Provença queden aliades. 

 

 1209: El papa Inocenci III recorre al rei francès Felip II August, de la dinastia capeta –

Pere el Catòlic ho ha refusat-, que encapçali la croada contra els càtars, acusats 

d‟heretges. Els comtes de Tolosa, Comenge, Bearn i Foix, busquen la protecció d‟en 

Pere I. 

 

 1212, juliol 16: Batalla de les Navas de Tolosa (Jaén): derrota de l‟exèrcit berber i de 

l‟expansió sarraïna. Pere el Catòlic hi participa sota el comandament d‟Alfons VIII de 

Castella. 

 

 1213, setembre 12: Pere el Catòlic és derrotat i mort a la batalla de Muret contra les 

tropes occitanes: és la fi del somni occità. El seu fill, Jaume I el Conqueridor, iniciarà 

l‟expansió cap al sud (València i Mallorca) i la Mediterrània. 

 

 1215, juny 10: Un destacament de gibel·lins (partidaris de l‟Emperador del Sacre 

Imperi Romanogermànic, Enric VI) menats per Fulco del Cassello comencen la 

construcció d‟una fortalesa sobre la Roca de Monaco. La data és considera l‟inici del 

Principat de Monaco. El 8 de gener del 1297, Francesco Grimaldi, descendent d‟Otto 

Canella, cònsol de Gènova (ciutat que havia estat sobirana de l‟enclavament), s‟apodera 

de la fortalesa, iniciant-ne la nissaga. Després de moltes trifulgues el 1863 fundarà la 

primera societat de joc (la Société des Bains de Mer, que el 1866 s‟anomenarà 

Montecarlo) i el 1869 abolirà tots els impostos, aconseguint una incipient indústria 

turística. El 2003 Mònaco tenia 1,81 km²; una població de 33.000 habitants i el francès 

com a idioma oficial. 

 1253-1795: Gran Ducat de Lituània. 

 1258, maig 11: Tractat de Corbeil: Elisabet, la filla de Jaume I es casa amb Felip, 

hereu de Lluís IX de França, i ambdós mandataris renuncien als mutus drets i dominis. 

Lluís IX, com hereu de Carlemany, renuncia als drets sobre els Comtats Catalans i 

Jaume I renuncia a les comarques del Llenguadoc. 

 

 1278, setembre 8:Veient les pica-baralles que tenen, Pere II de Catalunya obliga a Pere 

d‟Urtx (bisbe d‟Urgell) i Roger Bernat III (comte de Foix) a signar a Lleida un primer 

„pariatge‟ en què tots dos quedaran com a coprínceps d‟Andorra. Caldrà, però, un 

segon „pariatge‟, el 6 de desembre de 1288 per anar estabilitzant els acords. L‟any 1419 

es crea el Consell de la Terra -origen del Consell General de les Valls, a instàncies 

d‟Andreu d‟Alàs, emissari de les Valls d‟Andorra per tal que els homes d‟Andorra (els 

de les cases més importants) elegeixin els seus representants en aquest Consell, que es 

pot considerar com un dels Parlaments més antics d‟Europa. 

 



 1283: Després de molts anys de funcionar de manera informal, Pere II convoca 

formalment les primeres Corts Catalanes a Barcelona. 

 

 1291: El Papa Nicolau IV reconeix la independència de San Marino (el nom li ve 

d‟un mític picapedrer cristià, Marinus el Dalmata, que s‟hi hauria refugiat fugint de la 

persecució de l‟emperador Dioclesià). Inicialment l‟enclavament havia estat governat 

per una „Assemblea‟, anomenada Arengo, composta per tots els caps de família, que el 

1243 van establir la figura dels Capitans Regents per actuar com a caps d‟Estat. Del 

1263 daten les primeres lleis. En un principi el territori quedava circumscrit al Mont 

Tità, però el 1463, després de l‟aliança frustrada amb Segismon Pandolfo Malatesta, el 

Papa Juli II (1458-1464) li va concedir les ciutats de Fioretino, Montegiardino i 

Serravalle. La ciutat de Faetano s‟hi va unir de manera voluntària. El 8 d‟octubre del 

1600 la República de San Marino redacta la seva Constitució. El 2003 la república tenia 

61 km²; una població de 26.000 habitants i l‟italià com a idioma oficial. 

 

 1313, abril 23: En el Tractat de Poissy s‟arriba a una entesa entre el rei francès (que el 

1283 havia envaït Catalunya i la Vall d‟Aran com a resposta a la conquesta catalana de 

Sicília) i Jaume II el Just, que confirma els drets, costums i privilegis del poble aranès 

amb l‟anomenat „Era Querimònia‟: restableix el Conselh Generau d‟Aran com a òrgan 

de govern propi format pels representats de cada terçó (Garós, Vielha i Bossòst) i 

compila les lleis consuetudinàries araneses. Tanmateix, els aranesos mantindran tothora 

la seva organització independent (fins i tot amb el Decret de Nova Planta), els seus 

costums i el seu caràcter peculiar (el 1834 es convertiran en una part de la „provincia de 

Lérida‟). 

 

 1359: El rei Pere III el Cerimoniós reuneix la Diputació General de les Corts Catalanes 

a Cervera (Segarra). El rei demana una aportació econòmica a la guerra molt més 

important que altres cops, motiu pel qual ha de cedir més facultats a les Corts, i aquestes 

donaran un pas decisiu per a la creació de la Generalitat de Catalunya. 

 

► SEGLE XV 

 

Les intencions castellanes d‟emparar-se progressivament de tots els territoris de la corona 

catalano-aragonesa ja es fan evidents: l‟infaust Compromís de Casp n‟és una 

conseqüència. Els intents catalans posteriors de redreçar la difícil i inestable situació 

política (Guerra dels Segadors i de Successió) no prosperen. 

Després del 1714, el regne de Castella ocuparà militarment (amb l‟ajut inestimable de 

França) totes les terres catalanes (llevat de la Catalunya Nord, oferta il·legalment al 

francès, i circumstancialment, de Menorca). La persecució sistemàtica contra la llengua i 

les institucions catalanes es dibuixa clarament en el Decret de Nova Planta. 

 

 Segle XV: Els comtes de la casa comtal de Barcelona territorialitzen l‟escut com a escut 

del Principat: serà la senyera. 

 

 1412, juny 25: Compromís de Casp. Mort Martí I, es tria Ferran I de Catalunya-Aragó 

(dinastia castellana dels Trastamára), en comptes de Jaume II (comte d'Urgell) i Lluís 

d'Anjou.  

 

 1414, setembre 18: En les Corts inaugurades a Sant Francesc de Montblanc, el rei 

Ferran d‟Antequera empra un to triomfalista (ha vençut el comte d‟Urgell, gràcies al 



suport dels nobles catalans) i comunica la decisió d‟anar-se‟n a Castella a exercir la 

regència (amb sa cunyada Caterina de Lancaster) tan aviat com acabin les Corts. 

- Sense entretenir-se, demana 82.000 florins per sufragar la guerra amb Sardenya i per 

recuperar les despeses que li ha costat aconseguir la corona catalanoaragonesa. 

- Després de llargues discussions i desavinences, els braços presenten el memorial de 

greuges amb 47 peticions, la més important: assegurar que el seguici del príncep Alfons 

i els alts càrrecs que designi al Principat seran catalans, i no pas castellans com ho eren 

en aquell moment. No arriben a un acord, i les Corts acaben com el rosari de l‟aurora. El 

rei, enfadat, arriba a insultar els catalans. El cronista Tomic escriu: “les quals paraules 

no vull açí recitar”. 

 

 1441-1522: Elio Antonio de Nebrija que publicarà la seva „Gramática Castellana‟ 

(1492) per tal de reforçar la unitat dinàstica dels Res Catòlics afirmarà: «Los miembros 

y pedazos de España, que estaban por muchas partes derramadas, se redujeron y 

ajuntaron en un cuerpo y unidad de reino. La forma y trabazón del cual así está 

ordenada que muchos siglos, injuria y tiempos no la podrán romper ni desatar». 

 1468: Tractat de Toros de Guisando pel qual el rei Enric IV de Castella ha de donar el 

vist-i-plau a la seva germanastre Isabel, de 17 anys, per al seu casament. 

 

 1469, gener: „En secret‟ se signen a Cervera els acords matrimonials entre Ferran 

d‟Aragó i Isabel de Castella. Ferran es troba amb una situació més precària: es 

converteix en un simple consort que no té ni tan sols la llibertat de viatjar als seus 

territoris sense el permís de la seva esposa (ell espera que més endavant es podrà 

renegociar aquesta relació). El „secret‟ aviat es „filtra‟ a Castella i el rei Enric IV, que 

havia de donar el vist-i-plau per al casament d‟Isabel, estableix que la seva filla Joana –

anomenada la Beltraneja, perquè la gent deia que era filla biològica del privat Beltrán de 

la Cueva- successora seva. Ferran i Isabel s‟han de casar aviat. 

 

 1469, octubre 18: Ferran i Isabel es veuen personalment per primera vegada a la vida. 

La trobada és de pel·lícula. El 14 de setembre, Ferran, disfressat de mosso de mules, ha 

viatjat clandestinament a Castella; i Isabel, s‟ha hagut d‟escapar d‟Ocaña, amb l‟excusa 

d‟anar a visitar la tomba de son germà Alfons. 

 

 1469, octubre 19: Casament de Ferran i Isabel al palau dels Vivero de Valladolid, amb 

una butlla falsificada. Com que eren cosins segons, Ferran i Isabel necessitaven el 

permís papal per al seu casament. El papa Pau II preferí no signar el permís per no 

complicar les relacions amb Castella, França i Portugal. L‟arquebisbe Carrillo, molt 

proper a Isabel, va falsificar la butlla. La irregularitat eclesiàstica es va solucionar dos 

anys després, quan el llavors cardenal Roderic de Borja va accedir a donar-los el permís 

del papa Sixt IV a canvi de privilegis sobre la ciutat de Gandia per al seu fill Pere Lluís. 

 

 1474: Mort el rei Enric IV de Castella d‟una malaltia „sospitosa‟, Isabel–que durant 

aquests anys s‟ha posat a la butxaca tots els nobles castellans- es proclama reina de 

Castilla. Ferran, que ni tan sols era a la cerimònia, fou anomenat simplement „legítim 

marit‟. Ell, després de posar-se com una mona, amenaçant de trencar el matrimoni, 

aconsegueix que Isabel l‟anomeni „rei consort‟  de Castella. Encara que dona, trobava 

inacceptable estar supeditada a un „estranger‟. 



 

 1474: Comença la guerra civil a Castella. La princesa Joana –acceptada com a filla del 

difunt rei Enric IV i proclamada com a legítima successora seva- es casa amb el seu 

oncle Alfons V, rei de Portugal, i intenten arrabassar el tron de Castella a Isabel. 

 

La unió de les velles corones de Castella i Catalunya i Aragó, l‟impuls d‟aventures 

èpiques per descobrir noves terres, l‟embrió d‟un imperi on mai no es ponia el sol... Si 

hi ha un símbol de la unitat d‟Espanya i de la seva grandesa en l‟imaginari col·lectiu 

aquest és el dels Reis Catòlics. Però la història a la menuda, com acostuma a passar, és 

molt més prosaica. 

 

 1479, gener 20: Mort a Barcelona el rei Joan II d‟Aragó, el seu fill Ferran esdevé rei de 

la Corona d‟Aragó, amb el nom de Ferran II. Comença el regnat dels „Reis Catòlics‟ 

cadascú a casa seva, però: Isabel amb sis milions de súbdits en procés de creixement 

econòmic, gràcies als guanys del negoci de la llana, les relacions amb el nord d‟Europa i 

més endavant la plata americana; i Ferran, amb un milió de súbdits, una pila de 

conflictes (guerres remences i revoltes a Mallorca i València), una terra poc agraïda i el 

sistema pactista que reduïa molt el poder reial, a diferència de la cort castellana. Amb 

els Reis Catòlics, els dominis d‟ambdós regnes van funcionar com una confederació., o 

com una monarquia composta. 

 

- I el „tanto monta‟? El lema de Ferran –tots els cavallers en tenien- era „tanto monta‟, i 

estava inspirat en la llegenda del seu admirat Alexandre el Gran, el qual davant el mític 

nus gordià el va tallar amb l‟espasa, argumentant que el fi justificava els mitjans. En 

castellà la frase es coneixia com a „tanto monta cortar como desatar‟. Per tant, el lema 

de Ferran no té a veure amb la seva unió amb Isabel. Sí que els „unionistes‟ ho van fer 

servir per fer veure que manava tant l‟un com l‟altre: „tanto monta, monta tanto, Isabel 

como Fernando‟. 

- El que sí es va unificar va ser l‟exèrcit i la política exterior: recuperant els comtats de 

Rosselló i la Cerdanya (perduts durant la guerra civil catalana); aconseguint el regne de 

Nàpols (després de 10 anys de guerra); incorporen el regne de Granada, el de Navarra i 

les Illes Canàries; estableixen aliances amb Portugal per via matrimonial (a través de la 

seva filla gran, Isabel); col·laboren en la conquesta d‟Amèrica. 

 

 1480: Isabel visita per primera vegada la Corona d‟Aragó i exclama: «Estos reinos no 

son nuestros. Sería menester volverlos a conquistar». 

 

 1490: Aquest text del „Consolat de Mar‟ descriu un model confederat: «Que lo dit 

cónsol de Spanya nos empaixás de cosa alguna del cónsol de la dita nació catalana, ne 

de ningú de aquells que sien sotmesos a la sua jurisdicció qui son catalans, valencians, 

aragonesos e mallorquins e altres qui són sotmesos a la Corona de Aragó». Espanya, en 

aquell moment, era un terme acceptat a tota la Península, des de Portugal fins a 

Catalunya, perquè només determinava un espai geogràfic i un cert passat comú: l‟antiga 

Hispània romana i l‟antic regne visigòtic. Jaume I ja havia utilitzat la fórmula „rex 

hispaniæ‟, com més tard ho faria Alfons el Magnànim. Però el concepte estaria més a 

prop de la nostra idea actual d‟Europa -un conjunt de pobles que comparteixen una zona 

geogràfica i que estan interrelacionats-, que no pas del d‟una Espanya com a unitat 

identitària i política. 

 



- Prova d‟això és que fins al segle XVII trobem documents en què portuguesos i 

catalans es presenten com a espanyols, tot i que en aquella època tots dos pobles vivien 

moments d‟anticastellanisme creixent. No seria fins tard que Espanya es bastiria amb la 

identitat castellana. 

- De fet, quan el Consell de Castella va proposar que Isabel i Ferran s‟anomenessin 

“reyes e señores de España” la idea no va prosperar perquè al parella “determinaron de 

no lo hazer”. Isabel i Ferran vetllaven per les seves àrees de poder respectives i ben 

diferenciades. El terme „España‟ encara estava verda. 

 

 1493: Després del seu primer viatge, Cristòfol Colom -en l‟audiència amb els Reis 

Catòlics al monestir badaloní de Sant Jeroni de la Murtra, coneix a l‟ermità jerònim fra 

Ramon Pané, que s‟endurà al Nou Continent en la segona expedició i hi escriurà el 

primer tractat que coneixement: “Relación sobre las antigüedades de los indios”, 

després d‟aprendre el taïno. 

 

 1493: Creació de la Reial Audiència, reforçant la justícia reial. També, insaculació a la 

Generalitat. 

 

 1498: Ferran II introdueix noves reformes en el Consell de Cent: eleva el nombre de 

jurats a 144 en afegir 16 representants de la noblesa. A més del Consell plenari, per 

tractar qüestions ordinàries es reunia un consell restringit anomenat Trentenari. 

 

► SEGLE XVI 

 

 1504: Mor Isabel de Castella de càncer. Va substituirà la seva filla Joana (la „Boja‟) i el 

flamenc Felip el Bell. En el seu testament nomena a Ferran simplement „governador‟ de 

Castella. I deixa ben clar que el control de les Amèriques correspon només a la corona 

de Castella (si bé reconeix la meitat dels beneficis a Ferran). 

 

 1505: Ferran II d‟Aragó es torna a casar amb Germana de Foix, neboda del rei de 

França (que té els drets dels Anjou sobre els regnes de Nàpols i Navarra). La noblesa 

castellana ha fet costat a Felip el Bell, i a ell l‟anomenen „viejo catalanote‟. 

 

 1516, gener: Mor Ferran II, sense aconseguir mantenir la seva dinastia (volia que el seu 

fill Alfons, tingut de jove amb la cerverina Aldonça Roig d‟Ivorra, el succeís). El nou 

rei seria Carles d‟Àustria. 

 

 1518, febrer 9: Carles I jura a com rei davant les Corts de Castella reunides a 

Valladolid, i li demanen: que aprengui el castellà, que no concedeixi nomenaments a 

estrangers, que prohibeixi que surtin de Castella metalls preciosos i cavalls i que tracti 

amb respecte a sa mare Joana, reclosa a Tordesillas. 

 

 1518, juliol 29: Carles I jura com a rei davant les Corts d‟Aragó. 

 

 1519, maig 16: Carles I jura com a rei davant les Corts de Catalunya. 

 

 1527: Neix a Valladolid el primogènit de Carles I, el futur Felip II (de Castella i I 

d‟Aragó). Carles havia nascut a Gant, va trepitjar la península per primera vegada als 17 

anys i mai no va dominar el castellà. Felip, en canvi, rebrà una educació centrada en 

Castella, sense relació amb els altres territoris ni idiomes: francès i flamenc. Als 16 anys 



ja serà regent dels regnes hispànics durant els viatges del seu pare per als Països Baixos 

i Alemanya. Ostentarà els títols de Rei de Castella, Lleó, Aragó, Navarra, Portugal, 

Sicília, Nàpols, Sardenya, Còrdova, Còrsega, Galícia, Mallorca, Jerusalem, Granada, 

Toledo, Sevilla, Múrcia, Jaén, l‟Algarve, Algesires, Gibraltar, les Illes Canàries, les 

Índies Occidentals, Perú i les Illes i terra ferma del mar; príncep d‟Astúries, Girona, 

Viana i València; Arxiduc d‟Àustria; duc de Borgonya, Brabant, Luxemburg, Milà, 

Montblanc i Duc d‟Atenes i Neopàtria; Comte de Barcelona, Rosselló, Cerdanya, 

Flandes i Cervera; senyor de Biscaia, Molina i Balaguer. Durant la seva joventut va 

viure 12 anys fora dels territoris hispans, i posteriorment va fixar la seva residència a la 

nova capital de reino: Madrid. 

 

Carles I va dividir el seu extens imperi entre els seus descendents, i al seu primogènit 

Felip, nascut a Valladolid, li va cedir el control de les corones de la península Ibèrica. 

El seu govern es va caracteritzar per l‟absolutisme centralitzador, la cessió de 

privilegis a la Inquisició i l‟anhel d‟un imperi on mai no es ponia el sol. 

 1539: A la mort de sa mare, l‟emperadriu Isabel, Felip II (amb 12 anys), és nomenat 

regent de Castella, amb instruccions molt estrictes i funcions molt limitades. Tindrà una 

segona regència del 1543 al 1548. 

 

 1556: Felip II esdevé rei dels regnes hispànics, any en què Carles I abdica i es retira al 

monestir de Yuste, on hi morirà el 1558. 

 

 1561: Felip II trasllada la capitalitat del seu regne de Valladolid a Madrid, amb la 

voluntat de convertir-la en capital perpètua. Vol governar el seu gran imperi des del 

centre de la península (a prop, a El Escorial, hi ha fet construir el gran monestir) amb 

una base castellana i atlàntica, aprofitant els recursos del Nou Món i assegurant la fe 

catòlica (lluitant contra els heretges protestants). 

 

 1563-64: Felip II convoca les primeres corts catalanoaragoneses: arriben tard, es 

posterguen dues vegades, la tònica dominant és la desconfiança entre els oficials del rei 

i els delegats de les institucions del país. 

 

 1567: La censura de Felip II, a Flandes: Quan Flandes viu sota l‟opressió del govern 

espanyol i Felip II sotmet el poble a forts impostos i vexacions, el pintor Pieter Bruegel 

ubica en una vila de Flandes l‟episodi bíblic de la matança de nadons ordenada pel rei 

Herodes. Però Bruegel, en realitat, denuncia la greu situació política i religiosa que viu 

el seu poble: davant la imposició del catolicisme, els protestants emprenen una rebel·lió 

que el rei va ordenar sufocar tot seguit: “Abans sacrificaré cent mil persones que 

acceptar l‟heretgia a Flandes”, va sentenciar, i d‟aquesta manera s‟iniciava una guerra 

que va durar 80 anys. Els suposats soldats d‟Herodes, en aquest quadre, en realitat van 

vestits com l‟Exèrcit espanyol –amb les llargues llances verticals que recorden les que 

Velàzquez va pintar a La rendició de Breda-, i fins i tot s‟hi pot identificar el duc 

d‟Alba, al comandament de les tropes. 

 

Però per petició del propietari del quadre, nebot de Felip II, 

Bruegel va haver de pintar una segona versió i en la qual 

s‟observen un seguit de modificacions: el duc d‟Alba està 

ennegrit perquè no es pugui reconèixer; els fills morts pels qui 

ploren dues mares es converteixen en un càntir i estris de cuina; i 

el nen a qui un soldat clava una llança és bescanviat per un porc. 



 

 1568: Els catalans dones suport militar notable per a reprimir l‟alçament moresc a Las 

Alpujarras, tot i no estar-hi obligats per les Corts catalanoaragoneses. Cert que els 

interessava que els morescs no contractessin amb els turcs. 

 

 1568: És considerat l‟inici de les hostilitats entre una visió del món amb interessos arreu 

d‟Europa (la dels catalans, aragonesos i valencians) i la del rei ultracatòlic i decidit a 

tancar fronteres davant l‟amenaça hugonota. 

 

 1571: Igualment, els catalans participen a la Batalla de Lepant, amb dos dels capitans 

més sobresortints: Lluís de Requesens i Joan de Cardona. 

 

 1585: Corts de Montsó. Tanquen en fals els molts conflictes acumulats pels virreis 

respecte a les lleis i els privilegis catalans. El punt central: vigència de la constitució de 

l‟Observança aprovada per Ferran II, que establia que el primer que havia de complir la 

llei era el rei. Protesten també per la castellanització del monestir de Montserrat. Quan 

mesos després, la Generalitat va rebre de Madrid les actes dels acords, va resultar que 

estaven manipulades: certs temes havien desaparegut (Inquisició, Capitania General) i 

s‟hi havia afegit un augment salarial per als membres del consell reial. Va ser acusat el 

diputat militar Joan de Queralt, descobert com un agent monàrquic. Felip III el 

nomenaria lloctinent de Catalunya. 

 

 1588: Per tal de solucionar la constant pirateria dels anglesos –amb Drake al capdavant- 

que impedia que les mercaderies peninsulars no poguessin travessar al Canal de la 

Mànega per arribar a Flandes, Felip II enviar la Gran Armada (allò de la „Armada 

Invencible‟ és una ironia dels anglesos), que -tot i que s‟hi havia de sumar els vaixells 

que el imperio Español tenia a Flandes- va patir una gran derrota. La frase “no envié a 

mis Hombres a luchar contra los elementos” no és de Felip II, sinó de la propaganda 

franquista. 

 

 1591, maig 24: Amb crits de “Visca la Generalitat i mort als traidors de la terra”, la 

gent impedeix al carrer Montcada de Barcelona que la guàrdia reial arresti al diputat 

militar Joan de Granollacs, que havia protestat davant la detenció arbitrària de dos 

germans seus per part de l‟audiència reial. Les tensions entre Madrid i Barcelona es 

deterioren. 

 

 1591, octubre: Per tal d‟arrestar a Antonio Pérez, conseller de Felip II, però acusat 

d‟assassinat i que s‟havia refugiat a la justícia aragonesa, 12.000 soldats reials entren a 

Saragossa per sufocar la revolta que Pérez havia ocasionat i decapiten el justícia. Els 

diputats catalans s‟ho pensaran dues vegades a fer protestes. 

 

► SEGLE XVII 

 

 1600: El jesuïta Pere Gil escriu: «Cathaluña (és) en tot per la divina misericòrdia ben 

proveÿda, per lo qual tant més ha de ser fael y agraïda a Déu nostre senyor, quant entre 

totas las provincias de Españya en béns temporals y espirituals és per la lliberal mà del 

Senyor molt aventatjada». 

 

 1605: El Imperio Español perd la Indonèsia portuguesa i La Especieria (Les Moluques). 

 



1618-1648: Felip IV lluita contra França en la guerra dels Trenta Anys (aliada dels 

protestants). Mancada de recursos econòmics, la monarquía española obligarà la pagesia 

catalana a allotjar a milers de soldats del seu exèrcit, i a contribuir a les despeses de la 

guerra. Els abusos d‟aquests soldats a les cases (saquejant i violant les dones) i a les 

poblacions catalanes (sovint amb collites arruïnades per la plaga de la llagosta) 

provocarà que els pagesos organitzin avalots i que els segadors comencin a esmolar les 

eines. 

 

 1624: „Gran Memorial‟ del Conde Duque de Olivares (Gaspar de Gúzman y de 

Fonseca, Roma 1587-Toro 1645) que dirigeix al rei Felip IV. El projecte vol convertir 

el conglomerat de regnes y territoris governats pels Habsburg espanyols en una 

„monarquía unitaria y centralizada‟, basada en les lleis i costums del „Reino de Castilla‟. 

El projecte, de fet, no es consumarà fins el segle XVIII, amb l‟arribada al tron espanyol 

de la dinastia borbònica: «Trabaje y piense con consejo mudado y secreto, por reducir 

estos reinos de que se compone España, al estilo y leyes de Castilla sin ninguna 

deferencia… El tercer camino, aunque no con medio tan justificado, pero el más eficaz, 

sería... ir en persona como a visitar aquel reino donde se hubiese de hacer el efecto, y con 

hacer que se ocasione algún tumulto popular grande, y con este pretexto meter la gente, y 

con ocasión de sosiego general disponer las leyes en la conformidad de las de Castilla». 

- Un general de Felip V ho tenia clar: «Per a abatre Catalunya, cal descarregar els cops 

damunt del seu cap, Barcelona». 

 

 1626-1637: Memorial que la Generalitat envia al rei queixant-se que ha hagut 

d‟allotjar més de 40.000 homes, com a resultat del gran projecte del comte d‟Olivares 

de crear la „Unión de Armas‟, un gran exèrcit permanent de 140.000 soldats, 16.000 

dels quals els han d‟aportar els catalans. 

 

 1634: Primer enfrontament seriós de pagesos amb soldats a lluita contra França a Sant 

Julià de Vilatorta. Amb el crit de „via fora!” s‟aixequen en armes les viles de Rupit, 

Torelló, Manlleu i Pruït, i tota la comarca, i els pagesos liquiden la tercera part d‟una 

companyia de 250 soldats i en deixen molts més de malferits. 

 

 1638, gener 16: Pau Claris, president de la Generalitat, davant la vexació continuada 

dels drets de Catalunya i les seves Constitucions, no veu altra sortida i proclama la 

República Catalana, posant la nació sota la protecció del rei de França, Lluís XIII, 

nomenant-lo comte de Barcelona. Catalunya, per uns anys, resta oficialment unida a 

França. 

 

 1638, estiu: La vila de Palafrugell –que té el privilegi de no allotjar tropes- és 

completament saquejada per deu companyies de cavalleria de l‟Exèrcit hispànic, 

afamades i mal pagades, que tornen de combatre contra els francesos al Rosselló. 

 

 1640: El Imperio Español perd Angola, el Brasil, Moçambic, els Emirats de Ceilan i 

Taiwan. A partir d‟aquesta data, el degoteig serà constant... fins arribar al 2014, amb 

Catalunya... 

 

 1640, gener 6: Salses és recuperada per Dalmau III de Queralt, després que l‟exèrcit 

francès se n‟apoderi el juliol de 1639. Es decreta un edicte de sometent general, i 

Olivares no para d‟exigir més tropes als catalans, cosa que propicia encrespades 

discussions amb la Generalitat i el Consell de Cent, ja que les pretensions del privat del 



rei són contràries a les Constitucions de Catalunya. Tanmateix, en una carta que 

Olivares escriu al comte de Santa Coloma podem constatar l‟opinió que li mereixen les 

lleis catalanes: «Que lleve el diablo a las Constituciones, y a quien las guarde también». 

 

 1640, març: Edicte pel qual es reclama que Catalunya aporti 6.000 homes més per 

lluitar fora del Principat i que se‟n faci càrrec dels costos. Per acabar-ho d‟adobar, des 

de la cort de Madrid s‟ordena l‟arrest de dues màximes autoritats: el diputat militar 

Francesc de Tamarit i el diputat eclesiàstic Pau Claris, president de la Generalitat. La 

intenció d‟Olivares: quedar-se els impostos de la Generalitat, atemorir la classe dirigent 

del país i tallar de soca-rel les reticències catalanes a prestar ajut monetari i militar a la 

monarquia. La revolta pagesa està servida. 

 

 1640, abril 27: La vila de Santa Coloma de Farners, que s‟ha negat a allotjar les 

tropes del tercio español Leonard Moles i l‟agutzil en persona, Miquel Monrodon –

especialment odiat perquè ha ordenat la detenció de Tamarit- l‟ha visitada, es revolta i 

incendia l‟hostal on s‟allotja el seu seguici. Ningú no salva la vida. 

 

 1640, maig 14: El virrei de Catalunya ordena que Santa Coloma de Farners sigui 

arrasada. Se n‟ocupa el tercio español Leonard Moles: només deixa dues cases 

dempeus. La insurrecció del poble s‟anirà estenent i ara ja són els pagesos armats qui 

van a l‟encalç de les tropes i de tots els funcionaris reials i classes aristocràtiques a qui 

consideren traidors. 

- Mentre els abusos persisteixen, alguns eclesiàstics –sobretot el bisbe de Girona- es 

posen al costat del poble i excomuniquen les tropes que incendien esglésies. 

 

 1640, maig 22: Més de 2.000 homes armats entren a Barcelona, obren la presó i 

alliberen Tamarit i altres presos, sense vessar ni una gota de sang. 

 

 1640, juny 6: El virrei, comte de Santa Coloma, no les té totes i en una carta al conde 

Duque de Olivares li escriu: «Muy amenazada está mi vida el día de mañana. Dios se 

sirva ayudarme para que pueda hacer relación a V.E. del suceso». No ho podrà fer: el 

dia següent morirà apunyalat. El que no va saber mai és que a Madrid s‟estava sospesant 

la seva destitució pel „descontrol‟ del territori. 

 

 1640, juny 7: Arribats a Barcelona en aquest dia de Corpus per a ser llogats com a 

segadors, els pagesos -després d‟uns primers disturbis en què un segador resulti ferit-, 

els camperols al crit de “Visca la terra i mori lo mal govern!” estan a punt d‟incendiar el 

palau del virrei (a la Rambla, cantonada amb el carrer del Carme). No ho fan perquè 

alguns consellers, diputats i bisbes els confirmen que el virrei, comte de Santa Coloma, 

s‟ha escapolit. Els segadors, decebuts, assalten i cremen les cases dels jutges. El virrei, 

que té una última oportunitat d‟embarcar-se en una galera, és atrapat pels insurgents que 

l‟apunyalen a Montjuïc. Durant el dia moriran una vintena de persones. Comença la 

guerra oberta amb Castella, la Guerra dels Segadors (1640-1652). 

 

 1640, setembre 7: Pacte de Ceret, pel qual Catalunya ha de rebre suport militar, se 

separarà de la Monarquia Hispànica i quedarà constituïda com a República lliure sota la 

protecció del rei francès. El signen els representants de la Generalitat de Catalunya, 

Ramon Guimerà i Francesc de Vilaplana, nebot de Claris, amb Bernard Du Plesis-

Besançon, delegat per Armand Jean Du Plessis de Richelieu en representació de Lluís 



XIII de França. Pau Claris, president de la Generalitat, no hi veu altre solució, vient que 

li arriben rumors que Madrid vol reprimir amb l‟Exèrcit l‟aixecament català. 

 

 1640, setembre 10: Tot i que ja ha començat els contactes amb els francesos, Claris 

convoca les corts generals per parlar-ne amb les ciutats. Convoca també la Junta 

General de Braços que s‟erigeix en la institució rectora de la nova situació, fent 

oficials els compromisos amb França i emetrà deute públic per finançar les despeses 

militars. 

 

 1641, gener 16: La Junta General de Braços proclama una República Catalana 

independent, sota la protecció de França; a canvi, el rei de França demana el títol de 

comte de Barcelona. 

 

 1641, gener 22: Després que aquella tardor un Exèrcit espanyol de més de 30.000 

homes sota el comandament del marquès de Los Vélez entri a Catalunya pel sud, per 

Cambrils (com que no es rendeixen hi degollen 600 persones) i Tarragona, les tropes 

guanyen Martorell i tot fa pensar que la batalla de Barcelona s‟acosta. 

 

 1641, gener 23: Veient la situació la Junta General de Braços, cedint a les pressions 

franceses, proclama Lluís XIII comte de Barcelona. 

 

 1641, gener 26: El tot poderós Exèrcit castellà és vençut a la batalla de Montjuïc, 

davant de només 8.000 homes i 5.000 cavallers francesos. 

 

 1641, febrer 27: Malgrat que feia almenys un any que presentava problemes de salut, el 

president de la Generalitat Pau Claris i Casademunt, se li acut morir-se de forma 

sobtada a ¾ de 12 de la nit. La teoria d‟un possible emmetzinament circula des del 

primer moment (carta del Baró d‟Espenan a Du Plessis) i modernes investigacions 

poden provar que va ser enverinat per un espia de Felip IV amb „acqua di Napoli‟ 

(aigua tofana): un verí fer amb arsènic i herbes. El succeeix Bernat de Cardona. 

 

 1942, desembre 4: Mor el cardenal Richelieu. Com a primer ministre de França, havia 

consolidat la monarquia francesa transformant el país com un fort Estat centralitzat. Per 

a contrarestar el poder de la dinastia austro-hispànica dels Habsburg -aleshores regnant 

a España i en el Sacre Imperi Romà Germànic-, no dubtà a aliar-se amb els protestants 

en la Guerra dels Trenta Anys, que acabarà amb la Pau de Westfalia (1648). És 

substituït pe Cardenal Mazzarino, que continua enfortint el poder absolutista del 

monarca francès. 

 

 1643: La derrota a la batalla de Rocroi davant les tropes franceses, es considera l‟inici 

del declivi de „los tercios españoles‟ i la fi de la seva fama d‟invencibilitat a Europa. 

 

 1643, maig 14: Mor el rei de França Lluís XIII. Va organitzar el desenvolupament de 

l‟administració de la Nova França (ampliant l‟establiment francès al Quebec), va ser 

copríncep d‟Andorra (1610-1643) i comte de Barcelona (1641-1643). 

 

 1645, juliol 22: Mor el conde Duque de Olivares. Privat del rei Felip IV, amb el seu 

„Memorial‟ (1624) va centralitzar la cort de Madrid, unificant els diferents països des de 

tots els punts de vista (fiscal, militar, monetari, etc). 

 



 1648: Holanda s‟allibera del jou de la Corona Espanyola, que portava des del 1556. 

El procés havia començat amb un Acte d‟Abjuració el 1581 (que més endavant seria un 

referent per als redactors de la Declaració d‟Independència dels EUA, el 1776): «Quan 

un Príncep intenta suprimir els drets i furs tot insistint que li siguin servils, ja no és cap 

Príncep, sinó un tirà i els seus súbdits l‟han de considerar com a tal... Els assessors del 

Rei Espanyol, que cobegen les riqueses dels Països Baixos, l‟han aconsellat de 

sotmetre‟ls mitjançant l‟absolutisme... Per tant, veient que no hi ha cap possibilitat de 

reconciliació, i a manca d‟un altre remei, ens veiem obligats a renunciar la nostra 

fidelitat al Rei d‟Espanya i maldar tan bé com podem per assegurar els nostres drets i 

la nostra llibertat». Aquestes paraules els van costar una guerra amb Espanya que 

finalment van guanyar el 1648 (els catalans, que també lluitaven contra els espanyols en 

aquella època, hi van enviar dos observadors militars, per a prendre‟n nota). 

 

 1648: Alemanya està dividida en 234 Estats i 51 ciutats lliures. 

 

 1652: Les tropes de Joan Josep d‟Àustria, fill bastard de Felip IV entra a Barcelona amb 

les seves tropes. Moltes ciutats i viles del Principat tornen a sobirania espanyola, però 

els saquejos dels soldats continuen. 

 

 1659, novembre 7: Amb el Tractat dels Pirineus, arriba la pau signada de la Guerra 

dels Segadors, amb la ferida oberta (i anys que supurarà!) de la pèrdua de les comarques 

d‟enllà dels Pirineus: el Rosselló i la Cerdanya Nord. Mentre que els francesos 

(encapçalats pel cardenal Mazzarino) envien a l‟illa dels Faisans, uns hàbils 

negociadors, els representants espanyols (encapçalats per Luis de Haro) no defensen bé 

els interessos catalans: opten per prioritzar les posicions de Flandes i renuncien a la 

unitat territorial catalana, cedint a l‟Estat francès els territoris de la Catalunya del Nord. 

El colofó de la pau és el compromís matrimonial de la infanta Maria Teresa, filla de 

Felip IV, i Lluís XIV, que se celebrarà l‟any següent. 

 

 1659-1670: L‟abat de Sant Cugat del Vallès, Gaspar Sala i Berard, retorna de França 

després del Tractat dels Pirineus, però no retorna al monestir, ni per a ser-hi enterrat. 

Governarà el monestir a través de vicaris generals. L‟abat Sala és un dels grans 

consellers de Pau Claris (fins i tot en presidí les honres fúnebres) i el seu lema serà 

“Catalunya no es revolta contra el rei, sinó contra la injustícia”. 

 

 1665: Batalla de Villaviciosa, entre España i Portugal: els espanyols tenen més de 4.000 

baixes i fins a 6.000 presoners. Després del Tractat dels Pirineus, s‟havia reprès la 

guerra amb Portugal. El conflicte acabarà en la quarta i definitiva batalla el 1668. 

 

 1668: Tractat de Lisboa: la Monarquia Hispànica reconeix el Regne de Portugal. El 

1640 Portugal s‟havia separat del domini hispànic, i després de la restauració de la 

independència de Portugal, l‟Estat entrà en guerra amb Espanya, que acabaria el 1668. 

El tractat és signat en nom de Marianna d‟Àustria, reina regent d‟Espanya durant la 

minoria d‟edat de Carles II i d‟Alfons VI de Portugal, amb la intermediació 

d‟Anglaterra. Ceuta queda exclosa de la devolució. 

 

 1697: L‟Exèrcit francès ocupa Barcelona, després d‟un setge. 

 

► SEGLE XVIII: Comença la desfeta 



 

► Amb l‟ocupació de la ciutat de Barcelona, Cap i Casal de Catalunya, el dia Onze de 

Setembre de 1714 per les forces franco-castellanes de Felip V, acaba l‟autogovern del 

Principat de Catalunya. 

► El Decret de Nova Planta de 1716, imposat per Felip V, és el primer document que 

exposa, de manera global, el projecte de reduir Catalunya als usos i costums de Castella, 

element fonamental de l‟Espanya unitària i centralista. El Decret aboleix les institucions 

i llibertats catalanes, suprimeix el Dret públic català i limita el Dret Privat. Es 

suprimeixen les universitats i es crea la de Cervera. Una autoritat militar és el suprem 

poder al Principat i facilita les mesures de repressió. En el regnat de Carles II, quan es 

reorganitza l‟Estat espanyol, s‟aproven les mesures que prohibeixen la llengua catalana 

a l‟escola i l‟ús de llibres catalans a l‟ensenyament, per la Reial Pragmàtica de 1768. 

D‟acord amb el Decret de Nova Planta, poden ocupar càrrecs a Catalunya els súbdits del 

Rei d‟Espanya, encara que no siguin catalans. Bisbes i superiors religiosos són estranys 

a la llengua i a la cultura pròpies de Catalunya i s‟introdueix de manera forçada el dret, 

la llengua i els costums de Castella. La desobediència o la crítica a les decisions reials 

són considerades «pecat mortal» per l‟Autoritat eclesiàstica.  

 

►El règim d‟ocupació militar té conseqüències favorables per a l‟economia catalana, 

per la supressió del bandolerisme i l‟aprovisionament de l‟exèrcit situat a Catalunya. El 

règim borbònic troba col·laboradors en alguns catalans, anomenats «botiflers» pel 

poble, que intenten justificar la seva actitud per la fidelitat al Rei o per la teoria del «mal 

menor», que intenta salvar alguns aspectes de l‟Antic Règim. El sentiment de «país» no 

desapareix, a pesar de tot, i les crides a la catalanitat per part de les autoritats militars 

espanyols amb motiu de la Guerra Gran, el 1794, contra la França revolucionària, ho 

demostren clarament. I, a la vegada, les proclames revolucionàries franceses, en defensa 

de les llibertats catalanes, proven que el sentiment català segui existint. 

 

 Segle XVIII: Es comença a fabricar la mitificació dels Reis Catòlics com a forjadors de 

la unidad nacional española, que t‟intensificaria durant el franquisme. El mateix himne 

de la Falange deia que “de Isabel y Fernando el espíritu impera, moriremos besando la 

sagrada bandera”. 

 

 1700, novembre 1: Carles II d‟Habsburg, rei de España, sempre malaltís, mor sense 

descendència, si bé es rumoreja que en el seu testament ha designat al duc Felip 

d‟Anjou, de la nissaga Borbó i nét del rei francès Lluís XIV; enlloc de l‟altra candidat 

per lligams familiars, l‟arxiduc Carles d‟Àustria, un Habsburg de la branca alemanya i 

fill de l‟emperador Leopold I. Felipe de Borbón, serà proclamat rey de España. 

 

1700-1714: Guerra de Successió. La disputa dinàstica entre la casa d‟Àustria i la de 

Borbó per heretar la corona de Carles II, fora del context internacional que implica 

Europa en la guerra de Successió, és en l‟escenari ibèric un combat de caràcter polític i 

econòmic, a més de bèl·lic, entre models d‟estat oposats. Catalunya i Castella defensen, 

rere dels respectius candidats al tron hispànic, maneres diferents d‟entendre la 

monarquia i de governar. 

 

 1700: „Privilegio de extranjería‟, de Felipe V. Entre les lleis i disposicions diverses que 

el rei jura hi ha aquest privilegi que especificava que només «gente de Cataluña o que 

nacionalizasen catalanes» podien ostentar càrrecs religiosos: «los extranjeros no puedan 

obtener beneficios ni oficios eclesiásticos en Cataluña». Més endavant, el 1716, amb el 



decret de Nova Planta, aquest privilegi quedarà abolit: els episcopologis i abaciologis en 

donaran fe. 

 

 1701, octubre 12-1702, gener 14: Al convent de Sant Francesc de Barcelona, se 

celebren les Corts, presidides pel rei Borbó Felip V, fet inèdit per part dels seus 

predecessors en el darrer segle. S‟aprova que Barcelona tingui un port franc i que es 

formi una companyia mercantil que pugui enviar dos vaixells a l‟any a Amèrica amb 

finalitats comercials. També que es creï el Tribunal de Contrafaccions: un organisme 

de composició paritària (entre jutges nomenats pel lloctinent reial i la Generalitat) per a 

resoldre conflictes entre institucions. A l‟acabar les Corts, Felip V ja percep el pes del 

republicanisme en la societat del país en declarar que els catalans: «habían quedado mas 

Repúblicos que el parlamento alusivo a ingleses». 

 

 1702: Esclata la Guerra de Successió entre els partidaris del primer Borbó (Castella i 

els botiflers), Felip V d‟Anjou (nét de Lluís XIV) i els de l‟arxiduc d‟Àustria, Carles III 

(Catalunya, austriacistes o vigatans). Anglaterra i la resta d‟aliats no estan disposats a 

veure créixer la influència francesa sobre Europa, i, a més presidint les Espanyes. A 

Catalunya, Felip V jugarà astutament: convoca Corts (els Àustries no ho feien des de 

feia un segle), jura les Constitucions de Catalunya i les Corts li juren fidelitat (cosa que 

li servirà per acusar-los de traïdors i justificar les represàlies). Les raons contra el 

francès encara n‟eren més: en la noblesa, en el clergat, en el comerç i, sobretot, en 

l‟antipatia ben guanyada per França amb la usurpació del Rosselló. 

 

 1704: Darrera edició de les «Constitucions i altres drets de Catalunya», recopilació del 

dret català vigent. Aquest mateix any els anglesos s‟apoderen Gibraltar. 

 

 1704: Els austriacistes projecten envair la Península des de Barcelona, però Juan Tomás 

Enríquez de Cabrera, almirall de Castella, s‟hi oposa perquè vol que primer sigui 

conquerida Castella per imposar d‟allà estant el govern de l‟arxiduc Carles a tota la 

monarquia hispànica. Rebutjava la imatge d‟un rei que vingués de Catalunya. 

 

 1705, maig 17: Pacte dels Vigatans entre diverses personalitats de la petita noblesa 

vigatana („Companyia d‟Osona‟), aplegats a l‟ermita de Sant Sebastià, a la parròquia de 

Santa Eulàlia de Riuprimer (bisbat de Vic), pel qual s‟atorguen poders i es comissionen 

Domènec Perera i Antoni de Peguera per a negociar en secret un tractat d‟aliança amb 

Anglaterra. Els anglesos facilitarien ajuda militar contra Felip V i es conjurarien a 

facilitar desembarcament de tropes de la Gran Aliança a la costa catalana i a alçar 

diverses companyies de miquelets comandades per Josep Moragues i Mas. 

 

 1705, juny 20: Tractat de Gènova entre la Gran Bretanya i Catalunya. Els catalans 

(comissionats per Domènec Perera i Antoni de Peguera i d‟Aimeric) s„obliguen a 

reconèixer com a rei l‟Arxiduc Carles d‟Àustria, el futur Carles III, i a facilitar-li el 

desembarcament a les costes catalanes; els anglesos (representats per Mitford Crowe), a 

la vegada, es comprometen a respectar les lleis catalanes. El pacte es mantindrà fins al 

1711, quan mor l‟emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, Josep I d‟Habsburg. 

És aleshores que davant el nou panorama els anglesos negocien amb París, deixant sols 

als catalans: serà el Tractat d‟Utrecht. 

 

 1705-1706: Carles III presideix les últimes Corts Catalanes –se n‟han convocat 73- a 

Barcelona, abans de la desfeta del 1714. S‟eixamplen alguns dels beneficis anteriors: els 



vaixells per comerciar amb Amèrica passaran de dos a quatre i s‟eliminen els 

impediments fiscals per tal d‟afavorir-ne el lliure comerç. Finalment s‟acorda que les 

tropes s‟allotgin en casernes i no en cases particulars i que la Diputació i el Consell de 

Cent tornin a gaudir de la potestat d‟insacular lliurement els seus candidats, si bé 

l‟intervencionisme monàrquic mai no va desaparèixer. S‟acorda també de reintegrar a 

Catalunya el Rosselló i la Cerdanya. 

 

 1706, cap al final: La iniciativa de catalans, valencians i aragonesos d‟aportar diners de 

cara a construir un exèrcit regular, es desestima per l‟efecte negatiu vers la causa de 

l‟arxiduc Carles que podria provocar entre els castellans l‟existència d‟unes tropes amb 

aquell origen. 

 

 1707, abril 25: Batalla d‟Almansa: els partidaris de Felip V ocupen Aragó, Lleida i el 

País Valencià. Els furs de València i l‟Aragó queden abolits i substituïts per un règim 

repressiu que abona el triomf de l‟absolutisme, amb el desmantellament de l‟estructura 

constitucional de la monarquia. 

 

 1707: Acta d‟Unió: Escòcia s‟uneix voluntàriament a Anglaterra formant el Regne 

Unit de la Gran Bretanya. 

 

 1709: El papa Climent XI reconeix l‟arxiduc Carles com a rei. 

 

 1713: Tractat d‟Utrecht: Gran Bretanya. Holanda, Portugal, Savoia i Prússia 

reconeixen Felip V com a rei d‟Espanya. Menorca (fins l‟any 1802) i Gibraltar queden 

en poder dels anglesos. La Junta de Braços i el Consell de Cent resolen continuar la 

lluita fins al final. «Fineixi la Nació amb glòria», diu el diputat Ferrer i Sitges.- Després 

d‟haver deixat sols els catalans, per Londres corre un opuscle que diu: «Consideració 

sobre el cas dels catalans. Aconsegueix el teu objectiu i a ells [els catalans] engega‟ls al 

diable, quan ja no els necessitis». 
 

► LA RESISTÈNCIA 

 

 1713, juny 30: Degut al Tractat d‟Utrecht les tropes austriacistes evacuen Catalunya. 

Abandonats a la seva sort pels aliats la Junta General de Braços del Principat es reuneix 

al saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat i s‟inicien les discussions per proclamar 

o no la guerra contra Espanya i França. Després d‟una sèrie d‟indecisions, el ciutadà 

Feliu Teixidor i Sastre demana que es prenguin les armes en defensa dels privilegis i les 

constitucions. Suposa la guerra. El resultat de la votació és: 78 vots a favor de la 

resistència contra 45. 

 

 1713, juliol 9: El resultat aclaparador del braç popular, conegut després pel braç militar, 

força una nova discussió i votació, de manera que la noblesa, en vista del patriotisme 

mostrat pel braç reial-popular, ara sí, s‟inclina majoritàriament per a «la defensa del 

Principat, per la conservació de les Llibertats, Privilegis, y Prerrogatives dels Cathalans, 

que nostres Antecessors à costa de sanch gloriosament alcansaren, y nosaltres devem 

així mantenir». 

 

 1713, juliol: Malgrat que continua reconeixent Carles com a rei, el Principat, 

desemparat pels aliats, comença a regir-se com una improvisada república formada per 



la Generalitat, el Consell de Cent de Barcelona i una junta de 36 persones (Junta dels 

tres Braços Generals o Trenta-sisena). 

 

 1713, agost: L‟enginyer Pròsper de Verboom en el seu dictamen sobre la manera 

d‟atacar Barcelona, entregat al duc de Pópuli, cap de l‟exèrcit borbònic d‟ocupació, 

reconeix: «Mai ningú es va imaginar que aquest poble es posés en estat de defensa». 

 

 1713, novembre 2: El guerriller català Bac de Roda (1658, Sant Pere de Roda – 1713, 

Vic) [Francesc Macià i Ambert] és penjat a la ciutat de Vic pels felipistes. El militar fou 

un dels signataris del Pacte de Vigatans i participà en l‟aixecament a favor de Carles 

d‟Àustria. Va lluitar a la Guerra de Successió com a cap dels Miquelets (1703-1713). 

 

 1714: El president de la Generalitat (1710-1713), i abat de Sant Cugat del Vallès, 

Antoni de Solanell i de Montallà (1713-1726), adreçant-se a l‟esposa i reina de Carles 

III d‟Àustria, acomiadant-la a l‟exili li diu: «Senyora, la mala sort pot exterminar del tot 

la nació catalana, però, assegurem a la vostra majestat. que, mentre l‟alè català respiri, 

Catalunya serà fidel a la fe jurada, ni que perdem tots les nostres vides». 

 

 1714, febrer 26: Dimissió de poders executius de la Generalitat a favor dels consellers, 

retirada dels eclesiàstics de la Junta Trenta-sisena i l‟afirmació del poder civil damunt del 

militar. I és que el progressiu desprestigi de la Generalitat a causa de la seva passivitat 

facilita aquesta concentració de poder entorn dels elements municipals, localitzats en el 

Consell de Cent, que té com a màxim exponent el conseller en cap, Rafael Casanova. 

 

 1714, setembre 11: Barcelona és ocupada per les forces franceses i castellanes del rei 

Felip V. Felip V abolirà amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les 

institucions d‟autogovern. És la fi de la independència catalana. 

 

 1714, setembre 12: S‟inicia el rellotge de la independència, l‟endemà d‟una derrota mai 

no acceptada (per això celebrem la Diada). Després de la victòria borbònica la repressió 

contra els austriacistes, sobretot els catalans, va ser sagnant, i durant els segles següents 

Catalunya es troba quasi sempre sota l‟estat de guerra, molt més que la resta de l‟estat, 

però en els escassos períodes de llibertat d‟impremta es multipliquen els testimonis de 

nacionalisme. 

 

 1714: Després de la desfeta, la Mare de Déu de Montserrat, està negra. Una tradició 

– explicada per Joan Amades- conta que durant la guerra de Successió, temorosos els 

monjos de Montserrat que la imatge de la Moreneta no sofrís cap dany per efecte de ta 

guerra, la van portar a Barcelona i van dipositar-la a l'església de Sant Just, on havia 

tingut la seva primera seu. Després de la caiguda de la Ciutat i quan el rei vencedor 

Felip V manà cremar pel botxí els furs. llibertats i privilegis de Catalunya, tot Barcelona 

va omplir-se d‟un fumerol persistent que va durar molts dies i que va costar d‟esvair. 

Quan fou dissipat, la gent va adonar-se que la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, 

que fins aleshores havia estat blanca i rosada, s‟havia ennegrit i enfosquit; i diuen que, 

adolorida, no recobrarà el seu color natural fins que la nostra terra hagi recobrat les 

llibertats perdudes." 

 

 El Duc de Berwick, nomenat Capità General de Catalunya. 

 Es crea la «Real Junta Superior de Justicia y Gobierno de Cataluña», que substitueix les 

anteriors institucions catalanes. 



 

 1714 setembre 16: La dissolució de la Generalitat de Catalunya. Decret de 

dissolució de la Generalitat de Catalunya. dictat per José Patiño, (1666-1736), president 

de la «Real Junta Superior de Justicia y Gobierno»: «Habiendo cesado por la entrada de 

las armas del Rey N.S. (Q.D.G.) en esta Ciudad y plaza, la representación de la 

Diputación y Generalidad de Cataluña, el Excmo. Sr. Mariscal Duque de Berwick y 

Liria me ha encargado que ordene y mande a los diputados y oidores de cuentas del 

General de Cataluña, que arrimen todas las insignias, cesen totalmente, así ellos como 

sus subalternos, en el ejercicio de sus cargos, empleos y oficios, y entreguen las llaves, 

libros y todo lo demás concerniente a dicha casa de la Diputación y sus 

dependencias...». 

 

 1714: El Imperio Español perd Alsàcia, Flandes, Grècia, el Sud de l‟Itàlia, la 

Llombardia, Sardenya, Sicília. 

 

 1715: Els catalans, tractats com a castellans. Del Consejo de Castilla: «Con la 

elección y nueva creación de Chancillería en Cathaluña y con la dependencia del 

Consejo que tienen las demás Chancillerías, en conformidad de las leyes de Castilla, se 

irán familiarizando; y tratados como Castellanos, jamás podrán tener motivo de queja 

ni desear otro govierno». Cal esborrar-ne la memòria: «No se deben elegir medios 

flacos y menos eficaces, sino los más robustos y seguros, borrándoles de la memoria a 

los Cathalanes todo aquello que pueda conformarse con sus antiguas abolidas 

constituciones, ussáticos, fueros y costumbres» 

 

 1715, març 27: El cap de Josep Moragues. Josep Moragues, general català és 

públicament executat, penjat i esquarterat a Barcelona com a «home vil», com els seus 

acompanyants els capitans Jaume Roca i Pau Macip, pel delicte d‟intentar passar a 

Mallorca sense permís del Rei: «La sentència de mort s‟executà amb Moragues com a 

home ordinari i amb els demés també, amb gran aparato de gent d‟armes i soldadesca, 

anant descalç amb camisa de penitent, i a la fi anomenat sens los honors, sinó sols Josep 

Moragues; foren aportats los quartos de son cos a la Trinitat, lloc acostumat, i lo cap 

amb una gàbia en lo Portal de Mar...». El cap de Josep Moragues, penjat dins una gàbia 

de ferro, no fou lliurat a la seva muller, que no cessà de reclamar-lo, fins al cap de dotze 

anys, el març de 1727 („Annals Consulars‟ de 1715). 

 

 1715, gener 10: Tot Catalunya és una presó: «Tota Cathalonia presidii habitatio est»  

(Text, en llatí, aparegut a la paret de la presó de Barcelona: “Tot Catalunya és habitacle 

de presidi”). 

 

 1715 juny 8: L‟Església, sotmesa a Felip V. Baltasar de Bastero, vicari general del 

bisbat de Barcelona, a tots els fidels cristians de la diòcesi: «Amonestam i exhortam a 

tots nostres amats feligresos de la present ciutat i bisbat de Barcelona, la precisa, estreta 

i indispensable obligació que nos incumbeix a tots, en pena de pecat mortal i altres 

estatuïdes per los sagrats cànons, de obeir, servir i venerar a Nostre Rei i Senyor Felip 

V, en esta qualitat i caràcter de Rei d‟Espanya...»  

 

 Mor Lluís XIV, rei de França. 

 Felip V ocupa Mallorca i Eivissa. Menorca queda en poder de la Gran Bretanya. 

 



 1715, juny 13: La força superior de les armes. De la resposta de José Patiño, (1666-

1736), president de la Real Junta Superior de Justicia y Gobierno, a la «Consulta del 

Consejo de Castilla sobre el Nuevo Gobierno que se debe establecer en Cataluña», 

origen del Decret de Nova Planta: «... Aquel grande orgullo está abatido, y respetan ya 

los preceptos de V.M. y la Justicia, no por afecto y amor, sí por la fuerza superior de 

las Armas, de modo que la quietud y obediencia debe afianzarse en éstas...» 

 

 1715, juny 6: La Ciutadella, símbol de l‟opressió de Catalunya. „Real Orden para 

levantar la Ciudadela de Barcelona‟: «... Y siendo tan poco seguro el pueblo de 

Barcelona y de toda Cataluña, convendrá prevenir que los soldados que trabajaren 

vayan al trabajo con las armas, y asimismo, que en la vecindad de la obra tengan una 

buena guardia de caballería...». 

- Un poble criminal. De l‟informe de José Patiño (1666-1736), sobre les expropiacions 

per a la Ciutadella de Barcelona: «... es bien notoria la obstinación y barbaridad de este 

pueblo (Catalunya) tan criminal como el no discurrírsele pena condigna...»  

 

La Ciutadella de Barcelona, edificada per ordre de Felip V damunt del barri 

enderrocat de la Ribera, fou considerada pels barcelonins i per tots els catalans 

com un símbol de l‟opressió que dominava Catalunya. Intentada derrocar en 

diverses ocasions, especialment en la revolta liberal del 1841, fou entregada a la 

ciutat de Barcelona pel general català Joan Prim, després de la Revolució de 1868, 

i en el seu lloc es construí el Parc de la Ciutadella. 

 

 1715, juny 13: „Fuerza superior de las armas‟. Francesc Ametller, en el seu informe 

que portarà –amb d‟altres- al Decret de Nova Planta: «... habiendo este Principado de 

Cataluña por su execrable fellonía y obstinada resistencia perdido sus leyes, 

constituciones, privilegios y prerrogativas, cesó y quedó abolida con la recuperación y 

restitución de él a la debida obediencia, y entrada de las Armas del Rey nuestro Señor 

en esta Capital de Barcelona, la planta del Gobierno antiguo político, económico y 

militar de Cataluña». 

 

 1715, juliol 11: Mallorca, Eivissa i Formentera cauen. 

 

 1716, gener 16: Decret de Nova Planta: Al·ludint al „derecho de conquista‟, Felip V 

aboleix els furs i les constitucions de la Corona d‟Aragó, deroga les institucions pròpies 

que vetllen pel seu acompliment i crea el „Consejo de Castilla‟: «... Habiendo, con la 

asistencia divina y la justicia de mi causa, pacificado enteramente mis Armas el 

Principado de Cataluña, tocaba a mi soberanía establecer gobierno en él...». Els catalans 

perden el control econòmic, fiscal, judicial, duaner o monetari propi; perden tots els 

drets: 

 En les garanties processals: ningú no pot ser empresonat sense l„exprés manament del 

jutge competent; i s‟assegura al mateix temps que tothom tingui accés a la justícia per 

damunt de les respectives possibilitats econòmiques. 

 En el dret de reparació: permet que el dany que provoca un empleat públic a un ciutadà 

sigui immediatament reparat. 

 Hom perd la legislació a propòsit de la inviolabilitat del domicili i de la 

correspondència. 

 Econòmicament s‟imposa un tribut nascut amb pretensions de modernitat i equitat entre 

els diferents territoris peninsulars: el cadastre. 

 



 1717, agost 7: Felip V erigeix oficialment la Universitat de Cervera, després de 

suprimir les altres set universitats catalanes (Lleida, Barcelona, Girona, Tarragona, 

Tortosa, Solsona i Vic) per tal de premiar la (suposada) fidelitat d‟aquesta ciutat a la 

seva causa durant la Guerra de Successió. Més endavant, el 19 de desembre de es 

col·locarà la primera pedra. Ara s‟ha descobert 
2
, que, si bé és cert que en el decret de 

fundació, Felip V esmenta la fidelitat dels cerverins (que li havien fet creure), el que 

realment va pesar és l‟existència a Cervera d‟un petit nucli de professors i alumnes des 

de 1714, la seva situació pràcticament al centre de Catalunya, el fet que no era gaire 

gran (de fàcil control de l‟alumnat) i que no tenia cap tipus de guarnició militar. 

 

 1724: Abdicació de Felip V en el seu fill Lluís I. A la mort d‟aquest, el mateix 

any, Felip V torna a ocupar el tron. 

 1725: Pau de Viena entre l‟emperador Carles VI -el Carles III dels catalans- i 

Felip V de Borbó. 

 

 1719, gener 23: L‟emperador Carles VI decreta que els comtats de Vaduz (comprat el 

1712 per Josef Johann Adam de Liechtenstein) i Schellenberg (comprat el 1699) 

s‟uneixin per formar un principat amb el nom de Lichtenstein en honor del seu servent 

Anton Florian de Liechtenstein. És aleshores que el principat es converteix en un estat 

sobirà del Sacre Imperi Romà Germànic. El 2003 Liehctenstein té 157 km²; 32.000 

habitants i es parla l‟alemany. 

 

 1725: Els catalans, uns criminals. Noves opinions de José Patiño : «... es bien notoria 

la obstinación y barbaridad de este pueblo criminal (Catalunya)...». 

 

 1736: Edició clandestina de l‟opuscle «Record de l‟Aliança fet al sereníssim Jordi 

Augusto, rei de la Gran Bretanya», reivindicant el compromís britànic de defensar el 

dret dels catalans. 

 

 Segle XVIII, mitjans: S‟inicia el procés d‟industrialització amb el sector cotoner i les 

fàbriques d‟indianes, afavorits per l‟existència d‟un esperit empresarial emprenedor, la 

proximitat geogràfica a l‟Europa que proporciona la tecnologia i la inversió d‟una part 

dels beneficis generats per la modernització de l‟agricultura del Principat. 

 

 1751: El gran filòsof Voltaire (1694-1778), que ocuparà un lloc particular en la 

memòria dels francesos, llença aquesta floreta als catalans: «Catalunya pot ignorar tot 

l‟univers, però els seus veïns no poden pas ignorar-la a ella». 

 

 1759: Mor el rei Ferran VI el succeeix el seu germà Carles III, fins llavors rei de 

Nàpols. 

 1760: Memorial dels diputats de l„antiga Corona d‟Aragó al nou rei Caries III 

reivindicant la restitució de les antigues institucions i drets de Catalunya. 

 1763: Carles lII aprova la Junta de Comerç de Barcelona. 

                                                 
2
 «La supressió de les universitats catalanes es produí fonamentalment com a conseqüència d‟un 

projecte racionalitzador de l‟estructura universitària del Principat... El nucli reformista de la 

Cort veié en la Catalunya vençuda l‟oportunitat de portar a terme els seus plans de canvi» 

(Joaquim Prats, ho prova en la seva tesi: “La Universitat de Cervera i el reformisme borbònic”, 

Lleida 1993). 
 



 1770: Carles III instaura les «quintes», sistema obligatori de reclutament de soldats per 

a l„exèrcit.  

 

 1773, setembre 11: Benjamín Franklin, un dels pares fundadors dels Estats Units 

d'Amèrica, escriu un article satíric en un diari londinenc titulat: "Regles segons les quals 

un gran imperi pot ser reduït a un de petit", on exposa als britànics els greuges soferts 

per les colònies nord-americanes: “Un gran imperi, com un gran pastís, decreix més 

fàcilment pels extrems”. 

 

 1776, juliol 4: Les colònies angleses d‟Amèrica del Nord adopten i ratifiquen la 

Declaració unànime dels tretze Estats Units d‟Amèrica que passa a la història com la 

Declaració d‟independència, i el 2 d‟agost la firmen tots els delegats. Tot va començar 

pocs anys abans quan els súbdits britànics que habitaven les tretze colònies del Nou 

Continent es van revoltar contra la Corona perquè consideraven que menystenia els seus 

drets. I, enmig de la revolució i davant la intransigència de la metròpoli, van adonar-se 

que l‟únic camí per aconseguir els seus objectius passava per ser sobirans. Espanya (i 

França) ajudaran a la independència. No és que el rumb independentista els agradi -i 

menys a Espanya que tem que l'exemple s'estengui per les seves colònies americanes-, 

però afeblir l‟enemic europeu els reportarà avantatges i territoris. 

 

 1778: Carles III concedeix a Catalunya la llibertat de comerç amb Amèrica. 

 Esclaten els anomenats «Avalots de les Quintes» en contra del reclutament obligatori. 

 

 1780, desembre 28: Permís de Don Francisco González de Bassecourt, Governador del 

Principat, autoritza als Mossos d‟Esquadra perquè puguin anar de paisà. Per cert que 

els Mossos, fundats per Pere Antoni de Veciana, seran el primer cos policial europeu en 

crear les fitxes policials per centralitzar tota la informació de què es disposava sobre els 

delinqüents o sospitosos: escrites a mà, informaven sobre l‟aparença, manera de parlar i 

vestir. A l‟Arxiu Comarcal de l‟Alt Camp es conserven 10.000 documents d‟aquesta 

època i prop de 1.500 a l‟arxiu del servei històric dels Mossos. Això implicava que 

s‟havien llegit i escriure. Quan el 1750 un caporal s‟assabentà que un dels Mossos no en 

sabia, el va expulsar immediatament. 

 1787: Constitució nord-americana. 

 1788: Mor Carles III. El succeeix el seu fill Carles IV. 

 1789: Revolució Francesa. Esclaten a Barcelona, Vic i altres poblacions catalanes els 

Avalots populars anomenats «Rebomboris del pa». 

 1792: Comença la publicació el «Diario de Barcelona». 

 1793: «Guerra Gran» entre França i Espanya, en terres catalanes del Rosselló i del 

Principat de Catalunya. El revolucionari francès Couthon proposa una República 

Catalana aliada amb França. 

 1795: Pau de Basilea: final de la guerra entre Espanya i França. 



► SEGLE XIX 

 

► El convuls segle XIX es caracteritza per les constants lluites dinàstiques i 

constitucionals, que afecten profundament Catalunya i que accentuen les divergències 

entre Espanya i Catalunya. 

► La Constitució de Càdiz de 1812 reconeix la personalitat catalana -la «provincia» 

de Cataluña és l‟antic Principat- i la supressió de l‟autoritat suprema del Capità General 

troba partidaris en amplis sectors de la societat catalana. La recuperació de les antigues 

llibertats i institucions és defensada per alguns elements carlins i per alguns liberals i 

republicans. 

► Mentrestant, la modernització de l‟Estat espanyol intenta uniformitzar la societat, des 

de l‟escola exclusivament en llengua castellana -llei Moyano de 1857- fins a la unitat de 

codis jurídics, que representa la desaparició del dret mercantil, penal i processal 

catalans, i la gran campanya contra el Codi civil espanyol, que acaba amb el 

reconeixement del dret civil català, encara que limitat a les institucions existents en 

aquell moment. 

 

► És durant el segon terç del segle, quan el moviment romàntic de la Renaixença 

impulsa la llengua i la literatura catalanes, cosa que motiva la reacció anticatalana de 

diferents normes prohibitives de l‟ús de la llengua catalana en el teatre o en activitats 

públiques. 

► Catalunya viu, sovint, règims militars d‟excepció -«estados de guerra o de sitio»- que 

s‟intenten justificar amb les guerres carlines o les revoltes republicanes. 

► L‟ensenyament en català és rigorosament prohibit, amb sancions per als mestres 

que hi dediquin la seva atenció. 

► La Restauració alfonsina, i la promulgació de la Constitució de 1876, explica que el 

naixent moviment catalanista proposi una «Constitució Regional» que reconegui les 

llibertats i les institucions de Catalunya, recollides en les populars «Bases de Manresa» 

del 1892. A Madrid i en molts llocs d‟Espanya, sobretot a la premsa i a les tribunes 

polítiques, es barregen els conceptes de „catalanisme‟, „regionalisme‟ i „nacionalisme‟ 

amb el de „separatisme‟, presentats com una amenaça per a Espanya i no com la defensa 

de la personalitat de Catalunya. 

► L‟enfonsament de les restes de l‟Imperi espanyol, el 1989, demostren l‟error del 

centralisme madrileny i castellà. 

 

► El nucli inicial de la industrialització s‟eixampla, malgrat guerres, revoltes i crisis, 

amb retard, però, respecte de l‟Europa occidental. La revolució dels transports, amb 

l‟establiment d‟una xarxa de ferrocarrils, i la substitució del vapor per l‟energia 

hidràulica, factors que escampen la mecanització arreu del país, inauguren una etapa de 

prosperitat, tot i que el pensament lliurecanvista i antiindustrialista dels governs centrals 

fa més nosa que servei a unes activitats que requereixen lleis proteccionistes. 

► Es consoliden les dues classes emergents: la burgesia i l‟obrera. 

► Es polaritza el nou model d‟Estat: centralisme contra regionalisme. 

► Malgrat que l‟Estat mostri en tot moment un desconeixement del particularismer 

català i actuï amb una desconfiança extrema, durant aquest segle XIX s‟afermaran els 

trets diferencials de Catalunya en relació amb la resta d‟Espanya. 

 

▼ 

 

 1801: Els catalans no volen amenaces: «El genio mal sufrido de los catalanes quiere 



ser tratado con amor, no con rigor ni con amenazas. Los ejemplos de esto son infinitos 

en nuestras historias, y vemos en ellos que la fuerza es el peor y más expuesto modo de 

gobernar aquel principado.» (José Ortiz y Sanz, «Compendio cronológico de la Historia 

de España» (Madrid). 

 

 1808: L‟historiador Jaume Vicens i Vives considera que el nacionalisme català és 

transversal, comú a tots els sectors polítics i a totes les classes socials (no exclusiu de la 

burgesia com massa sovint s‟ha dit), i diacrònic, que adopta la nomenclatura de cada 

època: provincialisme, regionalisme, nacionalisme i darrerament sobiranisme o 

independentisme: «No és el producte del romanticisme històric arqueològic i literari 

(propi d‟un reduït nombre d‟intel·lectuals i universitaris), ni dels industrials 

proteccionistes (que volien sobretot el domini del mercat espanyol) ni dels desencantats 

membres dels partits federal i carlista. Aquests foren camins del catalanisme, no el 

catalanisme mateix. Aquest es pot definir com la culminació d‟un estat d‟esperit que 

arrenca de la crisi de l‟Antic Règim el 1808 i té com a eix de marxa la línia del 

moderantisme i com a ales desbordants d‟una banda el tradicionalisme foralista i de 

l‟altra el radicalisme liberal [...]. l‟actitud catalanista comença en el provincialisme dels 

anys vint i trenta, connecta amb el pensament de Balmes, Illas i Vidal i Cortada i es 

perfila durant la Restauració amb el regionalisme de Mañé i Flaquer, Romaní i 

Puigdengola i dels bisbes Morgades i Torras i Bages. En aquesta mateixa línia es troben 

Eixalà, Rubió i Ors, Milà i Fontanals i Duran i Bas. Simultàniament, combreguen amb 

aquest estat d‟esperit els realistes de 1812, els matiners (voluntaris catalans de la segona 

guerra carlista) dels anys quaranta i els carlistes del 1872, d‟una banda, i els progressistes 

de La Bandera, els centralistes del 43 i els federalistes del 1869 i el 1873, de l‟altra». 

 

 1808, primavera: Desconcert polític amb la família reial segrestada o convidada a 

Baiona per Napoleó i els exèrcits francesos infiltrant-se a la Península. Comença la 

Guerra del Francès. 

 

 1808, maig 28: Junta de Govern de Lleida, la primera que es forma al Principat per 

assumir la defensa davant l‟estranger. Primera disposició: entrar en negociacions amb la 

Gran Bretanya i organitzar formes pròpies de govern, davant el buit de poder. 

 

 1808, juny: Junta Superior de Govern del Principat de Catalunya. En arrogar-se la 

representació del rei Ferran VII, basteix exèrcits, crea impostos i posa moneda en 

circulació. També escull els diputats catalans que representen el territori a les Corts de 

Cadis. 

 

 1810: Contra el dret català. En les paraules «sin perjuicio» els juristes catalans del 

segle XIX fonamentaren la defensa del dret civil de Catalunya: «El Código civil, el 

criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio de 

las variaciones que, por particulares circunstancias, podrán hacer las Cortes.» 

 

 1811: Divisió territorial: Projecte de Constitució espanyola, que es discutia a la ciutat 

de Cádiz: «Se hará una división más conveniente del territorio español por una ley 

constitucional, luego que las circunstancias políticas lo permitan (Artículo 12)». 

 

 1811: El Imperio Español perd Colòmbia, Equador, Panamà, Paraguai i 

Veneçuela. 

 



 1811, setembre 2: Intervenció del diputat per Catalunya, Felip Aner de Esteve a les 

Corts de Cadis: «Quisiera saber, antes, qué se entiende por división del territorio 

español. Si se entiende dividir las provincias que tienen demarcados sus territorios bajo 

cierta denominación como Cataluña, Aragón, etc., añadiendo a una lo que se 

desmiembra a otra, desde ahora me opongo.» «¿Sería razón de política que a éstas, que 

tienen unas mismas costumbres y un idioma, se les separase para agregarlas a otras 

provincias que los tienen diferentes? Nadie es capaz de hacer que los catalanes se 

olviden que son catalanes. Ahora menos que nunca debe pensarse en desmembrar la 

Provincia de Cataluña, porque tiene derecho a que se conserve su nombre e integridad. 

Y así, si se trata de desmembrar el pueblo más mínimo, me opongo a la más pequeña 

desmembración.» 

 

 1812: Primera Constitució Espanyola, a Cadis. Els diputats catalans volien recuperar, 

en part, l‟estructura medieval de representació per estaments o braços que tants bons 

resultats havia donat a les corones de Castella i als reis catalans. El resultat: La Pepa, 

constitució progressista però de tall clarament centralitzador. 

 

 1812: Catalunya és agregada a l„Imperi Napoleònic. 

 

 1815: A causa de la maniobra de Ferran VII i l‟ajuda de l‟Exèrcit francès la Constitució 

de Cadis esdevé paper mullat. 

 

 1815-1820: En el retorn a l‟absolutisme de Ferran VII que representa la recentralització 

del poder, les classes burgeses i menestrals catalanes donen suport a diverses 

conspiracions liberals que s‟oposen a aquesta passa enrere. 

 

 1817: El cop d‟estat liberal del general Lacy – al qual han donat suport les classes 

burgeses i menestrals catalanes- fracassa. 

 

 1816, juliol 9: A la ciutat de San Miguel de Tucumán, el Congreso de Tucumán declara 

la independència de la monarquía española de les Provincias Unidas del Río de la 

Plata, actual Argentina. Uruguai també reconeix la seva independència en aquest 

congrés. 

 

 1819, setembre 28: Neix a Figueres Narcís Monturiol (1819-1885), enginyer, 

intel·lectual, impressor, editor, pintor, polític i inventor. Cèlebre per la invenció del 

primer submarí tripulat i impulsat per una forma primerenca de propulsió autònoma 

amb un motor químic anaeròbic, anomenat Ictineu. 

 

 1820: El Imperio Español perd Perú i Xile. 

 

 1820: Insurrecció liberal del general Riego. 

 

 1820: La burgesia catalana, que ha crescut econòmicament gràcies al comerç amb 

Amèrica i la producció de vi i aiguardent, entre d‟altres, inicia el procés de modernització 

econòmica regular i únic a Espanya: la industrialització, essencialment tèxtil. 

 

 1820-1823: El pronunciament de Rafael de Riego enceta l‟anomenat Trienni Liberal, o 

constitucional que hereta gustós el model centralista, a imitació del jacobinisme francès. 

 



 1822, octubre 24: Castellfollit de Riubregós, „enemic de la Pàtria‟. El General Espoz y 

Mina, a les seves memòries quan va arrasar el poble de Castellfollit de Riubregós que 

s‟havia rebel·lat contra el règim constitucional: «Los informes que llevaba ya desde 

Madrid cuando partí para Cataluña acerca de la índole de los catalanes (...), me tenían 

ya inclinado a tomar una medida que impusiese y aun aterrase en la ocasión primera que 

los hechos de armas me la presentasen oportuna, y la toma de Castellfullit me decidió a 

no demorarla”. Va ordenar que es calés foc a tots els edificis, que es destruïssin les 

fortificacions que restaven dempeus i que, en un dels murs, s‟hi llegís: “Aquí existió 

Castellfullit. Pueblos, tomad ejemplo: no abriguéis a los enemigos de la Patria». 

 

 1822: Antoni Puigblanch escriu el poema en català «Les Comunitats de Castella». 

 

 1825: El Imperio Español perd Belize, Bolívia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 

Mèxic, Nord d‟Amèrica, República Dominicana. 

 

 1826: Bogeria i baixesa. Santiago Alvarado y de la Peña, escriptor madrileny: 

«Elementos de la Historia General de España», Madrid, 1926: «Nada restaba ya que 

hacer al rey don Felipe V para quedar pacífico poseedor de su trono sino reducir a la 

rebelde Cataluña. Para ello se valió primero de paternales exhortaciones a los pueblos, 

convidándoles con la paz y la clemencia; pero éstos, inflexibles en su rebelión, 

conducidos por una especie de frenesí, se erigieron en república independiente, llevando 

su locura y bajeza hasta el extremo de mendigar el auxilio turco que el Diván se negó a 

darles. Acudieron también con mil humillaciones al emperador de Alemania, quien 

favoreciéndoles ocultamente, fue causa de que formasen la resolución de verter toda su 

sangre antes que obedecer al rey don Felipe. Éste, irritado contra unos pueblos tan 

rebeldes, consideró no deber ser por más tiempo indulgente con ellos, y que debía usar 

de todo el rigor de un rey ultrajado y despreciado.» Una mostra de la manipulació de la 

història amb finalitats polítiques, per justificar la repressió de Felip V contra Catalunya, 

més d‟un segle després de la Guerra de Successió. 

 

 1827: Guerra dels Malcontents, moviment contrari als ministres liberals de Ferran VII. 

 1829. Abolició dels «Consolats de Mar», jurisdicció mercantil catalana. 

 

 1830: Origen del catalanisme 

 

 1830:  Neix el catalanisme i articula la població més humil al voltant de la llengua 

catalana, l‟única que coneixien. El moviment s‟entronca de seguida amb el 

romanticisme de caire historicista que en aquell moment s‟expandeix per tot el continent 

europeu.  La conseqüència de tot aquest procés és un envigoriment generalitzat de la 

llengua, la cultura i les tradicions catalanes. 

 

 1830, març 29: Amb la Pragmàtica Sanció el rei Ferran VII restableix la de 1789 segons la 

qual les dones poden regnar si no tenen germans barons. 

 

 1831: La diplomàcia vaticana dels temps de Gregori XVI (1831-46), Pius IX (1846-78) 

i Lleó XIII (1878-1903) sacrifica el legítim patriotisme irlandès o polonès a les 

conveniències de les bones relacions diplomàtiques o a il·lusions ecumèniques, i 

exigeix com un deure de consciència als nacionalistes irlandesos o polonesos la 

submissió, respectivament, a la reina anglicana o al tsar ortodox. Aquesta política fa 

exclamar al capdavanter irlandès O‟Connell: Our faith from Rome, our policy from 



home („La nostra fe, de Roma; la nostra política, de casa‟). Jorge Vigón invocava 

aquesta dita per rebutjar l‟obediència a la consigna vaticana d‟acatar la República 
3
. 

 

 1832: L‟aparició de les fàbriques i la incorporació del vapor com a font energètica creen 

un panorama social i econòmic diferent i incomprès des de Madrid estant. 

 

► El creixement del proletariat urbà dibuixa una realitat social específica. Les protestes 

socials a Catalunya aviat són enteses des del Govern com a part del factor diferencial 

català i, per això, reprimides amb més violència. 

► Endemés, el predomini les necessitats de la indústria catalana d‟assegurar-se el 

predomini d‟un mercat interior que també inclou les colònies, protegint els seus 

interessos de la competència dels productes anglesos, origina una fissura entre 

l‟oligarquia industrial catalana i l‟oligarquia agrícola, financera i comercial de la resta 

de l‟Estat. 

 

 1833, setembre 29: Mor el rei Ferran VII sense descendència. S‟obre el conflicte 

successori entre la seva filla; Isabel II, i el seu germà, el pretendent Carles Maria Isidre: 

començant tres sagnants guerres carlines. 

 els carlistes: partidaris de la tradició, apel·len als sentiments diferencials i a les 

antigues institucions de la terra per atraure bona part del món rural català. 

 Els liberals: majoritàriament en zones costaneres i a les grans ciutats, veuen aviat 

com el Govern de Madrid, més preocupat pels fronts de guerra de Navarra i 

Bascònia, els deixa desemparats i han de lluitar amb els seus propis recursos, la qual 

cosa no fa més que acréixer el sentiment provincialista. 

 

 1833-1840: La primera guerra carlina afecta principalment al País Basc (amb Tomás de 

Zumalacárregui), Navarra i Catalunya (amb Ramon Cabrera i Grinyó). Al País Basc 

s‟acabarà amb l‟Abraçada de Vergada (31 d‟agost de 1939) i a Catalunya s‟allargarà 

fins a la sortida de Catalunya de Cabrera (6 de juliol de 1840). 

 

 1833, novembre 30: Catalunya, dividida en quatre províncies. Decret pel qual 

Espanya queda dividida en 49 províncies, i Catalunya esquarterada en quatre: 

Barcelona, Gerona, Lérida i Tarragona. Oficialment, desapareix la unitat territorial de 

Catalunya.  

 

 1833: Bonaventura-Carles Aribau publica la «Oda a la Pàtria», que tradicionalment es 

considera l„inici de la Renaixença.  

 1837: S‟encunyen les darreres monedes catalanes, a nom d‟Isabel II.  

 

 1835-1843: Barcelona viu deu „bullangues‟ en aquesta etapa, les dues últimes seran 

reprimides amb bombardejos sobre la ciutat. I és que, tot i el seu caràcter moderat, 

l‟oligarquia social i econòmica catalana troba dificultats per encaixar amb Espanya i es 

veu subordinada a les oligarquies castellanes, mentre al carrer els treballadors i les 

classes populars expressen llur descontentament protagonitzant revoltes urbanes. 

 

 1835, agost 5: En la bullanga d‟aquest dia a Barcelona es crema la fàbrica Bonaplata al 

carrer dels Tallers. 
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 1836: El president del Consell de Ministres de Madrid, Juan Álvarez Mendizábal, 

promou una nova desamortització: posa a subhasta pública  les terres i els bens no 

productius en poder de les anomenades „mans mortes‟ que no els conreaven, gairebé 

sempre de l‟Església Catòlica o dels Ordes Religiosos, a fi d‟augmentar la riquesa 

nacional i crear una burgesia i classe mitjana de llauradors propietaris. 

 

 1836: Davant el rumor de l‟existència de grups organitzats disposats a reclamar 

l‟abolició de l‟aristocràcia, la instauració de la república en el marc del règim 

democràtic i la independència de Catalunya, la Junta de Fàbriques adverteix als 

treballadors que no en facin cas amb l‟argument que, si s‟escampa la proclama, perdran 

la feina perquè Espanya deixarà de comprar productes catalans. 

- I és que Catalunya i en especial Barcelona esdevé un camp de batalla no solament 

entre liberals i carlins, sinó també entre les dues faccions liberals –la moderada i la 

progressista- que pugnen per imposar el seu model. Mentrestant, la burgesia, 

principalment la industrial, es dirimeix entre la defensa dels seus interessos econòmics 

vinculats a les polítiques proteccionistes i la necessitat de controlar les reivindicacions 

obreres que poden acabar en disturbis. 

  

 1840: Es constitueix l‟Associació Mútua d‟Obrers de la Indústria Cotonera de 

Barcelona, que enceta un obrerisme català vinculat al republicanisme i que, a banda de 

defensar millores en les condicions de vida i de feina dels obrers, es compromet amb 

moviments de caire anticentralista. 

 

 1841: Jaume Balmes publica „Consideraciones políticas sobre la situación de España‟, 

on propugna la pacificació del país mitjançant el matrimoni de la reina Isabel II amb el 

pretendent Carles VI, el comte de Montemolin, i es relaciona amb els representants més 

destacats del catolicisme europeu renovador. 

- Balmes, molt obert en política i en religió i un catalanista moderat, serà convertit pel 

l‟ultradreta espanyola en un dels seus ideòlegs predilectes. 

- A Madrid, Balmes crea el partit que se‟n diu „balmista‟ o „vilumista‟, monàrquic però 

no absolutista, catòlic, però no integrista, i amb marcada preocupació social i educativa. 

Encara que fracassa del tot, rebutjat per uns i altres, inicia, almenys a Catalunya, la línia 

de pensament catòlic obert i moderat que va avançant a través de Morgades i Torras i 

Bages primer i, una generació més tard, Cardó i Carreras, de manera que, quan caigui la 

monarquia (1931), l‟integrisme queda reduït, a Catalunya, a una minoria cridanera però 

insignificant. 

 

 1841, segona quinzena de setembre: Balmes publica una biografia de l‟irlandès 

O‟Connell (1775-1847), aleshores encara vivent. Balmes vol lloar d‟O‟Connell, pensant 

en Catalunya, que va conduir l‟esforç d‟emancipació nacional per camins pacífics i 

legals: «Jamás pueblo alguno se quejó con más razón que el pueblo de Irlanda; jamás 

hombre alguno alcanzó popularidad tan grande y duradera como O‟Donnell; jamás se 

amontonaron más combustibles para una conflagración espantosa; sin embargo, y a 

pesar de tantos años como lleva ya la lucha, a pesar de que bastaría que O‟Connell 

gritase „a las armas‟, todavía se conserva la paz en Irlanda, todavía no ha reventado la 

revolución […]. Consignamos este hecho notable, que en nuestro juicio es el resultado 

natural de haberse combinado en Irlanda el elemento democrático con el religioso-

católico, y de que la fogosidad del primero ha sido templada y detenida  por el espíritu 

pacífico y prudente del segundo. En efecto, la norma de conducta del catolicismo en la 



civilización de los pueblos es ésta: reformar sin destruir, regenerar, pero contando con la 

acción del tiempo, nunca con trastornos, nunca con baños de sangre». 

 

 1842: La Ciutadella, encara. D‟un article del periòdic barceloní «La Corona»: «La 

Ciudadela! ¿Quién edificó la Ciudadela? Felipe V en nombre del absolutismo. Y ¿quién 

la reedifica ahora? Don Baldomero Espartero en nombre de la libertad...»  

 

 1842, desembre 2: Després d‟unes quantes bullangues a Barcelona (set entre els anys 

1835-1837; altres entre 1840 i 1842), revoltes urbanes, cruents i amb morts i 

assassinats, degut a la situació difícil i misèrrima de la nova classe social, el proletariat 

urbà, aquesta bullanga esgota la paciència del general Baldomero Espartero i mana que 

l‟artilleria del castell de Montjuïc bombardegi la ciutat durant dotze hores seguides. El 

resultat: un centenar de morts, 500 cases malparades i una frase per a la història: «A 

Barcelona hay que bombardearla al menos una vez cada cincuenta años». 

 

 1842, novembre 19: Van Hallen, capità general de Catalunya, confessa que no s‟havia 

imaginat que tots els catalans superessin llurs divisions i arribessin a posar-se d‟acord 

per lluitar contra l‟exèrcit espanyol: «Conocía la historia y no olvidaba la de los 

acontecimientos de Barcelona y resto de Cataluña desde 1638 al 1640, pero me parecía 

imposible que pudiesen reproducirse pasados dos siglos, en que tantas razones de 

conveniencia recíproca debían estrechar los lazos fraternales entre todos los habitantes 

de la nación española». 

- Balmes replica que «no debía tampoco desconocer el carácter de los catalanes», 

donant lloc al rumor que el general Zurbano entrava a Barcelona per fer la lleva o 

quinta. Balmes sosté que cada català és un bon combatent, però no accepta ni acceptarà 

mai de convertir-se en recluta forçat dels exèrcits del rei d‟Espanya. 

- Van Hallen, assegura que els revoltats consideren que es tracta d‟una lluita entre 

catalans i castellans, i que «militar» era quasi sinònim de «castellà», i que els maleïen 

«porque habían venido a Cataluña». Afegeix Van Hallen: «Muerte a los soldados, o 

muerte a los castellanos, eran las palabras de orden, y de este modo sin causa ni motivo 

manifestaban un furor espantoso contra unas tropas a quienes no debían más que 

beneficios». 

 

 1843: Revolta barcelonina de la «Jamància». Formació de la Junta Suprema Provisional 

de Govern. Intents republicans. 

 

 1843, març 1: Balmes denuncia la barbaritat del bombardeig de Barcelona amb un 

article, d‟una retòrica volgudament ampul·losa, en el primer quadern de „La Sociedad‟ 

titulat „Un castillo y una ciudad, o sea diálogo entre Montjuich y Barcelona‟. El P. 

Casanovas i Menéndez Pelayo, sense entendre el rerefons històric i ideològic de l‟escrit 

de Balmes, li criticaran fortament. 

 

 1843: Majoria d‟edat de la reina Isabel II. 

 

 1843, juliol 30: Espartero cau i ha de fugir. Balmes s‟explica sense retòriques en una 

biografia que li dedica centrada en el bombardeig de Barcelona. El castell, des d‟on les 

tropes catalanes havien obtingut la seva última victòria contra les del rei d‟Espanya, 

havia esdevingut l‟arma i alhora el símbol de la dominació castellana de la ciutat. 



Montjuïc diu a Barcelona que és la seva esclava. La ciutat ho nega, però el castell li 

replica: «¿No eres mi esclava? Un día, sólo un día me indigné contra ti: ¿no lo 

recuerdas? ¿Olvidaste aquellas horas en que mis bocas formidables rebramaban 

enfurecidas, derramando sobre ti torrentes de fuego e inundándote con espesa lluvia de 

hierro candente? ¿No eres mi esclava? ¿Tan en breve olvidaste el estridor horrísono de 

los descomunales proyectiles que yo te arrojaba, más ligero que el niño al lanzar los 

proyectiles de su honda?». 

 

 1844: El Duc d‟Ahumada (1803-1869) crea l‟Institut Armat „Guardia Civil‟, amb el 

lema “El Honor es mi divisa”. Com que dels seus inicis les seves funcions eren d‟ordre 

públic el 4 d‟octubre de 1929 se li va atorgà la Gran Cruz de la Beneficencia, i això se la 

coneix com la „Benemérita‟. „Ben mèrit‟, però repressiu, va tenir per alguns governs 

espanyols –sobretot durant la dictadura franquista- per a fer-la servir per a mantenir 

l‟ordre públic amb tècniques castrenses desproporcionades.  

 1846-48. Segona Guerra Carlina.  

 

 1848, gener 17: El Secretari d‟Estat del Vaticà escriu al Delegat Apostòlic a Madrid, 

Brunelli, dient-li que a Roma es comenta que «el famós Balmes, espanyol, ha publicat 

un opuscle d‟unes noranta pàgines en defensa i lloança del Sant Pare
4
», i demana que li 

n‟hi enviï immediatament dos exemplars. Casualment aquella mateix dia Mons. 

Brunelli havia pres la iniciativa d‟enviar el llibre a Roma. L‟obra de Balmes hi va 

arribar el 10 de febrer. Tres mesos després, el maig d‟aquell crucial 1848, el papa Pius 

IX, «per tranquil·litzar la seva consciència», va fer arribar reservadament a Balmes, per 

mitjà del delegat apostòlic Brunelli, la següent consulta: «Es demana què cal pensar dels 

trets de nacionalitat i d‟independència, que hom diu que són inalienables i 

imprescindibles; i, suposant que s‟haguessin d‟admetre, quan i com s‟haurien d‟exercir» 
5
. 

- La resposta de Balmes hauria fet conèixer el seu veritable pensament, sense les 

matisacions tàctiques de quan escrivia de cara a Madrid ni de la defensa sistemàtica de 

la política vaticana dels escrits apologètics. Però Balmes es trobava ja en un estat tan 

greu de la seva tuberculosi pulmonar que es va excusar de no poder prestar el servei que 

el Papa li demanava, i va morir la nit del 8 al 9 de juliol. 

 

 1848, gener 30: En la l‟acta de la junta general del primer tren que uniria Barcelona-

Mataró s‟indica que es va instal·lar l‟ample normal o internacional –que era d‟1,44 

metres- que era en que funcionava a Europa, des de la plaça de Toros fins al riu Besòs. 

Després, des de Madrid es va imposar l‟ample ibèric d‟1,67 metres, fent cas de 
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l‟enginyer militar de camins, Juan Subercase que va esgrimir motius tècnics (les 

locomotores havien de ser més grosses per tenir més potència) que posteriorment es 

demostrarien erronis i es va inventar que a la resta del continent s‟estaven canviant les 

vies d‟ample normal a ample ibèric. El fet va condemnar el país a un aïllament 

ferroviari que ha perdurat fins ara. El 1992 els projectes inicials de l‟AVE Madrid-

Sevilla encara defensaran l‟ample de via ibèric. „D‟allà a on no n‟hi ha, no en pot rajar‟. 

 

 ~ 1850: Arran de l‟organització dels Jocs Florals el catalanisme comença a agafar una 

veritable embranzida. Aquest període s‟ha definit com a Renaixença i va ser un moment 

en el qual es viu un destacat auge cultural i també econòmic que només s‟estronca amb 

el cop d‟estat militar de l‟any 1936 i la guerra incivil. 

- Amb tot, va ser un moviment difós i per aquesta raó el veurem defensat de manera 

particularista tant per carlins com per liberals; és a dir, la cara i creu de la mateixa 

moneda. Els grups socials i polítics que van encapçalar la dinàmica històrica en cada 

moment se‟l van voler apropiar: la Lliga Regionalista, les forces d‟esquerra i 

republicanes... 

- Amb l‟etapa de la Transició i sobretot a partir de la consolidació de la democràcia, es 

va fer evident que la força global i transversal del catalanisme continuava marcant el 

pols polític del país. 

 1850: El desencant de la burgesia catalana porta a la creació d‟una primera coalició 

electoral unitària (Solidaritat Catalana) entre els liberals conservadors i progressistes, 

inspirada per l‟Institut Industrial de Catalunya, que guanya les eleccions. 

 

 1851, novembre 27: Discurs del (simple) de Solidaritat Catalana, el diputat Joan Prim i 

Prats al Congrés dels Diputats de Madrid, en una interpel·lació al govern pel permanent 

estat de guerra en què es mantenia Catalunya i els afusellaments i deportacions a 

colònies sense formació de causa: «Los catalanes son altivos, belicosos y de esforzado 

corazón; pues palo y hierro a los catalanes, decís vosotros... 
6
... Hasta cuando hemos 

de ser tratados como esclavos? ¿Somos o no somos españoles?, decían todos. Pues 

asimismo presento yo la cuestión, ministros de Isabel II. ¿Los catalanes somos o no 

somos españoles? Sepamos lo que son; dad el lenitivo a la muerte, pero que cese la 

agonía... ¿Son los catalanes españoles? Pues devolvedles las garantías que les habéis 

arrebatado, garantías que son suyas, que tienen derecho a usar de ellas porque las han 

conquistado con su sangre; igualadlos a los demás españoles. Si no los queréis como 

españoles, levantad de allá vuestros reales, dejadlos, que para nada os necesitan; 

pero si siendo españoles los queréis esclavos, si queréis continuar la política de Felipe 

V, de ominosa memoria, sea en buena hora y sea por completo: amarradlos el cuchillo a 

la mesa como lo hizo aquel rey; encerradlos en un círculo de bronce; y, si esto no basta, 

sea Cataluña talada y destruida y sembrada de sal como la ciudad maldita, porque así y 

sólo así, doblaréis nuestra cerviz; porque así, solamente así, venceréis nuestra altivez; 

así y solamente así, domaréis nuestra fiereza 
7
». 
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 1854: En un mapa polític d'Espanya -que es pot consultar a la Biblioteca Nacional de 

Madrid- s'hi pot observar que assenyala als Països Catalans i Corona d'Aragó 

(Catalunya, País Valencià, les Illes i Aragó) com «La España incorporada o 

assimilada», mentre que la «España uniforme o puramente constitucional, comprende 

34 Provincias de las coronas de Castilla y León». El País Basc i Navarra són  una 

mateixa cosa i foral. Curiós, i ja l‟any 1854... 

 

 1854: Enderrocament de les muralles de Barcelona. 

 

 1855, juliol 2: Primera vaga general de l‟Estat i la intensitat de la repressió i la 

incomprensió de la premsa madrilenya, que organitza una campanya contra el país i la 

seva indústria, preocupa una part de la burgesia catalana. 

 

 1856: Quan el general O‟Donell protagonitza un pronunciament reaccionari, Catalunya 

és un dels territoris on troba més oposició, malgrat el suport que rep de la burgesia 

industrial. La repressió resulta brutal, no solament per atemorir els treballadors sinó pel 

convenciment governamental que les protestes obreres formaven part de l‟enteixinat que 

convertia els catalans en un poble ingovernable, díscol i separatista. Tal és la convicció, 

que les Corts arriben a discutir sobre a conveniència de liquidar la indústria catalana per 

posar fi a les dissidències. 

 

 1858: Els antecedents de l‟independentisme de començament de segle XX es poden 

resumir en les reflexions ideològiques de l‟escriptor barceloní Josep-Narcís Roca i 

Farreras, que publica un article al diari La Renaixença intitulat «La independència de 

Catalunya», en el qual argumenta amb claredat les raons per tenir un estat propi. 

 

 1859: Restauració dels Jocs Florals de Barcelona.  

Guerra del Marroc.  

Popularitat del general català Joan Prim, vencedor a la batalla de los Castillejos i 

de Wad-Ras. Creació d‟un cos de Voluntaris Catalans.  

 

 1863: Amb la voluntat de redescobrir la pròpia identitat catalana, Víctor Balaguer bateja 

els carrers del nou Eixample amb el nom dels antics territoris de la Corona d‟Aragó, de 

de València i Mallorca a Còrsega i Sardenya; o de grans patricis de la història de 

Catalunya, de Muntaner a Villarroel, amb Pau Claris i Fontanella. 

 

 1868: Revolució de Setembre contra els Borbons. 

Destronament d‟Isabel II.  

Adopció de la pesseta com a unitat monetària espanyola.  

 

 1868-1878: Guerra dels 10 anys a Cuba: conflicte antiesclavista i anticolonialista: els 

cubans reivindiquen l‟accés a càrrecs públics. 

 

 1869: Àngel Guimerà i altres funden la „La Jove Catalunya‟, primera societat 

catalanista -estretament lligada a la Renaixença i als Jocs Florals-: proposa anar més 

enllà del debat literari a fi de donar un primer enfocament polític. El ventall ideològic és 

divers: inclou tant carlins com republicans de diferents tendències. 

 

 1869: Els republicans federals guanyen les eleccions a Catalunya, en obtenir 28 delsw 

37 escons, però en el conjunt espanyol només aconsegueixen 53 diputats d‟una cambra 



de 304. Fins a la proclamació de la Primera República (1873), la representació catalana 

serà la més nodrida de la bancada dels republicans federals, oscil·lant entre un 49% i un 

30%, la qual cosa mostra ja les visions diferents que de l‟organització de l‟Estat 

predominen a Catalunya i a la resta d‟Espanya. 

- I és que, mentre la burgesia cerca el seu encaix a Madrid, els treballadors, desencantats 

d‟un liberalisme que els exclou, es decanten per un sistema democràtic més radical que 

s‟expressa en el republicanisme federal. 

 

 1870: L‟anomenada «qüestió romana», provocada per l‟ocupació dels Estats Pontificis 

el 1870 per crear la monarquia italiana unificada, va ser causa que el Magisteri catòlic 

condemnés la doctrina de les nacionalitats de Mazzini, segons la qual una nació té dret a 

constituir un estat propi. Aquesta condemna es va mantenir oficialment fins i tot després 

que la «qüestió romana» s‟hagués resolt amb el concordat i els pactes del Laterà entre el 

papa Pius XI i Mussolini, el 1929 
8
. 

 

 1870, desembre 27: El general Prim cau malferit al carrer del Turco de Madrid quan 

anava en una berlina des del Congrés de Diputats fins a casa seva, al Palau de 

Buenavista. Un informe forense de la seva mòmia (2013) ha demostrat que no se li va 

aturar adequadament l‟hemorràgia i no se li van curar bé les ferides. Té, a més, un solc 

al coll propi dels escanyaments. 

 

 1870: Amadeu de Savoia, rei d‟Espanya.  

 1872: Esclata la Tercera Guerra Carlina. 

Manifest del pretendent carlí Carles VII als catalans, retornant-los els furs abolits per 

Felip V. 

 

 1872, juliol 16: Històricament, el nacionalisme català modern té dues grans arrels. Una 

és catòlica i de dretes, l‟altra és d‟esquerres i de tendència anticlerical. La primera 

arrenca dels furs carlistes. Quan el pretendent Carles VII va trobar més seguidors a 

Catalunya va ser a la tercera revolta, quan el 1872 va anunciar que retornava totes les 

llibertats que Felip V els havia arrabassat: «Hace un siglo y medio que mi ilustre abuelo 

Felipe V creyó deber borrar vuestros fueros del libro de las Franquicias de la Patria. Lo 

que él os quitó como Rey, yo como Rey os lo devuelvo; que si fuisteis hostiles al 

fundador de mi dinastía, baluarte sois ahora de su legítimo descendiente. Yo os 

devuelvo vuestros fueros, porque soy el mantenedor de todas las justicias, y para 

hacerlo, los años no transcurren en vano, os llamaré, y de común acuerdo podremos 

adaptarlos a las exigencias de nuestros tiempos. Y España sabrá, una vez más, que en la 

bandera donde está inscrito Dios, Patria y Rey están escritas todas las legítimas 

libertades» 
9
. 

- Segons González Casanova es detecta en aquells anys una estranya confluència dels 

dos corrents: «El refús de l‟absolutisme per part dels dirigents carlins de la Guerra dels 

Matiners i llurs insistència en el foralisme democratitzant coincideix amb els nous 

                                                 
8
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intents d‟insurrecció dels progressistes i demòcrates republicans, influïts per la 

revolució europea i la penetració a Catalunya del socialisme utòpic, republicà, federal i 

col·lectivista. Àdhuc hom arribarà a una contradictòria però significativa aliança 

pràctica entre camperols tradicionalistes i republicans demòcrates catalans, els quals, 

malgrat que s‟odien, tenen en comú llur negativa a l‟Estat central dels moderats. 

Aquesta aliança, trencada ràpidament pels camins divergents que han de seguir 

forçosament uns i altres, col·laborarà, històricament, a perfilar la base, confosa però 

certa, d‟una catalanitat comuna i d‟un enfrontament amb l‟Estat de l‟oligarquia central» 
10

. 

 

 1873: Proclamació de la Primera República Española. Aprofitant el fet, Salvador 

Lostau, president de la Diputació de Barcelona, intenta proclamar l‟estat català. 

  

 1873, juny-juliol: Després de 38 dies de mandat, cau el president de la República Pi i 

Margall i és substituït per Salmerón i, després, per Castelar. Els republicans federals, 

que no han pogut complir les seves promeses democratitzadores, perden el suport dels 

treballadors que,  novament desencantats, giren vers els postulats socialistes i 

anarquistes. S‟enterra el somni del republicanisme federal per despertar al centralisme 

autoritari. 

 

 1874, setembre: Entronització del Borbó Alfons XII: la burgesia catalana hi juga a 

fons la carta de la restauració borbònica. 

 

En tot aquest trànsit del segle XIX, la fissura entre Catalunya i Espanya s‟accentua. Les 

diferències entre la realitat catalana i els objectius dels governants de l‟Estat faran que, 

en aquest període, s‟assentin les bases del regionalisme, l‟antecedent del nacionalisme 

que comparteixen conservadors i progressistes. 

 

 1875: Els industrials veuen com l‟Estat comença a girar vers les polítiques 

proteccionistes que reclamen des del 1826. Al mateix temps, aquesta burgesia assegura 

la seva primacia, en obtenir la derrota del carlisme rural i la subjugació dels principis 

del republicanisme federal. 

 

 1875: Fins i tot l‟escriptor alemany Theodor Simons s‟adona que Barcelona és “la ciutat 

menys espanyola que hi pugui haver”. El seu caràcter industrial fa que Simons 

manifesti, per primera vegada, que Barcelona és “la Manchester d'Espanya”.  

 

 1876: Fundació de l„Associació Catalanista d‟Excursions Científiques. 

 

 1876: Abolició de les lleis pròpies. Article 75 de la Constitució: «Unos mismos 

Códigos regirán en toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que, por 

particulares circunstancias, determinen las Leyes».  

 

 1877: Àngel Guimerà, proclamat «Mestre en Gai Saber» en guanyar els tres premis 

ordinaris als Jocs Florals de Barcelona. 

 1879: Valentí Almirall funda «Diari Català». 
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 1880: Primer Congrés Catalanista convocat pel republicà federal Valentí Almirall que 

aglutina tots els sectors favorables a l‟autogovern de Catalunya. 

 

 1881: Comença la plaga de la fil·loxera.  

Comença a publicar-se la revista «L„Avenç».  

Inicia la seva publicació «La Renaixença», com a diari. 

 

 1885: Els atacs al dret català. Del Memorial de Greuges: «Nos quedaba la legislación 

civil, encamada en nuestro modo de ser, y la legislación civil salió ya amenazada de 

muerte de las Cortes de Cádiz, al decretarse en principio la unificación de Códigos, y la 

amenaza sigue todavía, próxima quizá a convertirse en triste realidad. Nos quedaba la 

legislación penal y de procedimientos, y fueron destruidas al publicarse los nuevos 

Códigos, basados como es de suponer en el derecho castellano. El afán uniformista de la 

época constitucional ha sido de hecho tan absorbente como el del período absolutista. 

España es Castilla, y todos los intereses regionales son mirados como estorbos a la 

unidad nacional, de los que deben desembarazarse por cualquier modo, por violento que 

sea 
11

.»  

 

 1885: Memorial de greuges: es presenta al rei Alfons XII en defensa dels “interessos 

morals i materials de Catalunya”. 

 

 1886: Valentí Almirall publica „Lo catalanisme‟. De to esquerrà, republicà i 

anticlerical: «La rassa que nos domina, res nos otorgarà mentres nos cregui dèbils. Lo dia 

que‟ns vegi forts y decidits, entrarà en tractes». 

 

 1886-1938: Orgànicament, la Unió Catalanista qui, juntament amb la Solidaritat 

Catalana, l‟altra gran força del catalanisme, acullen els primers grups «separatistes». 

 

 1887: Pi i Margall publica Las Nacionalidades, on arrenca el federalisme, de to 

nacionalista d‟esquerres, republicà i tirant a anticlerical. 

 

 1887: Creació de la «Lliga de Catalunya», escissió del «Centre Català». 

 1888: Exposició Universal de Barcelona. La Reina Regent Maria Cristina 

d‟Habsburg presideix els Jocs Florals de Barcelona. Menéndez y Pelayo hi 

pronuncia un discurs en defensa de la llengua catalana, en català. 

 

 1889: Quan l‟estat liberal vol suprimir la jurisprudència catalana, provoca els primers 

moviments coordinats a tot el Principat en defensa d‟aquest corpus legal propi i dóna 

lloc a la cohesió del que serà el nacionalisme polític català. 

 

 1890: Creació del «Centre Excursionista de Catalunya». 

 1891: Fundació de l‟«Orfeó Català». 

 

 1891: Arran de la resistència contra l‟article 15 del codi civil espanyol que atempta 

contra el dret civil català es crea a Barcelona la Unió Catalanista, que coordinen 
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personatges com Enric Prat de la Riba (secretari), Francesc Cambó, Josep Puig i 

Cadafalch o Lluís Domènech i Montaner (president). 

 

 1892: “La tradició catalana”, del bisbe Torras i Bages, propugna un regionalisme 

moderat, sobretot per una raó apologètica: pel perill que el catalanisme, tan puixant en 

aquells moments, no es desviï en un sentit anticristià. 

 

 1892, març: Les Bases de Manresa: La primera assemblea de la Unió Catalanista, 

reunida a Manresa, aprova les „Bases per a la Constitució Regional Catalana‟, en les 

quals s‟esbossa una proposta de poder autonòmic regional i es defensa el català com a 

llengua oficial del país. Presideix la comissió redactora: el bisbe Torras i Bages. 

- Tot i que la formulació ideològica és plena d‟anacronismes que reflecteixen el pes de 

la Catalunya rural i els temors que genera la industrialització, esbossa una proposta que 

ja fuig tant del provincialisme carlista i conservador com de la tutela del republicanisme 

federal. El text s‟encamina per viaranys que trencaran els límits de la política de la 

Restauració i els procediments dels partits liberal i conservador per adulterar els 

resultats electorals amb la manipulació dels censos. 

 

 1894: Pi i Margall publica el Programa del Partit Federal. 

 

 1895-1898: LA CRISI (PÈRDUA DE LES COLÒNIES) 

 

La pèrdua de les colònies (Cuba, Filipines...) coincideix amb el reforçament del 

catalanisme a Catalunya i ofereix arguments als primers independentistes catalans. 

 

 1896: L‟«Orfeó Català» estrena el seu himne, «El Cant de la Senyera». amb 

lletra de Joan Maragall i música de Lluís Millet. 

 

 1896: A la „Geografia de Catalunya‟ d‟en Francisco Flos i Calcat: «¿Quin es lo 

sistema de Gobern de Catalunya? És lo Gobern Monárquich Constitucional... unitari i 

centralisador... totas las regions se las obliga á passar per unas mateixas lleys, ó per un 

mateix arrasador... las priva del dret pera administrarse‟ls seus interessos... D‟aquesta 

privació [en] resulta esmortuhidas las iniciativas de las regions que, com Catalunya, 

sempre tenen que pidolar vergonyosament lo que á voltes es ben seu, ja qu‟ella s‟ho 

paga... se creu necessària la desdentralisació: que Catalunya sia pe‟ls catalans; com 

Galícia pe‟ls gallecs; Castella pe‟ls castellans» (pp. 88-89). 

 

 1898: Tractat de París, que posa fi a la guerra entre Espanya i els Estats Units, i 

prepara la independència de Cuba i de Filipines. 

 1899: Fundació del Futbol Club Barcelona. 

 

 1896, febrer 10: El general mallorquí Valerià Weyler arriba a l‟Havana per tractar de 

contenir els dissidents, i ho fa reafirmant l‟espanyolitat negant les altres identitats: 

«Quien no está por la españolidad de Cuba incondicionalmente está contra España y 

contra mí». Vaja, que els cubans no són cubans. La premsa de l‟època no contraposa els 

nacionalistes cubans amb els nacionalistes espanyols: parla d‟”elementos sanos” i de 

“traïdores”. 

 

 1896, novembre 21: Discurs de Cánovas del Castillo, president del Gobierno Español, 

negant la possibilitat de la independència de Cuba. Cánovas afirma que la revolta de 



Cuba l‟entristeix i que és el resultat d‟ambicions inqualificables per no haver cedit posar 

en mans dels rebels el poder de l‟illa. Una illa que segons ell té massa llibertat ja que 

gaudeix del mateix règim que la metròpoli i on la llibertat de premsa és il·limitada, fins 

el punt, que alguns diaris prediquen “obscenament la separació de la mare pàtria” sense 

que els tribunals els perseguissin. ”A Cuba s‟ha predicat durant anys la independència i 

s‟ha preparat la rebel·lió contra la pàtria”, deia. El discurs del rebuig internacional 

també hi és present, “als EUA no hi ha un sol home d‟estat seriós i influent que vulgui 

en realitat la independència de Cuba perquè veuen que en realitat suposaria un retrocés 

de la civilització”, afirmava, i afegia que una Europa “sàvia, fecunda i lliberal” també 

abandonaria Cuba. Cánovas també assegura que en la qüestió cubana “tenim de part 

nostre el dret”, i aquesta és una qüestió interior i no “dono valor a les paraules 

autoritzades d‟alguns oradors dels EUA fetes per satisfer el populatxo”. L‟antic 

president espanyol continua: “Espanya és unànime, res de concessions, res de debilitats, 

cap abdicació... no vull conciliació, res de mitges tintes, cap transacció amb els rebels”, 

i conclou  que “l‟honor d‟Espanya no pot admetre un sol instant la paraula renúncia” i 

resumeix la seva política assegurant que es basa en: “cap fanfarronada ni temeritat, 

calma i fermesa a l‟interior i a l‟exterior cap concessió, cap pas enrere, cap debilitat 

davant ningú. La raó i el dret estan amb nosaltres i tenim la voluntat indestructible de 

fer-los triomfar” (O potser és Rajoy amb Catalunya?). Dos anys després, l‟illa s‟espolsa 

el jou espanyol i queda en mans dels EUA fins el 20 de maig de 1902 quan pren 

possessió el seu primer president, don Tomás Estrada Palma. 

 

 1897 març 3: El capità general de Cuba, Camilo García de Polavieja, afectat d‟una 

dolència hepàtica i de conjuntivitis, arriba al port de Barcelona amb els ulls embenats. 

Abans de desembarcar demana que desfilin en un improvisat arc de triomf els soldats 

ferits i malalts arribats de Filipines. Amb la frase „Amor patriæ in radice charitatis 

fundatur‟ compara l‟entrega per la pàtria amb el sacrifici de Crist (se‟ls coneixerà com 

el „General cristià‟). Polavieja serà el primer que públicament entreveurà que cal una 

alternativa política al desastre colonial que s‟acosta. A Catalunya, se l‟escoltaran. 

 

 1897, març 15: L‟opinió pública, assedegada de victòries, i diversos sectors polítics o 

socials descontents amb la gestió de Cánovas (fusionistes, grups de militars, part de la 

jerarquia eclesiàstica, integristes, burgesia catalana) enalteixen els èxits militars de 

Polavieja que, sense ser definitius, afermen la seva imatge de „salvador de la pàtria‟: «El 

Gobierno se encuentra en una situación comprometida: a la altura que hemos llegado no 

puede prohibir las manifestaciones de Barcelona, Zaragoza y Madrid; y si estos actos 

alcanzasen proporciones grandiosas, significarían un voto de censura al mismo. Si 

sucediese así, la vida del gabinete estaría en manos del general Polavieja» (La Opinión 

de Barcelona).  

 

 1898, maig 1: Batalla de Cavite: enfrontament entre forces navals nord-americanes i 

espanyoles en la badia de Manila en el context de la guerra hispano-nord-americana. Els 

americans reconeixen 13 homes morts i 38 de ferits. Els morts espanyols pugen a 60 en 

l‟esquadra i 17 més en l‟arsenal. La derrota espanyola animarà els filipins a sollevar-se 

contra el domini espanyol, i és pròleg de la propera Batalla de Cuba. L‟imperi espanyol, 

fa aigües. 

 

 1898, juliol 1: La cavalleria dels „rebels‟ cubans en la batalla dels turons de San Juan 

enarboren l‟estelada independentista, amb la què s‟inspiraran els catalans. 

 



 1898, setembre 1: La corrupció generalitzada ha minat els fonaments de tota 

l‟estructura política i militar. Cal un canvi radical en les estructures d‟Estat. El capità 

general Camilo García de Polavieja publica el llibre: “Relación documentada de mi 

política en Cuba. Lo que vi, lo que hice, lo que anuncié” en que denuncia que la falta de 

previsió dels governs de la metròpoli sobre la situació a les Antilles ha portat a un 

carreró sense sortida. Demana (però no se li fa cas): 

 La reforma de l‟exèrcit i el servei militar, 

 Proposa una àmplia descentralització administrativa (gran novetat a Madrid) i el 

foment de la riquesa; 

 I refusa el caciquisme i les escandaloses actuacions polítiques dels partits de la 

Restauració. 

 

 1898, novembre 27: Fundació de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de 

Montserrat. Joan Terrassa, un dels fundadors, ens ho explica: «Lo diumenge dia 27 de 

Novembre de 1898, alguns joves tan catalanistas com catòlichs, escandalisats al sentir 

com una persona religiosa, sensa tenir un conexement fondo del moviment nacional 

català, lo considerava com una cosa contrària a la religió; varen tenir lo pensament de 

contrarrestar aquesta falsa idea, que varias personas també han arrivat a tenir per bona, 

ab actes que estrenyessen los pràctiques cristianas ab les aspiracions catalanistes». 

- Aquells joves reaccionaven contra el sector monàrquic i anticatalà que, a Catalunya, 

feia de la religió una arma contra el catalanisme. A aquest greu perill només Déu hi pot 

posar remei: l‟essència de l‟associació serà resar a les reunions i misses: «Oh Verge 

Santíssima de Montserrat, Regina dels catalans! A Vós acudim en la tribulació que 

afligeix la nostra Tàtria perque‟ns alcanseu de Vostre Fill Jesucrist, Senyor i Redemptor 

nostre, que si és per a major glòria seva fassa a Catalunya independent. Oh gloriós Sant 

Jordi i Sants i Santes de la nostra terra! Ajudeu-nos en nostra súplica a fi i efecte que, a 

no tardar gayre, aquesta Pàtria que Déu nos ha donat torni a ser com abans lliure i 

honrada ab la religiositat, constància i prudència de sos fills. Amén». 

- Els joves van encetar els tràmits per a l‟aprovació eclesiàstica d‟aquesta pregària, però 

ja des del primer moment van propagar-la entre joves «de reconeguda pietat i amor a la 

terra», que es comprometien a combregar i resar l‟oració per la llibertat de la pàtria en 

dies i llocs determinats. En deien «l‟oració catalana», i fins es disposaven a traduir-la al 

llatí per tal que resultés més sagrada, però al qui els va atendre al bisbat no li va fer 

massa gràcia. No va gosar criticar el contingut de l‟oració en aquells moments de gran 

fervor patriòtic a Catalunya, però els van donar l‟excusa que no es podia aprovar perquè 

l‟havien redactada uns seglars, i no un sacerdot. 

- Aleshores van acudir al sacerdot Torras i Bages, que encara no era bisbe, i que era ben 

conegut dels cercles catalanistes per la seva intervenció a les „Bases de Manresa‟ del 

1892, i que aquell mateix any 1898 publicaria „La Tradició Catalana‟.  

 

 1898 novembre 29: Abans del seu suïcidi en aquest dia, l„escriptor i diplomàtic 

espanyol Ángel Ganivet (Granada, 13 de desembre de 1865-Riga) -considerat per la 

seva angoixa espiritual, el precursor simbòlic de la Generació del 98, projectant la seva 

lluita interior a la seva visió d‟Espanya en la seva obra „Idearium español‟, on interpreta 

a Espanya com a Verge dolorosa envoltada de la cultura positivista i escèptica del segle 

XIX-, també escriu: «He estado tres veces en Catalunya, y después de alegrarme de la 

prosperidad que goza, me ha disgustado la ingratitud con que juzga a España la 

juventud intelectual…; a algunos les he oído negar España. Y sin embargo, el 

renacimiento catalán ha sido obra, no sólo de los catalanes, sino de España entera, que 

ha secundado gustosamente sus esfuerzos». 



 

 1898, desembre 10: Tractat de París. Posa fi a la guerra hispano-nord-americana. 

L‟Estat espanyol cedeix Puerto Rico, les Filipines i Guam als EUA i reconeix Cuba 

com una república independent sota el protectorat dels EUA. S‟ha acabat alguna cosa 

més que la guerra de Cuba: s‟ha acabat un món. Bé, queden quatre illots minúsculs del 

Pacífic: Guedes, Coroa, Acea i Pescadores. El tractat fa augmentar encara més la 

dissociació entre l‟Estat espanyol i la societat catalana. els catalanistes s‟adonen del bluf 

de l‟Estat i aprofiten l‟ocasió per començar a fer política i mobilitzar la població. 

 

 1899: El sacerdot Torras i Bages accepta l‟encàrrec del grup de joves de la Lliga i 

redacta la Visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat, que a les seves set 

peticions ja no demana la independència de Catalunya a «no trigar gayre», sinó només 

«aquella Fe que enfonsa les muntanyes, omple les valls i fa planer el camí de la vida», 

«l‟honestedat dels costums públics
12

», que ens tregui aquell vici tan català que és 

«l‟esperit de discòrdia» i ajunti «tots els seus fills amb cor de germans», «que mai no es 

desfaci aquest poble català que Vós espiritualment engendràreu», que des del seu alt 

castell de Montserrat defensi «d‟enemics espirituals i temporals tota la terra catalana 

que teniu encomanada» i que obtingui per a Catalunya «una pau cristiana i perpètua». 

- La nova oració és aprovada pel bisbat sense dificultat i és enviada a tots els monestirs 

contemplatius de Catalunya, molts dels quals responen emocionats, assegurant que 

resaran cada dia en comunitat la „Visita Espiritual‟. 

 

 1899: L‟abat de Montserrat, Josep Deàs, concedeix al president de la Lliga espiritual de 

la Mare de Déu de Montserrat, Ricard Permanyer, el misteri de la Resurrecció de Crist 

del rosari monumental del camí de la Cova de Montserrat 
13

. Encarreguen l‟obra a 

l‟arquitecte Antoni Gaudí i el 1903, presenta un projecte genial: aprofitant la situació 

del terreny, el monument es construirà, com les antigues esglésies romàniques, 

„orientat‟ de cara a l‟orient. S‟excavaria a la roca com una cova, que volia imitar la del 

Sant Sepulcre, i hi hauria imatges de Crist sortint del sepulcre, les santes dones i els 

àngels. Volia suggerir una relació entre la resurrecció de Jesucrist i la Catalunya 

renaixent. Quan s‟hi celebrés l„eucaristia a la matinada del diumenge de Pasqua, 

coincidint amb l‟equinocci de la primavera, els raigs del sol naixent farien brillar la 

imatge de bronze daurat del Crist. 

- Finalment, el 1916 s‟acaba el projecte. Damunt la cova excavada a la roca s‟hi 

col·loca un escut de Catalunya, confeccionat amb „trencadís‟ gaudinià i, a sota, una 

placa de bronze amb aquestes paraules, redactades per Prat de la Riba: «La Lliga 

Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, en nom de la pietat de Catalunya, fa ofrena 

d‟aquet misteri, signe de tota resurrecció». Prat mateix manifesta que vol que aquell 

monument sigui «l‟homenatge dels homes nous de la política catalana», perquè «el 

misteri radiant de la resurrecció de Jesucrist és humil homenatge del nostre 

renaixement, de la nostra resurrecció nacional, a la resurrecció suprema de la Suprema 

Vida» 
14

. 

                                                 
12

 Torras i Bages pensava en la castedat, però la súplica val ara contra la corrupció dels polítics. 

 
13

 En un primer moment s‟havia assignat el 1896 a l‟Orde dels Cavallers del Sant Sepulcre i als 

militars catalans. 
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 L‟Aberri Eguna del Partit Nacionalista Basc és també una festa nacional celebrada el 

diumenge de Pasqua de Resurrecció. Qui va copiar a qui? 

 



 

► SEGLE XX 

 

►Al segle XX, la repressió contra Catalunya es dóna, sobretot, en aquelles etapes on 

les llibertats democràtiques a Espanya són abolides o limitades. A començaments de 

segle, els militars espanyols fan aprovar la polèmica «Ley de Jurisdicciones» (1905) 

que reserva a les autoritats militars les «ofensas a la Patria», concepte que permetia 

enviar qualsevol acusat a la jurisdicció militar, que podia imposar sancions molt més 

fortes que la jurisdicció civil, i a més, amb menys garanties processals. 

►Això va motivar, a Catalunya, el moviment col·lectiu «Solidaritat Catalana» que 

aconseguí l‟any 1906 una esclatant victòria electoral.  

 

►La Dictadura militar del general Primo de Rivera, l‟any 1923, desencadenà una 

autèntica persecució contra els símbols -la bandera catalana, l‟himne de «Els Segadors»-

, la llengua i les institucions catalanes, com la Mancomunitat de Catalunya, que fou 

abolida l‟any 1925. L‟actuació del dictador, refusada per la majoria del país, comportà 

l‟exili del general Primo de Rivera i la seva mort a París, l‟any 1930. 

►La República, proclamada el 14 d‟abril de 1931, pacíficament, derogà les 

disposicions anticatalanes de la Dictadura, i amb l‟Estatut d‟Autonomia de 1932 

reconegué el dret dels catalans a la seva autonomia i el dret a tenir institucions pròpies -

la Generalitat-, el Dret -el Parlament podia legislar sobre dret català- i un Tribunal de 

Cassació. La llengua catalana tornava a ser oficial, la bandera catalana i l‟himne «Els 

segadors» tomaven a ser reconeguts per tothom.  

 

►La guerra incivil iniciada per la revolta militar del 18 de juliol de 1936 tornà a 

amenaçar Catalunya. La derogació de l‟Estatut i el règim d‟ocupació militar instaurat 

des de 1939 ho demostraren. 

►La Generalitat fou abolida, el seu president, lluís Companys, afusellat el 1940; la 

llengua catalana prohibida, així com l‟ensenyament de la literatura i la història. Figures 

il·lustres de la cultura catalana, com Pompeu Fabra, Bosch i Gimpera, Rovira i Virgili o 

Pau Casals moriren a l‟exili. El primat de Catalunya, el cardenal Vidal i Barraquer, no 

pogué retornar a Catalunya. La premsa en català fou prohibida fins a la mort del 

dictador, i l‟ensenyament del català i en català fou perseguit implacablement. D‟altra 

banda, l‟arribada a Catalunya de prop de dos milions de persones de diverses regions 

espanyoles podia haver creat greus problemes d‟integració, però la bona disposició dels 

arribats de nou i el bon acolliment dels que ja hi vivien, van demostrar que es podia 

conviure perfectament. 

►Amb l‟aprovació de l‟Estatut d‟Autonomia, el 1979, ja mort el dictador, es tornà a 

reconèixer l‟oficialitat de les institucions catalanes, dels símbols i de la llengua pròpia 

de Catalunya. El mateix rei Juan Carles ha parlat en català en actes oficials, com en la 

solemne sessió del Parlament de Catalunya de 1988, i la Llei de Normalització del 

Català, aprovada per unanimitat pels diputats catalans l‟any 1983, demostrà que la 

convivència era possible. No han faltat, però, intents de desestabilitzar aquest estat de 

coses; des d‟un titulat «Manifiesto de los 2.300» que aparentava defensar la llengua 

castellana fins a un fracassat intent d‟impugnar la Llei de Normalització, han fet veure 

que els intents d‟alterar la pacífica convivència dels ciutadans de Catalunya, sigui quin 

sigui el seu origen familiar, estan condemnats al fracàs.  

 

►I la sentència del Tribunal Constitucional de 1995 ha posat ben clar, per damunt 

d‟interessades i confusionàries campanyes de ràdio -com la COPE-, de televisió -com 



alguns programes de Tele 5- o de certs diaris com «ABC», «Diario 16» o «El Mundo», 

que la promoció i la normalització de la llengua catalana i del seu ensenyament són 

plenament constitucionals i plenament d‟acord amb el que recomana la UNESCO, el 

Consell d‟Europa i fins i tot l‟ONU, que ha donat el màxim reconeixement a la llengua 

catalana a través d‟Andorra. Aquest nou estat membre de la organització internacional, 

té com a idioma oficial la mateixa llengua que fem servir, des de fa tants segles, els 

països que parlem català. I és que per damunt de la raó de la força, sempre prevaldrà, cal 

confiar-hi, la força de la raó. 

 

 1900-1910: La renaixença de l‟au fènix 

 

Mentre que a Espanya el declivi del que havia estat un gran imperi marca amb foc una 

generació pessimista i molt escèptica respecte a Europa, a Catalunya la pèrdua de les 

darreres colònies d‟ultramar esperona la societat a avançar en una direcció diametral 

oposada. Per primera vegada, s‟uneixen forces entorn d‟una nova formació política, la 

Lliga Regionalista. 

 

 1900: La Diputació Provincial de Barcelona, l‟Ajuntament de la ciutat, l‟Escola 

d‟Enginyers Industrials, Foment del Treball Nacional i altres corporacions locals 

promouen a Barcelona la creació del Centre General d‟Ensenyaments Tècnics, amb la 

denominació d‟Escola Industrial i el propòsit de “completar els ensenyaments 

industrials de manera que es puguin verificar els estudis, des dels més elementals fins 

als necessaris per a obtenir el títol d‟enginyer”. La Mancomunitat l‟aprofitarà per a crear 

o potenciar 16 escoles tècniques i professionals, amb un sistema formatiu pensat per a 

un país industrialitzat com Catalunya i que va acabar sent adoptat per l‟Estat espanyol, 

sota el nom d‟escoles taller. Inclouran els rams més variats: des de l‟Escola de Treball 

fins a la d‟Agricultura, passant per l‟Escola de Bibliotecàries o l‟Escola d‟Infermeres, i 

sense oblidar l‟Escola d‟Art Dramàtic, precedent de l‟actual Institut del Teatre. 

 

 1900, inicis: Miguel de Unamuno dedica a Joan Maragall l‟article „Contra los 

bárbaros‟: «¡Ay, querido Maragall, su visca Espanya!, rebotará contra la insolente 

arrogancia de los bárbaros! Querrán que grite usted en castellano ¡viva España! Y sin 

contenido, sin reflexión, como un grito brotado no del cerebro, sino de lo otro, de donde 

les salen a los bárbaros hecha su composición de lugar, y si se les habla no oyen. Ellos 

están al cabo de la cosa, a ellos no se les engaña… En los bárbaros la envidia toma 

forma de desdén. ¿Se podrá algo contra el embate continuo de las olas ciegas y sordas 

de los bárbaros? ¿Llegarán a ver, oír y entender?». Unamuno va ser el tàvec més gros de 

l‟Espanya en depressió després de la pèrdua del seu estatus imperial el 1898. 

 

 1901: Ferrer i Guàrdia obra al número 56 del carrer de Bailèn de Barcelona l‟Escola 

Moderna: si porta a terme un ensenyament inspirat en el lliure pensament, practica la 

coeducació –de sexes i de classes socials-, insistint en la necessitat de la higiene 

personal i socials, rebutjant els exàmens i tot sistema de premis i càstigs, obrint l‟escola 

a les dinàmiques de la vida social i laboral, i organitza activitats de descoberta del medi 

natural. El filòsof Ortega y Gasset no tindrà problemes per reconèixer que allò que 

Catalunya va fer el 1901 Espanya no ho assolirà fins al 1931 (amb la „Institución de 

Libre Enseñanza‟). 

 

 1901: Segons Vicens i Vives «un estat d‟esperit no és un dogma ni una doctrina», i el 

catalanisme no va tenir una doctrina fins a la generació del 1901, que es caracteritza per 



una amplitud d‟horitzons, als antípodes del particularisme que se sol retreure als 

catalans. 

 

 1901: Que els Bisbes no siguin catalans. De les „soluciones‟ proposades pels senyors 

José Martos O‟Neale, que fou governador civil de Lleida (1899, maig-1901, febrero), i 

Julio Amado, governador civil de Barcelona (i periodista), en el llibre “Peligro nacional. 

Estudios e impresiones sobre el catalanismo”: «Confiar los intereses de la Iglesia en 

Cataluña y la dirección de las conciencias cristianas, como así mismo la propagación y 

conservación de la fe católica, a obispos y sacerdotes de otras provincias españolas.»  

(Madrid, pp. 183-186). 

- Que els catalans siguin exclosos dels càrrecs públics: «Incompatibilidad de los 

catalanes, durante el paso de tiempo que el Gobierno estime conveniente, para ejercer 

cargos oficiales al servicio del Estado en Cataluña.» (pp. 183-186). 

 

 1901, maig 19: Eleccions legislatives. Surten elegits quatre catalanistes (els „Quatre 

Presidents‟) i dos republicans: fita important per al catalanisme que culminarà amb les 

eleccions del 1907. 

 

 1901, abril 25: Fundació de la Lliga Regionalista: primer partit polític catalanista de la 

història, partit monàrquic i conservador fusió de la Unió Regionalista i el Centre 

Nacional Català, amb uns estatuts que propugnaven l‟autonomia. El caràcter polièdric 

de la Lliga de Francesc Cambó, Enric Prat de la Riba o Josep Domènech i Montaner, 

obliga a fer molts equilibris. El 1903 Francesc Cambó li canvia el nom per Lliga 

Catalana. 

- La burgesia catalana se sentia frustrada i maltractada. L‟entesa amb Espanya sembla 

impossible. Ha arribat l‟hora de reaccionar: Catalunya s‟adona que només depenent 

d‟ella mateixa podrà salvar-se de la crema. No hi ha cap voluntat regeneracionista per 

part de Madrid. Cal unit forces i presentar un pla de viabilitat propi: la Lliga. El 

catalanisme es veu com l‟única sortida. 

 

 1901, maig 19: Amb representants dels sectors carlins, de la Renaixença cultural i 

l‟Església, la Lliga guanya les eleccions generals. Per primera vegada es posa fi al 

bipartidisme i Catalunya porta sis diputats a les Corts per treballar per a l‟autogovern. 

- La Lliga pot resistir prou temps per consolidar un catalanisme polític cada vegada més 

desacomplexat i madur: es creen ateneus, casinos, centres culturals, museus. Catalunya 

no trenca amb Espanya, però se solta de la mà i comença a caminar sola amb 

determinació: construeix ciutadania. 

 

La Renaixença representa el desvetllament cultural que arribarà a l‟excel·lència amb el 

modernisme i evolucionarà cap al noucentisme. Arquitectura, urbanisme, belles arts, 

literatura, teatre... Catalunya es mou al ritme d‟Europa, s‟hi posa al davant. 

 

 1901, setembre 11: Celebració, per primera vegada, de la manifestació 

commemorativa de l‟Onze de Setembre, davant el monument a Rafael Casanova, a 

Barcelona.  

 

 1903: Celebració del Primer Congrés Universitari Català. 

Creació dels Estudis Universitaris Catalans.  

 



 1902: El polític de Montsó, Joaquim Costa (1846-1911), futur diputat republicà al 

Congrés dels Diputats (1903) elabora un programa d‟enunciats pràctics que ve a ser el 

seu testament polític. Amb el lema ben explícit “Escuela, despensa y siete llaves para el 

sepulcro del Cid” vol invertir en educació per allunyar-se de la misèria i 

„desafricanitzar‟ Espanya i „europeïtzar-la‟, deixant d‟emmirallar-se en un passat 

gloriós (el Cid). Com que el programa passa per la descentralització de l‟Estat, fracassa. 

 

 1903: Fundació del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la 

Indústria (CADCI) per defensar el reformisme social i la divulgació del catalanisme. 

 

 1903-1908: La Reixa, entitat de solidaritat creada a partir de la detenció de 30 militants 

independentistes que ofrenen flors al monument de Rafael Casanova a Barcelona, 

l‟Onze de Setembre del 1901. 

 

 1903: La Tralla, setmanari de caire catalanista editat a Barcelona per Vicenç Albert 

Ballester. Té com a redactors Marcel Riu, Josep Maria Folch i Torres i Pelegrí Llangort 

i Majoral. Tots ells, en alguna ocasió, foren empresonats pels seus articles. Tornà a 

aparèixer del 1922 a l‟11 de desembre del 1923, quan fou clausurada per ordre de 

Miguel Primo de Rivera. Una part dels redactors funden llavors la revista Metralla, que 

es va editar del febrer del 1907 al juliol del 1909. un espanyolista entrà a la seu de la 

revista i començà a disparar contra els ocupants de la redacció, per sort sense víctimes. 

 

 1905: Llei de Jurisdiccions, persecutòria del catalanisme.  

 

 1905: Noruega s‟independitza de Suècia. 

 

 1905: S‟edita la revista „Fora Grillons!‟, de la mà del casal català de Santiago de Cuba, 

fundat per Salvador Carbonell i Puig, Domènech Balaguer i Josep Virella.. És la 

primera amb un estel a la capçalera que indica la seva tendència independentista. El 

titular que encapçala el primer article no deixa lloc a dubtes: «Mori Espanya!». 

 

 1905 setembre 19: Els catalans, deutors dels altres. Article publicat a «La 

Correspondencia Militar», Madrid: «Hay que hacer saber a los catalanes, de una vez 

para siempre, que no valen más que los demás habitantes de España y que si en 

determinadas cosas sobresalen las provincias catalanas, de las que no lo son, se lo deben 

a éstas últimas ». 

 

 1905, setembre 12: Duanes a l‟Ebre. Article de «La Correspondencia Militar», 

Madrid: «Por favorecer a Cataluña, sufren evidentes perjuicios el resto de las provincias 

españolas... Los que así proceden, ¿merecen ser considerados y auxiliados como se les 

considera y auxilia? Contra estos malos patriotas, vergüenza de España, no cabe tomar 

más que una medida: establecer aduanas en el Ebro.»  

 

 1905, setembre 21: Contra la bandera de Catalunya. Article publicat a «La 

Correspondencia Militar», Madrid: «Uno de estos repugnantes espectáculos fue el que 

dieron el último domingo los catalanistas izando las banderas de su comunión en el 

Fomento autonomista de Barcelona, de cuya fachada las hizo retirar inmediatamente el 

general Fuentes, gobernador civil de aquella provincia; pero llega a tal extremo la 

insensatez y alarde de aquellas gentes criminales, que anoche mismo, a las ocho, y 



obedeciendo a una conjura escandalosa, izaron las enseñas catalanistas en todas las 

sociedades en que se fomenta el separatismo y se predica contra la Patria...»  

 

 1905, novembre 25: En motiu de la crema del setmanari satíric „Cu-Cut‟, per un grup 

de militars, les Corts espanyoles aproven per àmplia majoria la „Llei de Jurisdiccions‟ 

per a regular els actes que es cometin contra la unitat de la pàtria. La indignació popular 

es canalitza amb la creació de „Solidaritat Catalana‟, promogut per Enric Prat de la 

Riba, moviment que aglutina diversos grups nacionalistes catalans, carlins i republicans, 

que ha de servir per negociar amb la força la transformació de l‟estat centralista i 

aconseguir l‟hegemonia política de la burgesia catalana. Francesc Cambó, de la 

Comissió Executiva per la Lliga Regionalista, uns dies més tard, en un míting a Les 

Borges Blanques llençarà aquell crit patriòtic: «Nosaltres volem l‟autonomia de 

Catalunya per a poder administrar els nostres interessos car, en aquest món, sempre s‟ha 

vist que “qui paga, mana”, i nosaltres “paguem i no manem”». 

 

 1905, novembre 28: L‟exemple de Felip V: el «férreo yugo». D‟«El Ejército 

Español», Madrid: «La situación es hoy, a no dudarlo, más grave que aquella otra que 

obligó, hace dos siglos, a imponer un régimen severísimo a los catalanes al animoso 

Rey Don Felipe V, y pues que los catalanistas lo quieren, vuelva para ellos el férreo 

yugo que las libertades públicas, de las cuales miserablemente abusan, consiguieron por 

Completo romper». 

 

 1905, desembre 30: «La aspiración del Ejército»: eliminar-los. D‟un article publicat 

a «La Correspondencia Militar», Madrid: «Los diputados y senadores catalanistas deben 

ser inmediatamente eliminados del Parlamento. En unas Cámaras constituidas por 

representantes de la Nación no pueden tener cabida quienes representan ideas contrarias 

a la unidad nacional, cuya soberanía se sintetiza en las Cortes... Esta es la aspiración del 

Ejército: aspiración unánime y a cuya realización están terminantemente decididas las 

Instituciones armadas, con el aplauso de toda la opinión sensata, con la adhesión de 

todos los buenos españoles.»  

 

 1906: Moviment de Solidaritat Catalana, de tots els partits polítics catalans, des 

dels carlins fins els republicans federals, amb excepció dels lerrouxistes.  

 Manifestació de Solidaritat Catalana, a Barcelona, amb més de 200.000 

manifestants.  

 

 1906: Enric Prat de la Riba (1870-1917, Castellterçol) publica „La nacionalitat 

catalana‟: ideari d‟urgència de cara a la campanya de crida a la plataforma unitària i 

transversal de Solidaritat Catalana (obra cabdal del catalanisme). President de la 

Diputació de Barcelona (1907-1914), el 1914 serà el primer president de la 

Mancomunitat de Catalunya des d‟on treballarà per aconseguir més autogovern i la 

modernització econòmica del país. 

 

 1906: Es funda el Grup Nacionalista Radical de Santiago de Cuba, a partir de la revista 

„Fora Grillons!‟. 

 

 1906: L‟artista i polític Manuel Ainaud i Sánchez, al Patronat Escolar de Barcelona, es 

fotografia al davant de la primera estelada que es coneix. La quadribarrada duia un 

estel blanc dins d‟un rombe fosc, situat a l‟extrem superior de la bandera. 

 



 1906: Estat de guerra per castellanitzar. Del diari „Ejército y Armada: «Hay que 

castellanizar a Cataluña... Hay que pensar en español, hablar en español y conducirse 

como español, y esto de grado o por fuerza. El soldado y el marinero catalán deben ir a 

servir a otras regiones de España para frecuentar otro trato y adquirir otros hábitos y 

costumbres. De brusco, insubordinado, soez y grosero como es en general el catalán se 

volverá amable, transigente con las ideas de los demás y educado. El día 10 de febrero 

no debe haber un solo soldado en la región catalana siendo substituidos por los de las 

demás provincias españolas, llevando allí la mayor guarnición posible y manteniendo el 

estado de guerra 
15

.»  

 

 ~ 1906.1908: Una altra fotografia amb una estelada, és feta a París al balcó de la seu de 

la Lliga Nacionalista Catalana, grup independentista fundat a París per Salvador Díaz 

Capdevila. Editen la revista „Pro Cathalonia‟ i gestionen l‟entrevista d‟una delegació 

catalanista amb el president Woodrow Wilson. 

 

 1906-1931: Llei de Jurisdiccions, després deis atemptats terroristes d‟estat a les revistes 

Cu-cut! i La Veu de Catalunya. Amb aquesta normativa, Catalunya i, especialment, 

l‟independentisme, queden sota un estat d‟excepció encobert que no s‟aboleix fins a la fi 

de la monarquia i l‟arribada de la Segona República espanyola. 

 

 1907: Celebració del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, a 

Barcelona, amb més de 3.000 congressistes. 

 Enric Prat de la Riba, elegir president de la Diputació Provincial de Barcelona. 

 Estrena de „La Santa Espina‟ amb lletra d‟Àngel Guimerà i música d„Enric 

Morera. 

 

 1907, abril: Amb el títol „La civilización es civismo‟ (i publicat després a „Mi religión 

y otros escritos‟), Miguel de Unamuno escriu: «Lo malo es que ni escarmentamos ni 

aprendemos, y así como empujamos a filipinos y a cubanos al separatismo, estamos 

empujando a él a los catalanes. Porque los verdaderos laborantes del separatismo hay 

que buscarlos entre estas duras cabezas cabileñas, de una mentalidad, cuando no 

rudimentaria, recia, que se obstinan en plantear los problemas políticos con un violento 

dogmatismo teológico y en establecer principios indiscutibles». 

 

 1907, abril 21: Eleccions legislatives. Signifiquen l‟enderroc de l‟edifici caciquista en 

el conjunt de Catalunya, ja que Solidaritat Catalana obté 40 de les 44 actes catalanes. 

 

 1907, juny 18: La Diputació de Barcelona crea l‟Institut d‟Estudis Catalans, essent el 

seu primer president Antoni Rubió i Lluch. A alguns no els semblarà massa bé: «El 

Centro de Estudios Catalanes, cuya obra nefasta y traidora urge arrasar, fue el 

encargado de manufacturar con avisado ingenio de merchachifle que asegura mercados 

a su producto la tradición catalanista, desgajada de la tradición hispánica
16

.» (Luís de 

Galinsoga, 1891-1967, sota el pseudònim «Siul», «Heraldo de Aragón»). 
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 1907, desembre 13: La solució del problema català. Article a «La Correspondencia 

Militar», Madrid: «El problema catalán no se resuelve, pues, por la libertad, sino con la 

restricción; no con paliativos y pactos, sino por el hierro y por el fuego.»  

 

 1908: Un article a la revista regionalista „Ara més que may‟ publica que en un registre a 

la seu de La Reixa es troba «un triangle amb un estel al mig, envoltat per una llaçada 

catalana». A causa de la troballa són processats el president i el secretari de l‟entitat per 

«asociación ilícita» i «complot separatista-terrorista». 

 

 1908: Vicent Albert Ballester té la idea de convertir la històrica senyera en una bandera 

reivindicativa de l‟independentisme català. Ho fa amb una grup de joves propers a la 

Unió Catalanista incorporant a les quatre barres del Casal de Barcelona, un triangle blau 

amb un estel (inspirant-se amb els nacionalistes cubans). 

 

 1909: Francesca Bonnemaison, membre de l‟alta societat barcelonina crea la Biblioteca 

Popular de la Dona, primera biblioteca pública femenina d‟Europa. S‟avança gairebé 20 

anys a altres projectes semblants, com ara la Fawcett Library, de Londres. 

 

 1910: Entre les relíquies literàries de Balmes es publica aquesta poesia que aquest 

havia escrit contestant a la poesia que Valentí Llorer, des de Madrid, li havia adreçat: 

«Admirant lo teu llenguatge 

casi ràbia m‟ha agafat, 

que‟m feia dir malbinatje 

qui parlar nos ha imposat 

que no és del nostre llinatje. 

[...] 

Jo ja‟ dich, no‟m vénen ganas 

de tornar-me castellà, 

y em semblan valents pavanas 

els que volen oblidar 

las paraulas catalanas» 
17

. 

 

 1911, gener 11: Que se‟n vagin amb la seva Europa. Nicolás Estévanez, militar i 

republicà. Carta reproduïda -en català- a Cu-Cut!, i per diversos diaris espanyols que es 

sentien identificats amb el seu contingut: «Em sento separatista respecte a Catalunya. 

Perquè Espanya pugui viure, caldrà abandonar a la seva sort aquesta desgraciada 

Catalunya, emancipar-nos de la seva tirania, tallar-li les amarres... Ens fa falta un 

govern que tingui el patriotisme de retirar de Catalunya les autoritats i les tropes, per tal 

que el poble català es constitueixi a part... Els de Catalunya són separatistes 
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d‟enganyifa; siguem-ho nosaltres de debò. Que ells se‟n vagin amb la seva Europa, que 

ens deixin en pau.»  

 

 1912: L‟oftalmòleg Josep Antoni Barraquer (Barcelona, 1852-1924) és el primer 

titular de l‟Estat espanyol a la càtedra de l‟especialitat en la Facultat de Medicina de 

Barcelona. Després d‟estudiar a París amb figures com Xavier Galezowski i Louis de 

Wecker, des del 1880 al 1910 va organitzar el servei d‟Oftalmologia a l‟Hospital de la 

Santa Creu. Pare d‟una nissaga d‟oftalmòlegs, el 1903 va crear la Societat 

Oftalmològica de Barcelona. 

 

 1912: El capitán de caballería Teodoro de Iradier funda a España els „Exploradores de 

España‟, com una réplica española dels „Boy Scouts‟. Des del primer moment, tenen un 

gran suport oficial, particularment de la Corona (el rei els paga una quota anual de 5.000 

pessetes). I el també capitán de caballería Pedro Roselló Axet ja crea la sucursal al 

Principat amb el nom de „Exploradores Barceloneses‟. De seguida, les delegacions es 

van estenent per Tarragona, Manresa, Lleida, Castelló, Maó o València. 

- El seu objectiu era la regeneració de la raza gràcies a l‟educació física, el contacte 

amb la natura i una educació moral complementària a l‟escola: «Nuestra asociación es 

patriótica en toda su pureza; en ella caben todos los españoles que amen a su país». 

- Els valors superiors de l‟organització són: «El amor a Dios, el respeto al Jefe del 

Estado y el acatamiento de las leyes de la nación». 

- El 26 de febrer del 1920, un decret del Consell de Ministres els reconeixerà com a 

única organització escolta autoritzada. 

 

 1913: Normes Ortogràfiques de l„Institut d‟Estudis Catalans. 

 1914: Creació de la Biblioteca de Catalunya.  

Comença la Primera Bogeria Mundial. 

 

 1913, febrer 13: El tretzè Dalai-lama proclama la independència del Tibet per mitjà 

d‟una declaració formal. Tanmateix, el 1950 l‟exèrcit de Mao Zedong ocupa el país. 

Fins ara. De moment, Pequín no ha aconseguit convèncer els tibetans dels suposats 

avantatges de la seva pertinença a la Xina. Com a protesta, ces del 2002 cada setmana 

s‟ha immolat un tibetà de mitjana i durant el novembre, un tibetà cada dia, s‟immola. 

 

 1913, juny 22: S‟inaugura el 1r Congrés de Metges de Llengua Catalana al paranimf de 

la Universitat de Barcelona sota la presidència del doctor Miquel Àngel Fargas 

(Castellterçol, 1858-1916, Barcelona). Membre fundador de la Lliga Regionalista 

(1901) i de la Secció de Ciències de l‟Institut d‟Estudis Catalans (1911), Fargas fou 

impulsor de dues clíniques ginecològiques a Barcelona, i és el primer a practicar una 

cesària a Catalunya. En la constitució de la Mancomunitat (1914), fou nomenat 

conseller de l‟àmbit de la sanitat, destacant en la reforma de la Casa de la Maternitat. 

 

 1913, agost 10: Amb la Pau de Bucarest, que posa fi a la segona guerra dels Balcans, 

Albània es declara independent. 

 

 1913, desembre 18: Decret del govern central que permet que qualsevol regió 

espanyola mancomuni les seves diputacions: només Catalunya ho farà l‟any següent. 

 

 1914-1918: Primera Bogeria Mundial. És amb la Gran Guerra que l‟independentisme 

català té la seva primera oportunitat. En el front participen milers de voluntaris catalans 



(se‟n calculen 12.000) que tenen l‟esperança que amb la victòria aliada i la derrota dels 

imperis otomà i austrohongarès, Catalunya -igual com moltes altres nacions d‟Europa- 

tindran l‟opció d‟emancipar-se: “Nosaltres, lluitem en nom de Catalunya, però sota la 

bandera de França, per la Bèlgica, per la Sèrbia, per la Polònia i, en un mot, per totes les 

nacionalitats que pateixen esclavatge polític i espiritual baix el jou del despotisme 

imperialista i autocràtic”. L‟activista barceloní Vicenç-Albert Ballester juga aquella 

carta. 

- En un estudi posterior, l‟escriptor nord-català Joan-Daniel Bezsonoff (febrer 2004) 

servint-se d‟un marc històric novel·la la participació d‟un miler de catalans que es van 

allistar a la legió francesa, convençuts que la victòria aliada permetria aconseguir la 

independència de Catalunya. Joan-Daniel veu clar que «van morir per no res... França és 

i era centralista» i critica durament els intel·lectuals catalans «que els van incitar a 

lluitar», entre ells el doctor Solé i Pla. 

 

 1914, abril 6: A l‟antic Palau de la Generalitat, Enric Prat de la Riba, un dels prohoms 

de la Lliga Regionalista, es converteix en el primer president de la Mancomunitat de 

Catalunya: la primera baula després del 1714 per recuperar competències de govern i a 

la vegada les institucions, la llengua i els símbols propis. Malgrat que la clau de volta 

continua en mans del govern central, Prat esbossa un programa de govern humil, però 

necessari: «La mancomunitat, que com a personalitat ho és tot, com a poder no és res... 

Que no hi hagi un sol ajuntament de Catalunya que deixi de tenir, a part dels serveis de 

policia, la seva escola, la seva biblioteca, el seu telèfon i la seva carretera... L‟obstacle 

més gros serà la resistència de l‟Administració, la tradició d‟absorció, d‟abassegament 

de funcions i mitjans del poder públic a Espanya». [Efectivament serà abolida per la 

dictadura de Primo de Rivera]. 

- I és que el 40% de la població de Catalunya encara és analfabeta, els biblioteques 

públiques, tret de la de la universitat, inexistents; el servei telefònic, només arriba a 38 

dels 1.083 municipis del Principat, i quasi la meitat de la població no disposen ni d‟un 

camí veïnal que permeti arribar un carro a la plaça del poble. 

- Cal destacar de la Mancomunitat: la integració de tots els instruments al servei de la 

modernització del país; i la voluntat d‟implantar un nou sistema administratiu que fos 

útil als ciutadans: que anés més enllà de les funcions de fiscalització i recaptació que en 

aquells moments semblaven ser les úniques que interessava exercir al Govern espanyol. 

 

 1914: La Mancomunitat crea el Servei Geogràfic i el Servei Geològic, embrió de 

l‟Institut Cartogràfic de Catalunya, per a la realització del Mapa de Catalunya a escala 

1:100 000. 

 

 1914, abril 8: El president de la Mancomunitat; Josep Puig i Cadafalch, manté una 

„cordial‟ entrevista amb el capità general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera. El 

capità general s‟ha compromès a facilitar l‟autonomia i fins i tot circula un esborrany 

d‟Estatut [Falten nou anys perquè canviï la troca]. 

 

 1914, juliol 4: El gruix dels voluntaris catalans que col·laboren amb la Sisena Armée 

arriben a la Somme, com a soldats d‟infanteria, sotmesos als atacs de l‟ofensiva 

alemanya. El primer que fan és hissar l‟estelada a la baioneta. En aquelles planes hi 

moriren dotzenes de catalans. 

 

 1914, octubre: Mor el voluntari català Camil Campanyà a la petita població de Belloy-

en-Santerre, on només hi ha dos carrers: el de Barcelona i el de Catalunya. camil fou el 



creador de la revista „La trinxera catalana‟, juntament amb una vintena de voluntaris 

més. 

 

 1915: «Jamás, jamás». Intervenció del diputat Antonio Royo Vilanova, al Congrés de 

Diputats de Madrid: «Jamás, jamás transigiré con que Cataluña sea una nación.»  

 

 1915: El grup Els Néts dels Almogàvers col·loca una placa al Fossar de les Moreres. 

 

 1915: Després de l‟èxit de l‟Exposició Universal del 1888, l‟arquitecte Josep Puig i 

Cadafalch presenta el primer avantprojecte d‟una nova exposició. En 110 hectàrees hi 

dissenya un complex urbanístic i arquitectònic hel·lenístic: vol fer de Montjuïc una 

mena d‟Acròpolis (com un renaixement de Catalunya): 

- El complex parteix de la plaça (avui Espanya), on es dissenya un espai semicircular 

que, com l‟antiga Grècia, permet seure i conversar. 

- Els pavellons han de portar noms d‟arts i oficis. 

- El cim de la muntanya es corona amb el palau del Saber Antic. Del darrere n‟han de 

sortir grans raigs de llum, cinc de grocs i quatre de vermells (com la senyera). Per 

arribar, però, s‟han d‟aixecar quatre columnes jòniques (com les del temple de la deessa 

Atenea Niké: apunten a la Victòria de la Catalanitat) amb estàtues que representen 

victòries alades al capdamunt de les columnes. 

- També hi haurà un teatre grec i un recinte anomenat „Iberona‟, on s‟hi reproduirà la 

manera de viure dels ibers i d‟altres pobles mediterranis. 

 

 1915: L‟escriptor Eugeni d‟Ors crea l‟Escola de Bibliotecàries que serà l‟ànima d‟uns 

cursos d‟alts estudis i intercanvi que permetran que vinguin a Barcelona alguns dels 

intel·lectuals més prestigiosos d‟Europa. En aquell moment fou la segona escola de 

biblioteconomia creada a Europa, després de la Leipzig. 

 

 1916: Al local de la Unió Catalanista, el polític Daniel Cardona i Civit (1890-1943), a 

partir del grup L‟Estel, proper a la Unió Catalanista, funda l‟Agrupació Nacionalista 

Nosaltres Sols (traducció lliure del gaèlic, del partit irlandès Sinn Fein). L‟Agrupació 

col·labora amb Macià en la proclamació de la República Catalana, però s‟oposa després 

a l‟Estatut de Núria, perquè el considera una claudicació. 

 

 1916, Pasqua: La revolta irlandesa és font d‟inspiració del moviment independentista. 

L‟aixecament armat de James Connolly i els seus voluntaris és esclafat, però la resposta 

popular a les urnes és de suport a les tesis dels revoltats. El Sinn Féin, moviment 

independentista irlandès, treu la majoria de representants al Parlament. 

 

 1916: La Mancomunitat crea la Secció de Telèfons dirigida per Esteve Terrades i Illa, 

que guanya el concurs per ocupar-ne la direcció. El 1924 la Secció instal·larà la primera 

central automàtica a Balaguer. 

 

 1916, juny 7: El „problema‟ català. Francesc Cambó, a les Corts espanyoles: «El 

problema catalán, señores Diputados, no es un problema administrativo, no es un problema 

puramente regionalista, sino que es un problema nacionalista». 

 

 1917: Finlàndia s‟independitza de Rússia. 

 



 1917: Sota la direcció de l‟enginyer Marià Rubió i Bellver, comencen les obres 

d‟urbanització i enjardinament de Montjuïc de cara a l‟exposició universal, amb el 

propòsit d‟acabar-les al cap de dos anys, però la lentitud de les obres farà que no 

s‟enllestissin fins al 1923. S‟inaugura, però, el parc Laribal (obra de Nicolau M. Rubió i 

Tudurí i Jean-Claude-Nicolas Forestier), els palaus d‟Alfons XIII i de Victòria Eugènia 

(de Josep Puig i Cadafalch), juntament amb les escalinates d‟accés, les escales de 

Miramar i algunes escultures, com Dante, Sant Jordi i La bellesa. Al camí del Castell 

s‟hi instal·la també una escultura a la memòria de l‟aviador Juan Manuel Durán. 

 

 1917: El dia 1 d‟agost mor Enric Prat de la Riba. Josep Puig i Cadafalch, 

president de la Mancomunitat de Catalunya. 

 

 1917: Atacs a la Mancomunitat de Catalunya. Discurs d‟Alejandro Lerroux: «La 

Mancomunidad es sólo un organismo de propaganda regionalista que va apoderándose 

paulatinamente de todos los servicios hasta que un nuevo grito de Baire 
18

 la dé ocasión 

para demostrar abiertamente sus aspiraciones, envolviendo a España en ríos de sangre y 

dinero 
19

». 

 

 1917, agost 1: Mor el president de la Mancomunitat, “el seny ordenador de Catalunya”, 

en paraules d‟Eugeni d‟Ors. El novembre vinent el succeeix l‟arquitecte Josep Puig i 

Cadafalch, catalanista de pedra picada, treballador infatigable, tot i que menys 

calidoscòpic i dúctil que el seu antecessor. 

 

 1917, octubre 12: El president argentí Hipólito Yrigoyen, fixa el 12 d‟octubre com a 

„Día de la Raza‟. 

 

 1918: EL PRIMER ESTATUT I LA VAGA DE LA CANADENCA 

 

 Situació històrica: El moviment catalanista, reforçat per la Mancomunitat (1914-1923), 

dóna un important tomb a partir del 1917, i sobretot, un cop acabada la Primera Bogeria 

Mundial (1918). 

 

 Precedents: 

 els militars s‟organitzen en les „Juntas de Defensa‟, 

 es constitueix l‟Assemblea de Parlamentaris a Barcelona 

 febrer 1919: el moviment obrer crida a la vaga general reivindicant les 8 hores laborals 

(La Canadenca). Davant l‟aturada del 70%, Cambó i l‟empresariat català accepten la 

reivindicació. 

 

 Fita important: 1918, Catalunya presenta un Estatut d‟Autonomia que acaba en 

fracàs: El govern i el Parlament espanyol no volen cedir part de les competències. 

 

 Conseqüència: Guerra dels Pistolers (1920-1923) 
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p. 32.  

 



- Bàndols: el gran creixement de la CNT i la creació del Sindicat Lliure per part dels 

empresaris. Més de 300 morts d‟ambdós bàndols. 

- D‟aquí prové la por de l‟empresariat català al nacionalisme? 

 

 1918: Carta de Miguel de Unamuno a Manuel Azaña quan l‟intent, bàrbarament 

combatut pel sistema bipartidista espanyol, que Catalunya obtingués la seva 

„autonomia‟ dins de la monarquia constitucional: «Justo es que España pierda ahora 

Cataluña. Y la perderá, no me cabe la menor duda que la perderá. La federación no es 

más que una hoja de parra». 

 

 1918: Francesc Cambó en el teatre Bosc de Barcelona davant la desunió dels partits 

catalans sobre l‟autonomia, en un discurs memorable responia convençut: 

«Monarquia...? República...? Catalunya!!!... nosaltres no hipotequem l‟autonomia a la 

República, no esperem la República, però no desistim de l‟autonomia per por que la 

Monarquia pugui caure». 

 

 1918: Es crea la Secció de Ferrocarrils Secundaris que ha descentralitzar el territori. La 

dictadura de 1923 ho impedirà. Més tard, es crearà els Ferrocarrils de la Mancomunitat 

de Catalunya, per a la construcció del Ferrocarril Metropolità Tranversal de Barcelona, 

inaugurat l‟any 1926 i les altres línies de ferrocarrils de Catalunya. 

 

 1918, novembre: Tot just acabada la Gran Guerra, el president de la Mancomunitat, 

acompanyat del líder de la Lliga Regionalista, Francesc Cambó, trasllada al president 

del Govern espanyol, el liberal García Prieto, les bases per a una autonomia de 

Catalunya. 

 

 1918, novembre 11: Acabada la Primera Bogeria Mundial, Vicenç-Albert Ballester, a 

través del Comitè Pro Catalunya -organització semiclandestina dintre de la Unió 

Catalanista que intenta ser admesa a la conferència de pau- activa una campanya 

diplomàtica arreu del món per demanar la independència de Catalunya. L‟esforç de 

cartes, contactes i trobades se centren en les grans potències mundials, especialment els 

EUA i el seu president Woodrow Wilson (reunit a l‟hotel Crillon), el qual, a través dels 

seus «14 punts», ja havia enviat un missatge al món en favor del dret d‟autoderminació 

de les nacions oprimides: «Sembla que Wilson els diu que és un afer intern, però que si 

s‟aixequen en armes per aconseguir la llibertat, estaran al nostre costat» (Doctor Joan 

Solé). També s‟entrevisten amb els Invàlids de París i a l‟Ajuntament de Verdun. 

- La imatge corporativa de la campanya del Comitè gira entorn de la senyera estelada 

del triangle blau i l‟estel blanc. S‟editen fulletons en color i s‟impliquen els mateixos 

veterans de la Gran Guerra perquè donin testimoni de la seva lluita. 

 

 1918, desembre 9: Més de 100.000 persones desfilen per Madrid en contra de 

l‟autonomia catalana. 

 

 1918: El Comitè Nacional Català de París edità un carnet català. Aquest mateix any 

apareix la primera fotografia d‟una estelada tal i com la dissenya Vicenç A. Ballester 

exhibida per excursionistes catalans i nord-americans a Montserrat. Es publica a la 

portada de la L‟Intransigent. Aviat evolucionarà amb triangle blanc, groc, roig, negre... 

- El disseny de la bandera s‟inspira en la bandera cubana. L‟estelada és concebuda com 

una bandera provisional de lluita fins a l‟assoliment de la independència: «la senyera 



tradicional de les quatre barres, tornada a ser hissada de nou ben alta, ben dreta i ben 

sola» (Ballester). 

 

 1919, gener: Malgrat les manifestacions en contra, la Mancomunitat, redacta un 

projecte d‟Estatut, que acabarà en fracàs a causa de l‟actitud intransigent de Madrid. És 

aleshores que totes les diputacions provincials traspassen a la Mancomunitat la gran 

majoria de les competències. 

 

 1919: L‟estelada apareix per primera vegada a la portada d‟una revista americana „La 

Nova Catalunya‟ (n. 223, l‟Havana). 

 

 1919: La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat demana l‟autonomia de 

Catalunya. 

 

 1919: La vaga a Barcelona de La Canadenca, és el punt àlgid d‟un període de lluites 

socials tacades per la violència entre els pistolers del Sindicat Lliure i el moviment 

obrer. L‟independentisme, forjat entre les classes populars amb consciència nacional, no 

és aliè a tots aquests fets. 

 

 1919: A Montjuïc, s‟aixequen les quatre columnes (quatre pals de la senyera) 

dissenyades per Puig i Cadafalch. El dictador Primo de Rivera les enderrocarà el 1928 

per construir-hi la font màgica. 

 

 1919: Regionalisme és ruptura. Leopoldo Casero Sánchez, La Autonomía y la 

Escuela, Sucesor de Bastinos, Barcelona: «¿Puede ni debe prestarse oídos a las 

estridencias y demandas de Cambó? En nuestro concepto, no; ni deben ni pueden 

encontrar eco en ningún partido gubernamental sin declarar en el acto rota la unidad de 

España.» (p. 25). 

 

 1919: A l‟Europa Oriental, el gran centre urbà de Lvov, que es troba dins d‟Àustria, 

passa a pertànyer a Polònia. El 1939 passarà a la Unió Soviètica; el 1944, serà 

d‟Alemanya; el 1944, tornarà a ser soviètica; i el 1991, esdevindrà d‟Ucraïna. 

 

 1919, gener 29: Les Corts espanyoles no volen Estatut d„Autonomia. Recensió del 

discurs del diputat de la Lliga Regionalista Francesc Cambó, al Congrés de Diputats de 

Madrid, en defensa de l‟Estatut d‟Autonomia, en la sessió del 28 de gener de 1919. 

Diari «La Tribuna», Madrid: «El espectáculo que ayer dio el Parlamento de los caciques 

no pudo ser más triste. De los diferentes puntos de la Cámara salían voces y protestas, 

subrayando con manifestaciones airadas los párrafos del discurso sereno del señor 

Cambó. Los caciques no quieren autonomía ni regeneraciones: oír hablar de la nueva 

España les produce pánico, y para acabar cuanto antes con el fantasma catalán, se 

intenta promover una algarabía patriótica, que puede costar a España un serio disgusto.» 

 

 1919, febrer 8: «Una sola nación». Recensió del debat al Congrés de Diputats de 

Madrid, publicada al diari «ABC», Madrid: «Nada de naciones federadas y sin federar: 

no hay en España más que una sola nación». 

 

 1919, octubre: L‟anarcosindicalista Salvador Seguí afirma a l‟Ateneu de Madrid: «Als 

treballadors com que amb una Catalunya independent no perdrien res, al contrari, hi 

guanyaríem molt, la independència de la nostra terra no ens fa por». El 10 de març de 



1923, després d‟haver estat alliberat del penal de Maó, Lo Noi del Sucre surt del bar El 

Tostadero de la plaça de la Universitat de Barcelona amb Lluís Companys i Francesc 

Comes. S‟acomiaden i Comes i Layret s‟encaminen cap al Sindicat de Vidriers. A 

l‟altura del carrer de la Cadena, cantonada Sant Rafael (actual Rambla del Raval) un 

pistoler els buida el carregador a sobre. Layret, ferit al cap, mort a l‟instant; Comes es 

refugia malferit en una carnisseria, morirà també pocs dies després. Inocencio Feced, el 

pistoler assassí, serà considerat innocent pel jutge i continuarà posant bombes i matant 

impunement durant uns quants anys més. 

 

 1920-1930: La forja d‟una bandera de combat 

 

 Anys 1920: La dècada, marcada per grans sacsejades polítiques, ja ve d‟una convulsa 

època de revoltes socials. Les demandes de la classe obrera, topen amb la negativa de la 

patronal a aplicar-los molts drets laborals. 

 

 1920: En el número 235 l‟estelada s‟incorpora ja a la capçalera de la revista „La Nova 

Catalunya‟. 

 

 1920, gener: Després d‟haver estat creada la Mancomunitat el 1914, les quatre 

diputacions li traspassen totes les competències. Seran les úniques competències que 

tindrà: els propis i únics recursos d‟una diputació provincial. L‟Estat mai no s‟avé a 

transferir-li delegacions ni recursos fiscals, ni, sobretot, cossos armats (no sigui que 

instauri els Mossos d‟Esquadra). 

 

 1921: El municipi de Sarrià s‟annexiona a Barcelona. El fet comporta que s‟han de 

posar una setantena de noms de carrers nous per evitar repeticions; aquest fet propicia 

que les gestes militars espanyoles i els seus protagonistes (des d‟Iradier, el Teniente 

Flomesta o José A. Sangenís fins al Comandante Lanza, Regente Mendieta o el Avión 

Plus Ultra, entre d‟altres) acaparin una part del nomenclàtor barceloní (i fins avui). 

 

 1921: Desastre de l‟Annual, a l‟Àfrica. Tot i amb això, la Generació del 98 es manté 

ferma en la reafirmació d‟una identitat tronada allunyada de la realitat. Unamuno ho 

resumeix en una frase que ens explica moltes coses: “¡Que intenten ellos!... Nosotros 

nos aprovecharemos de sus invenciones... La luz eléctrica alumbra aquí tan bien como 

allí donde se inventó”. I per això no té cap problema a confessar a Ortega y Gasset que 

se sent “profundamente antieuropeo”. Tot un filòsof espanyol..., amb poca volada. 

 

 1921, març 31: El Consell Permanent de la Mancomunitat aprova el Decret de creació 

del Servei Meteorològic de Catalunya i Eduard Fontserè i Riba n‟és nomenat director. 

La Mancomunitat n‟assumeix les despeses de funcionament i instal·lació, i el Servei 

queda sota la dependència científica de l‟Institut d‟Estudis Catalans. 

 

 1922: Irlanda s‟independitza del Regne Unit. 

 

 1922, primavera: Es produeix l‟eclosió d‟una catalanisme molt més radical que el vell i 

moderat regionalisme de la Lliga de Cambó. La combinació entre la independència 

recent d‟Irlanda i l‟esgotament del règim de la Restauració esperona el separatisme 

català, que celebrarà la Conferència Nacional Catalana, la proliferació de Clubs 

Separatistes arreu del món i la fundació de partits independentistes com Estat Català o 



Acció Catalana, que plantejaran la fi de la monarquia per garantir la llibertat de 

Catalunya. 

 

 1922, juliol 18: És a la seu d‟un sindicat, el Centre Autonomista de Dependents del 

Comerç i de la Indústria (CADCI), on Francesc Macià funda el primer partit català 

independentista: Estat Català. L‟apadrinen dirigents de la Unió Catalanista, amb 

Vicenç Ballester al capdavant: amb Lluís Marsans, Daniel Cardona, Domènec Solé i 

Manuel Pagès. Òbviament, l‟estelada és la bandera del nou partit. 

 

 1922-1934: L‟escriptor Agustí Calvet, Gaziel, amb el títol „Tot s‟ha perdut‟, publica una 

antologia de textos a „El Sol‟ i La Vanguardia. 

 

► 1923-1930: LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 

 

 Situació històrica: Per tal de frenar l‟explosió social, representants 

 del sector social més conservador (la Lliga). 

 junt amb el suport de la monarquia, 

 l‟exèrcit, fortament desprestigiat pel Desastre d‟Anual al Rif (1921), 

 dels terratinents, 

 i de les autoritats eclesiàstiques. 

- demanen al capità general de Catalunya un cop de timó. 

 

 Fita important: dictadura 1923-1930, Primo de Rivera: 

 aboleix la Mancomunitat, 

 prohibeix el català a la vida pública, 

 dissol la CNT, 

 i emprèn una campanya de repressió del catalanisme i l‟obrerisme. 

 

 1923, setembre 11: Diada Nacional de Catalunya, massiva, clarament liderada pel 

nacionalisme radical, amb un gran protagonisme de Francesc Macià. El seu partit, Estat 

Català, i Acció Catalana signen la triple aliança amb representants del nacionalisme 

basc i gallec. Totes les instàncies de l‟Estat, amb la Corona al capdavant, tenen interès a 

tallar aquesta evolució. També els dirigents de la Lliga, que es veuen desbordats per la 

dinàmica nacionalista i atemorits per la violència anarquista. La clatellada vindrà dos 

dies després. 

 

 1923, setembre, 13-1930, gener: Cop d‟Estat del capital general de Catalunya, Primo 

de Rivera y Orbaneja (segon marquès d‟Estella). No resulta tan sagnant com la de 

Franco, però és molt dura contra la llengua catalana. Estat Català i el moviment 

independentista han de fugir a l‟exili. A l‟interior del país, la lluita continua. El 

dictador, s‟havia mostrat simpàtic envers les mostres folklòriques del país, i com que a 

més prometia combatre els atemptats dels anarquistes, de primer el seu cop d‟estat va 

ser ben rebut per la burgesia catalana, però ben aviat, potser per complaure la guarnició 

militar de Catalunya, que sempre creia que havia de vetllar per la unitat espanyola, va 

adoptar una actitud contrària. Va prohibir tot ús públic del català, fins i tot el religiós. 

Considerava que la «cuestión catalana», de la qual el gran problema era la llengua, ja 

estava resolta, i que només mantenien artificialment el català una burgesia que amb el 

seu mecenatge promovia les publicacions en català i sobretot els capellans, que 

predicaven i catequitzaven en català. 



- Una de les primeres decisions que es pren: postergar l‟exposició universal per fer-la 

coincidir l‟any 1929 amb l‟Exposició Iberoamericana de Sevilla. 

 

 1923, setembre 14: Al migdia, Alfons XIII convida el general Primo de Rivera a 

formar govern. Aquell mateix vespre, Puig i Cadafalch l‟acompanya al baixador del 

passeig de Gràcia i l‟acomiada en el seu trajecte ferroviari cap a Madrid. 

 

 1923, setembre 17: La Mancomunitat aprova una resolució donant suport a la dictadura 

de Primo de Rivera. Davant la disjuntiva de defensar els interessos de la burgesia que la 

sustenta o defensar la pervivència d‟un catalanisme transversal, la Lliga opta per la 

primera opció. 

 

 1923, setembre 18: La Dictadura Militar, contra Catalunya. Real Decreto de la 

Presidencia del Directorio Militar, por el rey Alfonso XIII y el Presidente del Directorio 

Militar, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja: «Artículo 1.0 Serán juzgados por los 

Tribunales militares, a partir de la fecha de este Decreto, los delitos contra la seguridad 

y unidad de la Patria y cuanto tienda a disgregarla, restarle fortaleza y rebajar su 

concepto, ya sea por medio de la palabra o por escrito, ya por la imprenta o cualquier 

medio mecánico o gráfico de publicidad y difusión, o por cualquier clase de actos o 

manifestaciones. No se podrá izar ni ostentar otra bandera que la nacional en buques, 

edificios, sean del Estado, de la Provincia o Municipio, ni en lugar alguno, sin más 

excepción que las Embajadas, Consulados, Hospitales o Escuelas y otros Centros 

pertenecientes a naciones extranjeras. 

- Artículo 2.‟ - Las infracciones que contra lo dispuesto en este Decreto-Ley se cometan, 

se castigarán del modo siguiente: Ostentación de bandera que no sea la nacional: seis 

meses de arresto y multa de 500 a 5.000 ptas. para el portador de ella o para el dueño de 

la finca, barco, etc.»  

 

 1923, setembre 20: Es prohibeixen els Jocs Florals i es tanca el Centre Català. 

 

 1923, octubre: Per tal de desmantellar l‟Església catalana –que, amb alguns membres, 

havia tingut una actitud destacada després de la Renaixença, recolzant Solidaritat 

Catalana- i convertir-la en un instrument dòcil en mans dels governants de torn, es 

clausuren 50 entitats (entre elles „Els pomells de Joventut‟, creats el 1920 per Josep M. 

Folch i Torres), es tanquen publicacions, es prohibeix l‟ensenyament del català i es 

decreta l‟obligació d‟ensenyar en castellà a les escoles. 

 

 1923, octubre 23: Manuel Carrasco i Formiguera ingressa a la presó de Burgos per unes 

il·lustracions publicades al setmanari „L‟Estevet‟ que li mereixen un consell de guerra. En 

el seu diari anota: «De tot cor demano a Déu que accepti el sacrifici d‟aquest dia i 

d‟aquesta nit, els més pesarosos, sense dubte, del meu captiveri, i vulgui permetre que 

siguin profitosos per a la independència de Catalunya, el meu suprem ideal d‟aquest 

món». Gairebé 15 anys després, el 9 d‟abril de 1938, abans de la descàrrega 

d‟afusellament, amb veu clara i serena, dirà: «Visca Catalunya lliure!... Jesús, Jesús, 

Jesús». 

 

 1923, desembre 27: Mor l‟arquitecte Lluís Domènech i Montaner (Barcelona, 1850) en 

un hospital de Barcelona, fundador de la Unió Catalanista (1891) i artífex del Palau de 

la Música (1905-1908), i tot i que la seva voluntat era ser enterrat al cementiri de Canet 

de Mar, fou enterrat al cementiri de Sant Gervasi car era poc recomanable traslladar el 



cos a Canet perquè, en plena Dictadura, s‟hagués interpretat com un clam al 

catalanisme. I això fins avui (2013). L‟Ajuntament de Canet està fent passos per 

recuperar les seves restes coincidint amb la càrrega simbòlica del 2014. 

 

 1923, gener 30: La dictadura imposa al polític conservador i monàrquic Alfons Sala i 

Argemí, amic d‟un rei que l‟ha nomenat comte d‟Ègara, com a president titella de la 

Mancomunitat. 

 

 1924: El governador civil de Barcelona, el general Losada, prohibeix l‟himne la Santa 

Espina argumentant que era «un himno representativo de odiosas idees y criminales 

aspiraciones». L‟any 1983 el va interpretar la Guardia Real a El Pardo en presència de 

l‟aleshores ministre de Defensa, Narcís Serra. Originalment «La Santa Espina» era una 

obra escènica en tres actes. El tercer acte contenia la famosa sardana, que amb el temps, 

i tot i la dictadura, va aconseguir independitzar-se. El text de Guimerà comença allò que 

es diu disparant a barraca: «Som i serem gent catalana tant si es vol com si no es vol».  

- Quan l‟any 1907 l‟autor Àngel Guimerà va voler que Enric Morera, hi posés la 

música, li especifica que l‟himne ha de servir: «Pera fer sentir al públich l‟amor à la 

nostra terra, guiantlo á lo que té de venir, convé, mentre s‟a parta‟l capdill corsari, que 

la música sigui lleugeríssima, com venint de llarga distància, fent onades tranquilas 

d‟aygua ó de vent lleuger... Aixó seria el gran efecta y‟ls nostros paisans sentirien dé ple 

la situació que‟s prepara». 

 

 1924, gener 9: El dictador Primo de Rivera manté a Barcelona una reunió amb 

significatius elements de la Lliga (Carles de Camps, marquès de Camps), de la Unión 

Monárquica i la Federación Monárquica Autonomista. Objectiu: pactar el suport del 

catalanisme moderat a la dictadura. La reunió es va fer a la casa de Francesc Cambó i 

estaven disposats a no fer cas „dels cridaners de sempre‟, a condició que el dictador 

respectés la Mancomunitat i el català. No hi va haver res a fer: per al dictador, 

Catalunya estava excessivament catalanitzada i convenia „espanyolitzar-la‟; darrere el 

regionalisme... hi havia el „falaz separatismo‟. 

 

 1924, gener 30: Alfons Sala, comte d‟Ègara, membre de la Unión Monárquica 

Nacional, és nomenat president de la Mancomunitat. Abans n‟havia estat destituït el seu 

antic president: Puig i Cadafalch. 

- Durant aquest any es continua desmantellant la ingent feina cultural, educativa i de 

vertebració de país que s‟havia fet. 

 

 1924, abril 15: Contra el Col·legi d‟Advocats de Barcelona. Ofici del general 

Losada, Governador Civil de Barcelona, dirigit al Degà del Col·legi d‟Advocats de 

Barcelona: «Con esta fecha he acordado hacer presente a Usías que la lista de señores 

colegiados y la Guía oficial ha de publicarse en el año actual en idioma castellano con 

exclusión de otro alguno.» L‟oposició de la Junta del Col·legi d‟Advocats a acceptar la 

imposició governativa ocasionà la detenció dels membres de la Junta i el confinament 

dels detinguts. 

 

 1924, setembre 5: El general Losada prohibeix «La Santa Espina». Circular del 

Governador Civil de Barcelona, general Losada, publicada al diari de Barcelona «La 

Vanguardia»: «Habiendo llegado a este Gobierno Civil, en forma que no deja lugar a 

dudas, que determinados elementos han convertido la sardana “La Santa Espina” en 

himno representativo de odiosas ideas y criminales aspiraciones, escuchando su música 



con el respeto y reverencia que se tributan a los himnos nacionales, he acordado 

prohibir que se toque y cante la mencionada sardana en la vía pública, salas de 

espectáculos y sociedades y en las romerías o reuniones campestres, preveniendo a los 

infractores de esta orden que procederé a su castigo con todo rigor.»  

 

 1924-1925: Molts casals catalans d‟América adopten la senyera amb l‟estel com a 

estendard. Com per exemple el llibret Queremos a Cataluña libre y soberana, no 

colonia de Castilla i El Provincialismo Español. La Mancomunidad Catalana y su obra 

(1925) de Josep Abril i Llinés (1879-1929), fundador del Comitè de Publicitat Catalana 

de Xile (1923-1931) des d‟on s‟edita tot tipus de propaganda a favor de la 

independència de Catalunya.  

 

 1925: Dictadura (Primo de Rivera), fins i tot en el diccionari: „estado de guerra‟: 
En el Diccionario de la Real Academia s‟hi inclou la subentrada „estado de guerra‟. El 

Diccionario històricament s‟usa com un instrument més del centralisme espanyol. El 

seu president forma part per llei del Consell d‟Estat, el principal òrgan consultiu del 

govern espanyol. El „diccionario‟ ha destacat per anar canviant definicions de paraules 

amb certa connotació política, fent-t‟ho venir bé sempre per portar l‟aigua al seu molí. 

 

 1925: Més dictadura en el „diccionario‟: „catalanismo‟: 
Definició el 1925: «Partit polític, o doctrina de tal partit, que aspira que Catalunya 

tingui autonomia més o menys limitada». 

Definició el 1992: «Moviment que propuga el reconeixement polític de Catalunya i 

defensa els seus valors històrics i culturals». 

Definició el 2001 (majoria absoluta del president Aznar): «Amor o afecció a les coses 

característiques o típiques de Catalunya». 

 

 1925-1929: El governador civil de Girona, Prudencio R. Chamorro, dóna un suport molt 

actiu a los „Exploradores de Gerona‟. Prudencio era un home amb una destacada 

actuació contra la llengua i la cultura catalanes que, segons el diari „La Provincia‟: «Ha 

intervenido activa y acertadamente en la solución del problema nacionalista». 

- El compromís dels Exploradores gironins amb el règim fou total:  

 Els ciutadans més rellevants n‟integraven el patronat. 

 En formaven part tots els fills dels militars i els estaments socials i també gran part de 

les famílies importants. 

 D‟altres s‟hi apuntaven per ascendir socialment o pels avantatges que comportava, per 

exemple, a l‟hora de fer el servei militar. 

 El „Diario de Gerona‟, còmplice, els elogiava perquè ensenyava a l‟individu a «valerse 

por sí mismo». 

- Tanmateix, la població en general no n‟estava tant: el fet que parlessin sempre en 

castellà (malgrat ser majoritàriament gironins) i que anessin sempre amb uniforme, era 

motiu de rialleta. 

- Acabada la Dictadura i amb la marxa de Chamorro, els Exploradores van desaparèixer. 

No pas el seu llegat. 

 

 1925, març 20: La Mancomunitat és dissolta: calia destruir-la com a embrió 

d‟autogovern. La seva seu, el Palau de la Generalitat, és sotmès a una profunda operació 

de canvi (al Saló de Sant Jordi). Ni el polític terrassenc Alfons Sala, home 

d‟inqüestionable fidelitat al règim establert, no ha aconseguit vèncer els recels que la 

simple existència de la Mancomunitat desperta en ambients governamentals de Madrid. 



 

 1925: La Mancomunitat galopa cap al separatisme. Miguel Primo de Rivera, després 

de dissoldre la Mancomunitat de Catalunya: «No sé si decir afortunada o 

desgraciadamente, pero es lo cierto que hemos pasado por un ensayo de ese especial 

reglamento de la Mancomunidad de Cataluña, y él ha conducido a tal grado de mal 

entendido predominio en el sentimiento regional que, contra lo que se decía de que era 

convivible con el de la patria grande, galopaba desenfrenadamente hacia el 

nacionalismo y el separatismo.»  

 

 1925, maig 31: Complot del Garraf, objectiu: volar el tren on viatja el rei espanyol 

Alfons XIII de Borbó, favorable a la dictadura. No s‟aconsegueix. 

 

 1925, juny 16: Sanció per portar l‟escut del Barça. Article publicat a El Periódico de 

Catalunya on s‟hi expliquen un grapat de casos que mostren la fèrria repressió de la 

dictadura al Barça: «El castigo al Barça en 1925, tras el incidente del himno nacional, 

fue estrictamente vigilado por la policía y la Guardia Civil hasta el extremo de que el 

teniente Jobedo Martínez, destinado en esta área de Sabadell, remitió el 3 de agosto de 

1925 -es decir, cuando todavía restaban casi cinco meses de suspensión- el siguiente 

informe: “En el día de ayer fue encontrado por la Rambla de esta ciudad un individuo 

llamado Emilio Bragulat, de 20 años, soltero, de oficio panadero, natural y vecino de 

esta localidad, esgrimiendo en el ojal de la americana el escudo de la sociedad 

clausurada por V.E., lo que tengo el honor de comunicarle a V.E. para la sanción que 

estime pertinente. Le adjunto el escudo requisado esperando se digne cursarme el 

oportuno recibo”.»  

 

 1925, octubre 9: A proposta del valencià Vicent Clavel, La Cámara Oficial del Libro de 

Barcelona, aprova la celebració per primera vegada del Día del Libro (data del 

naixement de Cervantes). 

 

 1926: Des de fora, Macià comença a captar fons entre la diàspora catalana a través de 

l‟emprèstit Pau Claris, per preparar la insurrecció armada que hauria de portar 

Catalunya a la independència. Però el Complot de Prats de Molló és avortat pels serveis 

secrets francesos i els voluntaris d‟Estat Català són detinguts, processats i condemnats 

de nou a l‟exili. Tot i això, el suport popular que rep és tal, que Macià i l‟estelada 

esdevenen quasi un mite. 

 

 1926: La „españolización‟ arriba als infants i als joves: a classe, cal dedicar més atenció 

a la llengua i a la literatura espanyola, i que la geografía i la historia de España i de 

América, siguin fonamentals. 

 

 1926, octubre 9: Per un real decreto s‟instaura el dia com la „Fiesta del Libro Español‟. 

A España, té un cert recorregut a ciutats universitàries, però a molts llocs va perdent 

pistonada fins a desaparèixer. 

 

 1926, desembre: Tots els jutjats de primera instancia del Reino de España reben una 

carta del president de l‟Audiencia instant-los a obrir una subscripció per erigir el 

monument a Cervantes a la plaza de España de Madrid: «Recaudar recursos pecuniarios 

para la construcción de este monumento es sagrado deber de todos los españoles; y si 

obligadas están a ello todas las regiones de España, es la más obligada Cataluña, para la 

cual Cervantes solo tuvo palabras de cortesía y cariño» 



- A Barcelona, la comissió per recollir diners per aquesta tasca tan cabdal va recaure en 

el governador civil, el capità general, el rector de la Universitat i el bisbe. 

- Durant anys, però, l‟Ateneu Barcelonès, es resisteix a col·locar en una de les sales un 

retrat de Benito Pérez Galdós: la Junta argumenta que l‟escriptor no hi té cap vincle. 

 

 1926, desembre 14: La pàtria d‟‟«ABC». Article del doctor G. García Arista y Rivera 

a l‟«ABC» de Madrid: «¡Qué mala ocurrencia hablar de patria chica y patria grande! 

¡Porque la patria no puede ser grande ni chica como la ropa de vestir! La patria, como la 

madre, es una: ni se puede ser hijo de dos madres ni vástago de dos patrias. ¡Seamos 

sólo españoles!»  

 

 1927: Juan Larch, a «Cataluña y la nacionalidad española», Agencia General de Librería 

y Publicaciones, Madrid: «Cataluña no tiene geográficamente personalidad propia: no 

es más que un trozo de España.» (p. 42). 

 

 1927, abril 23: Jornada de portes obertes al Saló de Sant Jordi, „empastifat‟ amb murals 

dedicats a la glòria de España: 

 „El casamiento de Isabel la Católica i Fernando de Aragón‟, 

 „El recibimiento de Colón por los Reyes Católicos‟. 

 „La batalla de Lepanto, de las Navas de Tolosa, del Bruch‟. 

 „El compromiso de Caspe‟. 

 „La espiritualidad catalana en relación con Dios y con la Patria‟. 

 „La Virgen de Montserrat con los Santos y reyes que han visitado el monasterio‟: mural 

de Josep Mongrell, de l‟escola de Sorolla, presidint el Saló. 

 

 1928: El dictador Primo de Rivera fa enderrocar, pel marquès de Foronda, les quatre 

columnes de Montjuïc per construir-hi la Font Màgica. I de pas, s‟espanyolitza tot el 

projecte dissenyat pel Puig i Cadafalch:  

 Puig i Cadafalch és apartat de la direcció del projecte que es confia al marquès de 

Foronda. 

 Del conjunt hel·lènic, només en resta el Teatre Grec, completament fora de context. 

 La gran plaça que dóna accés a l‟exposició passa a dir-se (i fins avui) „Plaza de España‟. 

Una comissió s‟encarrega de construir-hi al centre el „Monumento a la Raza Hispana‟: 

hom volia fer ressò de la iniciativa del president argentí Hipólito Yrigoyen, que el 1917 

havia fixat el 12 d‟octubre com a „Día de la Raza‟. 

 Els pavellons, reben noms de reis espanyols. 

 El palau del Saber Antic es converteix en el „Palacio Nacional‟. 

 Els raigs que surten del darrere el palau són blaus i lilosos. 

 La font monumental és dissenyada per Josep Maria Jujol, amb escultures, entre d‟altres, 

de Miquel Blay, es converteix en una al·legoria de España. 

 El projecte Iberona es converteix en el „Pueblo Español‟: a l‟entrada, s‟hi drecen les 

muralles d‟Àvila; dins, una síntesi de „la España Monumental‟. 

 

 1928: El dictador Primo de Rivera va enviar d‟ambaixador al Vaticà l‟almirall Antonio 

Magaz (nascut a Barcelona, però anticatalà ferotge) amb una carta de presentació 

d‟Alfons XIII a Pius XI en la qual deia que, ja que el govern ajudava tant l‟Església, 

aquesta havia de correspondre ajudant a reprimir el bizkaitarrismo (nacionalisme basc) i 

el catalanisme. Impressionat per les denúncies que rebia, Pius XI va ordenar una Visita 

Apostòlica al clergat català, que va encomanar al nunci Tedeschini, gran enemic dels 



regionalismes. En l‟informe final de la Visita, Tedeschini proposa que siguin allunyats 

el cardenal Vidal i Barraquer i l‟abat de Montserrat, Antoni M. Marcet. No n‟hi hauria 

prou, segons el Visitador, amb amonestar-los, perquè actuen segons la consciència que 

s‟han format i continuarien fent igual. De resultes d‟aquella Visita Apostòlica, i donant 

per certes algunes acusacions falses (com, per exemple, que hi havia sacerdots que 

negaven l‟absolució als qui es confessaven en castellà) diverses Congregacions 

Romanes van emetre uns decrets que no van arribar a promulgar-se a Acta Apostolicæ 

Sedis i que un cop caiguda la monarquia el mateix Tedeschini va suggerir que fossin 

ignorats 
20

. 

- Un incident pintoresc i característic de la persecució dictatorial és el que van 

protagonitzar el capità general Barrera, que aleshores tenia importants atribucions 

governatives, i l‟abat de Montserrat Antoni M. Marcet. Els religiosos fruïen del privilegi 

que, si anaven a missions, se‟ls computava com a servei militar. L‟abadia de Montserrat 

tenia una casa a Jerusalem i alguns monjos joves podien anar a fer-hi estudis bíblics i de 

passada complien el servei militar. Però algun monjo que oficialment constava que 

residia a Jerusalem, de fet continuava a Montserrat. El capità general va tenir 

coneixement d‟aquesta irregularitat va citar l‟abat Marcet i el va reprendre asprament 

per abusar del favor especial que el catòlic govern de la Dictadura concedia als 

religiosos. El pobre abat, atrapat in fraganti, aguantava avergonyit el xàfec, fins que el 

general Barrera va voler aprofitar l‟ocasió per retreure-li el catalanisme de Montserrat, 

que es manifestava, per exemple, en allò que ell en deia la «pronunciació separatista» 

del llatí, o sigui la pronunciació romana (la usual al Vaticà: llegir el llatí com si fos 

italià; a Espanya es llegia com si fos castellà). Aleshores l‟abat es va redreçar i va dir: 

«Això no! Tinc dues cartes del Sant Pare encomanant-me que difongui a Espanya la 

pronunciació romana, i jo compliré el seu encàrrec, i si ha de rodar algun cap, aquí hi ha 

el meu!». Llavors va ser el capità general qui va quedar en fals.  

 

 1928-29: „Inchiesta in Catalogna‟: decrets i disposicions de la cúria romana sobre 

la „Qüestió catalana‟ durant la Dictadura de Primo de Rivera. La dictadura 

presentava el catalanisme com una amenaça a la unió de l‟Espanya catòlica i a l‟objectiu 

“d‟espanyolitzar Catalunya”, i pressionà sobre la Seu Apostòlica (Secretaria d‟Estat, 

Congregació per als Religiosos i Nunciatura de Madrid) per tal que el papa Pius XI 

intervingués per a frenar el moviment catalanista. Militants d‟Acció Catalana que 

s‟expressaven en els seus actes en català van ser denunciats. 

- Les denúncies es formulaven a través de l‟ambaixador espanyol marquès de Magaz i 

del capità general de Catalunya, Emilio Barrera. Aquests comptaven amb la complicitat 

del nunci a Espanya, cardenal Federico Tedeschini i del cardenal Pedro Segura, primat 

de Toledo. Una part de l‟episcopat català, nomenat per la dictadura, també va contribuir 

a predisposar la nunciatura i la Secretaria d‟Estat contra el moviment catalanista. 

- Tanmateix, amb el relleu del cardenal Pietro Gasparri pel cardenal Pacelli (futur Pius 

XII) a la Secretaria d‟Estat les providències preses fins aleshores van ser més cautes i 

recomanaren no seguir les decisions dels decrets. 
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- També en un informe a Roma el general de la Companyia de Jesús, Wlodomir 

Ledóchowski, que visità expressament Catalunya, criticava la posició de la dictadura 

contra el catalanisme i desautoritzava l‟informe del nunci Tedeschini. També el 

cardenal Francesc Vidal i Barraquer feu gestions per a frenar l‟ofensiva de la dictadura 

del general Primod e Rivera i d‟un sector de l‟Església contra el catalanisme. 

 

 1928: Al Casal Català de l‟Havana es presenta la Constitució Provisional de la 

República Catalana, redactada per Josep Conangla i Fontanilles. Amb motiu de 

l‟esdeveniment, unes dames cubanes lliuraren a Macià, present a l‟acte, una estelada de 

seda perquè la hissi quan el moment sigui arribat. Encara no ha arribat. 

 1929, febrer 11: El cardenal Gasparini, per part de la Seu Apostòlica, i Benito 

Mussolini, com a cap d‟Estat d‟Itàlia, signen els pactes del Laterà, pels quals es crea el 

microestat de la Ciutat del Vaticà: és el que queda dels antics Estats Pontificis. 

Entraran en vigor el 7 de juny. Des de l‟any 756, els papes eren amos de tota la part 

central d‟Itàlia (Ravena, Ferrara, Bolonya, els bisbats de Rímini, Pesaro, Fano, 

Senigallia i Ancona i la regió de Roma), que van anar perdent fins que el 1870 les 

tropes del rei Victor Manuel II entraren a Roma: el Papa Pius IX es va negar a acceptar 

la situació i quedà „presoner del Vaticà‟. El 2003 la Ciutat del Vaticà tenia 0,44 km², 

860 habitants i les llengües oficials són l‟italià i el llatí. 

 

 1929, febrer 15: Fèlix Cardona i Puig (Malgrat de Mar, 1903-1983) des de les envistes 

de l‟Auyantepuy escriu en el seu diari: “Fem un àpat davant les roques de Kerepacupai” 

i el dia següent: “Des dalt del serrat es precipiten uns dolls o cascades que fan el 

paisatge d‟una grandiositat insuperable”. L‟industrial del tèxtil, Fèlix està descrivint el 

„Salt de l‟Àngel‟ de 969 metres, amb una caiguda ininterrompuda de 807 metres (el més 

alt del món). El desembre del 2009 el president de Veneçuela, Hugo Chávez, li 

retornarà el seu nom indígena: „Churun [riu on el Kerepacupai hi va a parar abans del 

salt] Merú [cascada]‟. El lloc havia estat mitificat per l‟escriptor escocès Arthur Conan 

Doyle a la novel·la „El món perdut‟. Cardona havia estat convidat pel fabricant de 

teixits barceloní Joan Maria Mundó i Freixas (1879-1932) el qual, amb el seu fill, havia 

arribar a Veneçuela el 1907 atret per l‟or i els diamants. 

 

 1929, maig 19: Inauguració de l‟Exposició Universal „españolizada‟ de Barcelona. És 

visitada per 20.000 persones. 

 

 1929, novembre: Fets de Prats de Molló: Intent d‟invasió frustrada del Principat. 

Finançada pel mateix Macià i organitzacions catalanes d‟Amèrica. 

 

 1930-1940: De la República Catalana a les trinxeres 

 

 1930: El rei Alfons XIII accepta la dimissió, forçada, del general Primo de Rivera 

i designa el general Berenguer com a cap del govern. Inici de l‟anomenada 

«dictablanda» en contraposició a l„anterior «dictadura». S„atenuen les mesures 

anticatalanes. 

 Creació de Palestra. 

 

 1930: En la correspondència entre el filòsof Francesc Pujols i l‟escriptor Josep Pla, a 

propòsit dels problemes que sorgeixen en la col·locació d‟una senyera al costat de 



l‟espanyola al Círcol Democràtic i Recreatiu de Martorell, Pujols comenta a Pla: «Les 

banderes donen molts disgustos». Ja en aquell temps. 

 

 1930: «El separatismo es políticamente para Cataluña, algo mil veces más difícil que el 

intervencionismo. Requiere un esfuerzo infinitamente, mayor que el exigido por el 

intento de influir en la marcha del Estado español y modificarlo» (El periodista Gaziel, 

el catalanisme del qual es va forjar en el noucentisme). 

 

 1930: Macià retorna a Catalunya, i  una part majoritària de les forces independentistes 

s‟uniran amb el moviment sindical catalanista i fundaran Esquerra Republicana de 

Catalunya (ERC). 

 

 1930: Francesc Cambó publica „Per la concòrdia‟. 

 

 1930, agost 17: Pacte de San Sebastián entre grups antimonàrquics: partits republicans 

i nacionalistes catalans per aconseguir la república i l‟autonomia de Catalunya. Carrasco 

i Formiguera, d‟Acció Catalana, escriurà: «No vaig amagar ni un bri del meu radicalisme 

nacionalista; però no és cert, com ha estat dit, que reclamés a San Sabastián la 

independentista». 

 

 1931-19342: El partit Nosaltres Sols edita un periòdic amb aquest mateix títol. 

 

 1931, abril 14: Amb la proclamació de la Segona República Espanyola es constitueix 

un govern català, amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotarà d‟un Estatut 

d‟Autonomia. El president de la Generalitat, Francesc Macià, proclama a Barcelona la 

República Catalana. 

 

 1931, abril 17: El president Francesc Macià, d‟acord amb el govern de la República 

Espanyola, proclama la Generalitat de Catalunya. 

 

 1931: Fundació de la Unió Democràtica de Catalunya, partit demòcrata-cristià. 

Carrasco i Formiguera. 

 

 1931, març 17-19: Neix Esquerra Republicana de Catalunya fruit de la unió del 

Partit Republicà Català, Estat Català i el grup de l‟Opinió, a més de diverses 

associacions comarcals i locals en el marc de la Conferència d‟Esquerres, celebrada a 

Barcelona. Esquerra Republicana serà el partit hegemònic a la dècada dels trenta dels 

presidents de la Generalitat (Macià, Companys, i també Irla i Tarradellas), en les 

relacions entre Catalunya i Espanya. 

- A partir d‟aquesta data s‟evidenciaran les discrepàncies entre Macià (partidari d‟un 

estat català sobirà) i Companys (federalista). 

 

 1931, abril 12: Eleccions municipals. Amb un programa electoral basat en el 

reconeixement nacional de Catalunya i la defensa dels drets fonamentals de la persona i 

del ciutadà, les esquerres les guanyen. La persecució sota la Dictadura de Primo de 

Rivera va desacreditar a Catalunya no sols el règim dictatorial sinó la mateixa institució 

monàrquica, i va convertir en republicans molta gent de dretes i catòlics, que 

tradicionalment eren més aviat monàrquics. 

 



 1931, abril 14: El president Francesc Macià surt al balcó del Palau de la Diputació 

Provincial i proclama la República Catalana com “Estat integrant dintre de la 

Federació Ibèrica”. S‟hissa la senyera, unes paraules i un gest que signifiquen el 

renaixement de la Catalunya política després de vuit anys de silenci imposats per la 

dictadura de Primo de Rivera. Tanmateix, la proclama ja ha estat retallada des de 

Madrid. Havia de proclamar: «L‟Estat català, que amb tota cordialitat procurarem 

integrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques» i d‟un «Estat català, sota el règim 

d‟una República Catalana que lliurement i amb tota cordialitat anhela i demana als 

altres pobles d‟Espanya llur col·laboració en la creació d‟una confederació de pobles 

ibèrics». [Macià, a Madrid, no hi vagis amb el cor!]. 

- Manuel Carrasco i Formiguera escriurà en els dies successius: «El seu record ha de 

servir per desitjar amb més resolució que mai la proclamació d‟una nova i permanent 

República Catalana... Catalunya ha de lluitar fins a assolir constituir-se políticament, com 

a nació que és, en estat independent que amb tota llibertat pugui portar les aliances i 

confederacions que cregui convenients... Yo soy partidario de la libertad y la 

independencia de los pueblos históricos (al Congrés dels Diputats, el 1932)... No ha 

d‟espantar ningú ni la nació catalana, ni l‟estat català. Nosaltres volem la nació catalana i 

l‟estat català per a ésser lliures...». 

- Unes hores després de la proclamació de la república catalana, Macià designa un govern 

provisional, on hi ha Lluís Companys, que n‟ha de ser el „governador civil‟. 

Paral·lelament a Madrid el govern provisional el presideix Niceto Alcalá Zamora. Des 

d‟aquell moment, els dos governs començaran a negociar les bases del que han de ser les 

noves relacions polítiques entre l‟Estat espanyol i Catalunya. 

 

DE LA SEGONA REPÚBLICA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

L‟establiment d‟un govern republicà no va servir per acostar Catalunya i Espanya. Tot i 

l‟acord per una proposta d‟autogovern que es va materialitzar en l‟Estatut de Núria, les 

reticències i malfiances en van impedir l‟execució. Espanya és ja republicana, però 

continua essent una i centralista. L‟entesa arribaria cinc anys més tard, per fer front a 

l‟amenaça feixista. 

 

 1931, abril 17: Després de tenses negociacions amb els enviats de Madrid, que visiten 

Barcelona (Nicolau d‟Olwer, Marcel·lí Domingo i Fernando de los Ríos), acorden que 

la República Catalana sigui substituïda per la Generalitat del 1359. Macià reconeixerà 

que aquesta rebaixa nacional representa el pitjor dia de la seva vida, conscient que 

Catalunya ha perdut una oportunitat històrica per proclamar la seva independència 

nacional. Es tem el pitjor. 

- Els militants d‟Estat Català també els desagrada, però és la primera institució del 

poder real des del 1714 mercès a l‟audàcia de Macià i la crisi de la monarquia. La 

negociació a la baixa a canvi de la Generalitat provoca, de rebot, que l‟estelada continuï 

mantenint el seu sentit de ser. Les dames cubanes, però, no perdonen a Macià aquella 

claudicació i li demanen que retorni la bandera lliurada a l‟Havana. No ho va farà mai i 

l‟estelada desapareixerà l‟any 1939 amb l‟exili republicà. Amb tot, Macià és elegit 

president de la Generalitat i en el seu breu mandat és molt popular.  

 

 1931, juny 20: S‟acaba la redacció de l‟Estatut al santuari de Núria: una llei catalana –

però també espanyola- que haurà de regir l‟estructura jurídica i legal de la nova 

Generalitat. 

 



 1931, agost 2: Després d‟una campanya a favor del sí d‟Esquerra Republicana, 

l‟Estatut de Núria és aprovat pel 95% dels vots pels catalans. L‟Estatut proposa: 

 Una Espanya federal i el català com a llengua oficial de Catalunya; 

 Competències exclusives en ensenyament, divisió territorial, règim municipal, 

justícia, obres públiques, dret civil, ordre públic; 

 L‟autogovern recau en el Parlament (legislatiu), en el president i el seu consell 

(executiu) i en el Tribunal Superior de Justícia (judicial). 

 

 1931, setembre 13: Catalunya no és dels catalans. «Cataluña es de España y deberá 

someterse a la voluntad de la Nación, pese a quien pese y caiga quien caiga...» (Article 

de «La Correspondencia Militar», Madrid). 

 

 1932: Barcelona, subversiva. «Todas las cosas subversivas que han acontecido en España 

desde hace muchísimos años vinieron de Barcelona» (Ortega y Gasset, a les Corts 

Republicanes) 

 

 1932: El català, individualista irreductible. «Catalunya és un dels pobles més 

individualistes del món. Tanmateix, i amb tots els seus inconvenients, no pas pocs, mai no 

hem tingut tants motius d'ufanar-nos com ara, quan es fan els impossibles per convertir el 

món en un ramat d'esclaus. El dit individualisme irreductible, amb les dues branques seves 

més legítimes, el sentit de propietat i el sentit de família, en pocs països més profundament 

arrelats que a Catalunya, ens ha alliberat de molts mals i ens preservarà de molts més. Això 

no vol dir, però, que, d'un individualisme més aviat dispers i anarquitzant, no puguem 

ascendir a un individualisme aglutinant, coordinador i constructor com caldria per a crear 

un Institut catòlic amb cara i ulls» (D'un interviu que realitzà Josep Janés i Olivé, al P. 

Miquel d'Esplugues, publicat al nº 5 de FLAMA. 

 

 1932, gener, gener 18-23: Grups anarquistes de la FAI organitzen una insurrecció a les 

comarques del Bages i el Berguedà que esdevé vaga general. La Guardia Civil i el 

Ejército aconsegueixen imposar l‟ordre. L‟agitació popular, sumat a les reformes del 

Ejército i a les negociacions de l‟Estatut, provoquen un clima de recel per part de les 

forces armades, tan aimants de la unidad española. 

 

 1932, febrer 3: Impulsat pel conseller de Cultura, Ventura Gassol, i segons el model de 

l‟Instituto Escuela de Madrid, es crea l‟Institut Escola, per tal de reestructurar 

l‟ensenyament secundari i que serà la base del nou model pedagògic de la Catalunya 

republicana. Macià ho tenia ben clar: «Les mestres són les primeres ciutadanes de 

Catalunya». 

 

 1932, març: Es funda el Partit Nacionalista Català (PNC), partit d‟ideologia 

independentista creat a partit d‟una escissió d‟ERC i una d‟Estat Català. 

 

 1932, maig 6: Comença a les Corts Espanyoles les discussions sobre l‟Estatut de Núria. 

Els debats per a l‟aprovació de l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya a les Corts 

mobilitzaren en contra tots els elements espanyolistes, especialment de la premsa que 

denuncia que darrere l‟Estatut hi ha un intent de secessionisme. El debat serà d‟una 

duresa increïble i destacaran per la seva intransigent posició anticatalana Antonio Royo 

Villanova, José María Gil Robles, Alejandro Lerroux, i, fins i tot, Miguel Maura, José 

Ortega Gasset, Miguel de Unamuno y José Sánchez Román. 

 



 1932, maig 13: Entre els discursos cèlebres el pronunciat pel filòsof José Ortega y 

Gasset: «este problema catalán y este dolor común a los unos y a los otros es un factor 

continuo en la Historia de España (...) Lo único serio que unos y otros podemos hacer es 

arrastrarlo noblemente por nuestra Historia, es conllevarlo, dándole en cada instante la 

mejor solución relativa posible». 

 

 1932, maig 27: El president del Govern, Manuel Azaña, pronunciava unes paraules 

històriques en defensa de l‟Estatut. “Cataluña dice, los catalanes dicen: „queremos vivir 

de otra manera dentro del estado español‟. La pretensión es legítima, porque lo autoriza 

la ley nada menos que constitucional. La ley fija los trámites y los catalanes han 

cumplido esos trámites, y ahora nos encontramos ante un problema (...) que se me dirá 

que es difícil. ¡Ah! yo no sé si es difícil o fácil, eso no lo sé; pero nuestro deber es 

resolverlo, sea difícil, sea fácil”. 

 

 1932, juny 2: Comença l‟anàlisi de l‟articulat. Azaña, atacat per Maura («Todo esto por 

qué, adónde nos llevan?») contesta: «Lo que hay que hacer es decirle a España las 

razones que las Cortes tienen para adoptar ésta o la otra política y tranquilizarla y 

demostrarle que estamos trabajando en pro de los intereses de España. No con la alarma, 

con la agitación, con el supuesto suicidio de la unidad nacional». 

 

 1932, juliol 2: Unamuno diu que no hi ha hagut opressió. «Hablar de nacionalidades 

oprimidas -perdonadme la fuerza, la dureza de la opresión- es sencillamente una 

mentecatada; no ha habido nunca semejante opresión, y lo demás es envenenar la 

Historia y falsearla.» (Intervenció del diputat Miguel de Unamuno, del grup «Al 

Servicio de la República», en el debat sobre l‟Estatut de Catalunya a les Corts 

Constituents a Madrid). 

 

 1932, juliol 2: El catalanisme, «una mentecatada». «Yo os digo que ese nacionalismo 

vuestro, desbordado, descabellado, a mi me parece como a don Miguel de Unamuno, 

con su misma palabra, que yo no había podido emplear antes porque yo no tengo su 

autoridad, una mentecatada; esa es la palabra, una mentecatada, porque no sois una 

nación, sois una región española como las demás, y no tenéis derecho a estar solos, sino 

que estáis obligados a vivir en sociedad como todas las personas civilizadas, y si os 

molesta la civilización, emigrad a una isla remota, apartados de la sociedad europea, 

porque en Europa está prohibida la barbarie tarraconense.» (Intervenció del diputat José 

Antonio Balbontín, del Partido Radical Revolucionario, en el debat sobre l‟Estatut de 

Catalunya a les Corts Constituents, a Madrid). 

 

 1932, juliol 20: Azaña lluita perquè s‟aprovi l‟Estatut de Núria; i el 26 de setembre 

d‟aquell mateix any viatjarà a Barcelona per fer-ne entrega simbòlica a Catalunya. 

Malauradament, ja durant la guerra incivil, com a president de la República la seva opinió 

no va estar tant favorable als catalans. Va arribar a escriure: «Una persona de mi 

conocimiento asegura que es una ley de la historia de España la necesidad de bombardear 

Barcelona cada cincuenta años (variant: por los menos una vez cada generación). El 

sistema de Felipe V era injusto y duro, pero sólido y cómodo. Ha valido para dos siglos» (a 

„Velada de Benicarló). 

 

 1932, juliol 27: Lleis autocràtiques i despòtiques. «Somos nosotros los que venimos 

aquí, de cara al futuro, y ¿con qué se nos sale? Con papeles viejos, con leyes derivadas 

del estado de fuerza creado en Cataluña por Felipe V. Y ante nuestras reivindicaciones 



se nos oponen, ¡señores!, las leyes autocráticas y despóticas de la dinastía borbónica.» 

(Intervenció del diputat socialista català, Rafael Campalans, en el debat sobre l‟Estatut 

de Catalunya a les Corts Constituents, a Madrid). 

 

 1932: Davant les negociacions per a l‟Estatut de Catalunya, alguns diaris, com „El 

imparcial‟ reflecteixen posicionaments que prediuen la tragèdia d‟una propera guerra: 

«Antes que el Estatuto la guerra civil». 

- Ramiro Ledesma, teòric del nacionalsindicalisme (feixisme espanyol), i poc partidari 

de l‟Estatut d‟Autonomia, busca l‟enfrontament tot incitant l‟Exèrcit a emprendre una 

acció armada. 

 

 1932, agost 10: Cop d‟Estat del general Sanjurjo: les seves tropes prenen durant unes 

hores els carrers de Sevilla. S‟ha dit que fou un assaig general de la propera Guerra 

Incivil.  La sanjurjada portaría a republicans, socialistes i catalans a superar diferències 

insalvables i a tancar l‟acord sobre l‟Estatut. També hi va afegir tensió la llei de 

Reforma Agrària que es debaté en paral·lel. 

 

 1932, setembre 9: L‟Estatut de Catalunya s‟aprova a les Corts espanyoles amb 

retallades importants respecte al projecte de Núria. Per primera vegada s‟accepta la 

cooficialitat del català, es concedeixen competències exclusives i traspassos en dret 

civil, administració local, serveis d‟ordre públic, administració de justícia, relacions 

laborals i obres públiques. Es rebutja la fórmula federal (Catalunya queda reduïda a una 

“regió autònoma dins l‟Estat espanyol”) i es retalla sobretot en finançament i 

ensenyança. [Diners i cultura, és clar]. 

- Tanmateix, l‟aprovació es fa per interès propi: sense l‟autonomia catalana, la 

República no s‟hauria consolidat, i la Transició democràtica, després de la mort del 

dictador, no hauria estat possible (Jaume Sobrequés, historiador). 

 

 1932, setembre 15: Se signa a Sant Sebastià l„Estatut d‟Autonomia de Catalunya, 

aprovat per les Corts Constituents: 

 Justificació de la guerra. «Antes que el Estatuto, la guerra civil 
21

.» (Titular a tota 

pàgina de «El Imparcial»). 

  L‟agitació anticatalana. «Fou espectacular l‟agitació dels ajuntaments castellans amb 

el lema “Castilla, siempre Castilla, se alza contra la afrenta”, la de les Cámaras de 

Comercio, de Agricultura o de Industria espanyoles amb el lema “Muera el Estatuto, 

Viva la República”, la mobilització dels estudiants espanyols (FUE) i de les Juventudes 

Socialistas al crit “Abajo el Estatuto, Viva la República y Viva España Única”, i la del 

Colegio de Notarios, Colegio de Médicos i un sens fi d‟altres entitats patronals, 

polítiques i culturals espanyoles.» 

 

 1932, setembre 6: Es constitueix el Parlament de Catalunya a l‟antic arsenal de la 

Ciutadella. 

  

 1932, setembre 9: L‟Esquerra Republicana de Macià guanya les eleccions al 

Parlament, que començarà a legislar lleis i normatives d‟una avançat caire social i 

cultural.  
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 Reconeixement del dret a votar de les dones; llei de divorci i avortament; 

 Separació de l‟Església i l‟Estat; nova política cultural (premsa, llibertat 

d‟expressió). 

 

 1932, setembre 10: El cronista de La Vanguardia escriu: “Besteiro, con voz clara y 

fuerte, lee los votos (318 a favor, sólo 19 en contra), y estalla una ovación delirante, en 

la que participan también los que en las votaciones de los artículos se vieron vencidos y 

hoy se unen noblemente a la voluntad de la mayoría. Hoy, 9 de septiembre, a las seis y 

cuarto de la tarde, ¡Dios bendiga a España y con ella a Cataluña! Dios bendiga a Don 

Quijote, desfacedor de entuertos». 

 

 1932, octubre 3: L‟Iraq esdevé independent del Regne Unit. Després de la Primera 

Bogeria Mundial (1918) pel tractat de Sèvres tota la regió de Mesopotàmia havia passat 

sota el seu control. Malgrat una forta rebel·lió el 1920, Londres no va acabar cedint el 

territori fins a l‟any 1932. 

 

 1933, abril 23: Eleccions municipals (no a Catalunya): el desordre social i els alts 

índexs d‟atur a Espanya (30.000 aturats) faciliten l‟ascens dels partits de dreta aglutinats 

en la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) de Gil Robles. 

- El després president Lluís Companys, procedent del sector obrerista d‟ERC -titllat de 

poc catalanista-, s‟enfrontarà amb aquest Govern espanyol. Quan el 1934 proclamarà la 

República Catalana, dirà: “ara ja no direu que no sóc catalanista”. 

 

 1933, novembre 19: Eleccions generals: les dretes guanyen amb el 70% dels vots, 

afavorida per l‟abstenció dels anarquistes. A Catalunya també guanyarà la Lliga 

Catalana, que ha aconseguit aglutinar els partits de dreta catalana i és hereva de la Lliga 

Regionalista. Gil Robles, es recolzarà com a nou cap de govern amb el líder del Partido 

Radical, Alejandro Lerroux. 

 

 1933, desembre 25: Mor a Barcelona el president de la Generalitat de Catalunya, 

Francesc Macià, acomiadat per milers de persones. Lluís Companys serà elegit 

president de la Generalitat de Catalunya, davant d‟un Govern de la República Española, 

cada vegada més anticatalà i menys republicà. 

 

 1934. Publicació de la «Història de Catalunya» de Ferran Soldevila. 

 

 1934: Revenja castellana. «Castilla siente de cerca el placer anticipado de su próxima 

revancha. Vemos en peligro cierto nuestro suelo, nuestra alma, nuestro país. Ya es 

imposible prolongar el letargo. Castilla se levantará y con ella toda España; porque 

España quiere vivir sabrá demostrar en momentos definitivos que toda ella es Castellana 
22

.»  (Onésimo Redondo, capdavanter de les JONS). 

 

 1934: Vénen armats. «Ha llegado España.» «España ha venido con las armas en la 

mano 
23

.» (Del primer discurs de Falange Española a Catalunya). 
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 1934: L‟editorial de l‟Acción Española Corts Grau publica una selecció de textos de 

Balmes que en fan el precursor de «la reconquista de verdades que, por serlo, no son de 

Balmes, ni de una época, ni de una confesión, sino de Dios» 
24

. 

- La revista Acción española, fundada durant la República amb la finalitat explícita de 

legitimar moralment la rebel·lió contra el règim legítimament constituït, havia reproduït 

més d‟un cop textos seus. Els tres grans mestres d‟aquesta revista eren Balmes, 

Menéndez y Pelayo i Vázquez de Mella, i, en menor mesura, Donoso Cortés 
25

. 

- La conversió de Jaume Balmes en un ideòleg predilecte de l‟ultradreta espanyola ho 

veiem en Ferran Valls i Taberner, en una conferència pronunciada a Vic el 1939, típica 

de l‟esperit dominant en aquell moment: «En los párrafos balmesianos que acabamos de 

transcribir, ¿quién no ve como delineada la silueta moral de nuestro actual Jefe del 

Estado, el Generalísimo Franco, y quién no ve asimismo la concordancia entre los 

conceptos fundamentales en dichos párrafos contenidos y el pensamiento del excelso 

Caudillo, reiteradamente expresado?» 
26

. 

- El mateix Corts el 1942 publica una altra antologia de Balmes en la què el qualifica de 

filòsof de la contrarevolució 
27

. 

 

 1934, abril 11: La Generalitat aprova la Llei de contractes de de conreu, que regula 

l‟arrendament agrícola i millora la situació dels arrendataris. 

 

 1934, juny 8: La Lliga Catalana denuncia la Llei de contractes davant el Tribunal de 

Garantías Constitucionales, que anul·la la normativa catalana per a minvar-ne les 

competències legislatives. El Parlament tornarà a votar la llei i s‟obrirà un període de 

possibles negociacions que se suspendran amb l‟esclat del conflicte del 6 d‟octubre. 

 

 1934, juny 25: Les Corts, rancoroses amb Catalunya. «En el fondo, estas Cortes son 

sinceramente opuestas al Estatuto y rencorosas con Cataluña, por ser Cataluña 

republicana 
28

.» (Intervenció del diputat socialista Indalecio Prieto a la sessió del 

Congrés de Diputats de Madrid). 

 

 1934, juny 25: Cinisme. «Cataluña, la gran mayoría de Cataluña, quiere que se la libere 

del Estatuto 
29

.» (Intervenció del diputat de Renovación Española Antonio Goicoechea a 

la sessió del Congrés de Diputats de Madrid). 

                                                 
24

 J. CORTS GRAU, Ideario político de Balmes, Acción Española, Madrid 1934. 

 
25

 R. MORODO, Acción Española. Orígenes ideológicos del franquismo, Tuca, Madrid 1989, p. 

74. 

 
26

 F. VALLS Y TABERNER, Balmes ante el problema constitucional de España, Imp. Vda. de 

L. Anglada, Vic 1939, p. 19. 

 
27

 J. CORTS GRAU, Jaime Balmes (Antología), Ediciones Fe-Editora Nacional, Madrid 1942, 

p. 6 i 20. 

 
28

 Francesc Cambó, Discursos parlamentaris, Biblioteca de la Lliga Catalana, Barcelona 1935, p. 

418.  

 
29

 Francesc Cambó, Discursos parlamentaris, Biblioteca de la Lliga Catalana, Barcelona 1935, p. 

429.  

 



 

 1934, agost 27: Els governants catalans, delinqüents comuns. «Para resolver esta 

rebeldía, no hay más que declarar el estado de guerra, lo cual sería un estado de 

derecho, porque de hecho lo han declarado ya los rebeldes. Inmediatamente, proceder a 

la detención, encarcelamiento y procesamiento por delincuentes comunes de todos los 

que se titulan gobernantes catalanes, y rescisión del Estatuto por incumplimiento de una 

de las partes. Volver las cuatro provincias catalanas al régimen común español...» 

(Discurs del dirigent Dr. Albiñana a Santander, el mes d‟agost de 1934, abans dels fets 

d‟Octubre. Publicat a «La Campana de Gràcia», Barcelona). 

 

►1934: 6 d‟octubre: Companys i l‟Estat Català 

 

 1934, octubre 4: A Astúries, l‟Aliança Obrera d‟Astúries (UGT, CNT, PSOE, PCE) 

proclama la República Socialista d‟Astúries. Els generals Franco i Goded, fan front als 

obrers com si fossin al Marroc, i aquests combaten als soldats amb cartutxos de 

dinamita. La convocatòria per part de l‟Alianza Sindical Obrera, encapçalada a Espanya 

pel PSOE i a Catalunya pel Bloc Obrer i Camperol de Joaquim Maurín, només té 

seguiment a Astúries i Catalunya. A Catalunya, la poderosa CNT, però, es negarà a 

participar en l‟Aliança Obrera, i el pronunciament de Companys no tindrà suport 

popular.  

 

 1934, octubre 6: A les vuit del vespre –davant el temor d‟una involució política i social 

de la República- el president de la Generalitat, Lluís Companys, surt al balcó de la 

Generalitat i proclama –per segona vegada- l‟Estat Català de la República Federal 

Espanyola. Una proclama de sobirania que no trenca amb Espanya, apel·lant a una 

inexistent República federal. Però Esquerra Republicana i els independentistes d‟Estat 

català estan molt enfrontats; les milícies d‟Estat Català resulten inoperatives i els 

comandaments dels Mossos d‟Esquadra no volen enfrontar-se amb l‟exèrcit. El capità 

general de Catalunya, el catòlic republicà Domènec Batet (que el 1936 serà afusellat 

per ordres de Franco), ordena disparar alguns trets d‟artilleria a la plaça de Sant Jaume 

i espera pacientment que Companys es rendeixi. Hi ha víctimes, però no un bany de 

sang. 

 

 1934, octubre 7: Tot i la resistència d‟alguns grups armats i els Mossos, Companys 

ordena la rendició a la matinada. L„exèrcit espanyol ocupa el Palau de la Generalitat i 

deté tots els membres del Consell Executiu de la Generalitat i el seu President i part del 

consistori de Barcelona, que són empresonats al vaixell „Uruguai‟. Més de 3.000 

militants de partits polítics catalanistes d‟esquerres són també empresonats en diversos 

vaixells. 

 

 1934-1936: Bienni Negre. El Govern de Madrid suspèn les institucions polítiques 

catalanes, l‟Estatut i alguns diaris d‟esquerres, i es deroguen lleis aprovades pel 

Parlament. Els presos no recuperaran la llibertat fins després de la victòria del Front 

Popular (23 febrer, 1936). 

- El periodista Gaziel fa de profeta: «Nos aguardan terribles acontecimientos, una 

verdadera guerra civil, larga, feroz e incalculable». I resumeix la seva tesi en aquesta 

sentència lapidària: «Cada vez que el destino os coloca en una de esas encrucijadas 

decisivas, en que los pueblos han de escoger entre varios caminos, el de su salvación y 

su encumbramiento, nosotros, los catalanes, nos metemos faltamente, estúpidamente, 

en el que conduce al despeñadero». 



 

 1934, octubre 11: El diari La Vanguardia publica un article memorable d‟Agustí 

Calvet, Gaziel [„Apuntes de una noche inoblidable‟], en què qualifica els Fets d‟Octubre 

com l‟error més greu del catalanisme. 

 

 1934, desembre 13: Darrera intervenció de Francesc Cambó al Parlament: «PASSARÀ 

AQUEST PARLAMENT, DESAPAREIXERAN TOTS ELS PARTITS QUE HI 

ESTAN REPRESENTATS, CAURAN RÈGIMS, PERÒ EL FET VIU DE 

CATALUNYA SUBSISTIRÀ». 

 

 1934, desembre 15: «No hay problema catalán». «Ya está bien lo del Estatuto de 

Cataluña. Ya basta. Porque resulta demasiada historia. Lo mismo que hace cuarenta 

años, vemos ahora que vuelve a empantanarse la vida española en el tópico absurdo de 

lo „hechos diferenciales‟. Nosotros negamos, en redondo, la existencia del problema 

catalán. No hay problema catalán.» („La Nación‟, Madrid). 

 

 1935, gener: Companys i els seus consellers són culpats d‟un delicte de rebel·lió. La 

condemna al president és de trenta anys que complirà als penals de Cartagena i d‟El 

Puerto de Santa Maria. El Govern català queda controlat directament per l‟autoritat de 

Madrid, que és en mans de Lerroux i la CEDA. 

 

 1935, desembre: El president de la República, Alcalá Zamora, davant la crisi política, 

dissol les Corts i ordena la convocatòria d‟eleccions generals per al 16 de febrer del 

1936. Espanya té aleshores 600.000 aturats i la inestabilitat política, social i econòmica 

és greu, i els casos de corrupció esquitxen Lerroux. 

 

 1936, febrer 16: Terceres eleccions generals (i últimes) de la Segona República 

Espanyola. Guanya la coalició d‟esquerres, anomenada Front Popular (a Catalunya i 

València, Front d‟Esquerres, Front Popular d‟Ordre). 

 

 1936, març 1: El nou president del Govern estatal, Manuel Azaña, declara una amnistia 

per als presos polítics, entre els quals el president Companys, que entra aquest dia 

triomfal a Catalunya: «Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer». es 

restableix l‟Estatut, les institucions catalanes i la Generalitat. Les esquerres reprenen la 

reforma agrària, els obrers acomiadats retornen i es declara la Falange il·legal. Tot està 

preparat perquè la dreta prepara un cop d‟Estat. 

 

 1936, març 10: En un sopar ofert a Barcelona per la Societat Catalana de Geografia, 

l‟explorador de Veneçuela Fèlix Cardona promet al president Macià que batejarà amb el 

seu nom les fonts de l‟Orinoco, que encara no han estat descobertes. L‟esclat de la 

Guerra Incivil no ho permetrà. 

 

 1936, abril 15: Al País Basc es presenta el quart projecte d‟Estatut d‟Autonomia. 

 

 1936, abril 29: Durant l‟enterrament dels germans Josep i Miquel Badia, dirigents 

d‟Estat Català assassinats per pistolers anarquistes, l‟estelada cobreix els seus fèretres i 

presideix un massiu comiat de condol pel centre de Barcelona. A València apareix una 

versió pròpia de l‟estelada. Té la franja blava en lloc de triangle i l‟estel és roig i no 

blanc. A la guerra contra el feixisme, l‟estelada arriba fins a les trinxeres dels Pirineus, a 

l‟Aragó, i va amb la columna que intenta alliberar Mallorca dels feixistes. 



 

 1936, maig: Astúries redacta el seu Estatut d‟Autonomia, tot coincidint amb les 

converses dels ajuntaments castellans per a l‟autonomia de Castella i Lleó. 

 

 1936, maig: S‟encarrega al nacionalista Gaspar Torrente d‟Estado Aragonés la 

redacció del seu Estatut d‟Autonomia. El text definitiu s‟acaba al juny i el 15 de juliol 

es presenta a les Corts, al costat del Projecte d‟Estatut d‟Autonomia de Galícia. L‟esclat 

de la Guerra Incivil estroncarà tot projecte. 

 

 1936, juny: El Partit Nacionalista Català (PNC) es dissol dins d‟Estat Català junt amb 

part de les JEREC i militants de Nosaltres Sols. 

 

 1936, juny 28: Es vota un segon plebiscit favorable a l‟Estatut d‟Autonomia de 

Galícia. 

 

 1936, juliol: A Barcelona es publiquen vuit diaris en català. Després de la Guerra 

Incivil no se‟n publicarà cap. No serà fins el 1976 que es publicarà el primer diari en 

català: „Avui‟ i dos setmanaris: „Presència‟ (Girona) i „Arreu‟. 

 

 1936, juliol 6: A Andalusia es prepara la redacció d‟un projecte autonòmic. 

 

 1936, juliol 7: Crònica del periodista Carles Sentís a L’Instant, des de París, davant la 

imminent Olimpíada Popular que s‟ha de celebrar a Barcelona: «Hom està content de 

registrar que les parets de París estan plenes de cartells parlant de Barcelona. Els colors 

elegantíssims de l‟escut de la ciutat atrauen els ulls. Una anella en lloc de cinc: l‟Olimpíada 

Popular de Barcelona. Per l‟acte preludi de l‟Olimpíada de Barcelona, hom esperava el 

president de al Generalitat. Però de l‟avió, a Le Bourget, vaig veure saltar les figures 

somrients de Rovira i Virgili, Puig i Ferreter, A. Xirau i Arlandis... Discursos al micròfon. 

Els oradors suen... Puig i Ferreter amb aquella cara de salut del camp de Tarragona guanya 

de seguida la simpatia de la multitud. El nom de Companys és ovacionat... Després parlen 

diferents oradors francesos amb aquella eterna solemnitat. Sempre que es referien al 

Govern de Catalunya, un baix-llevantí d‟ulls malignes i petits com caps d‟agulla replicava 

indignat: espanyol! Ho repetí tantes vegades que el públic francès, encara que no 

comprenia la intenció, el féu callar imperativament. Quilòmetres enllà de les fronteres 

encara és possible trobar-te amb murcians que fins a la data no saben que hi ha estatuts...». 

Aquesta iniciativa catalana amb projecció mundial va quedar frustrada –com tantes altres- 

amb la rebel·lió militar del 18 de juliol. 

 

 1936, juliol 18: Una part de l„exèrcit, encapçalat pel general Emilio Mola, es 

revolta contra el Govern de la República. A Catalunya és el general Goded, arribat 

de Mallorca, qui es revolta contra la Generalitat. A Barcelona i a tot Catalunya, la 

revolta fracassa per manca de suport popular i per l„actuació de les forces lleials a 

la Generalitat (Guàrdia d‟Assalt, Guàrdia Civil i les milícies armades anarquistes). 

COMENÇA LA GUERRA INCIVIL, TAMBÉ CONTRA CATALUNYA. 

 

 1936-1939: La solució final. «¿Y el problema de Cataluña? Resolución facilísima: ¡se 

mata a todos los catalanes! Es una cuestión de tiempo.» (Afirmació d‟un militar durant 

la guerra 1936-39 en resposta a la pregunta d‟un periodista. Del llibre La guerra de los 

mil días. Nacimiento, vida y muerte de la II República. J. Cabanellas). 

 



 1936, juliol 21: Creació de les Milícies Antifeixistes de Catalunya, que coordina la 

formació de columnes formades per voluntaris que aniran al front: «No passaran!». 

Mentrestant, els anarquistes han aconseguit les regnes del país i han demanat una revolució 

social enmig del clima bèl·lic: cremaran esglésies, assassinaran molts religiosos, preveres i 

laics, i alliberaran presos..., uns fets que la Generalitat mira d‟aturar. Aconsegueix, això sí, 

salvaguardar una part del tresor artístic de la ira revolucionària (Montserrat, Catedral de 

Barcelona...). 

- La comunió entre els Governs català i espanyol es manté en els primers compassos de 

la guerra davant l‟evidència que cal lluitar plegats contra el mateix enemic. 

 

 1936, juliol 23: Al Bar del Pi de Barcelona, neix el Partit Socialista Unificat de 

Catalunya (PSUC), presidit per Joan Comorera, resultat de la integració de quatre 

organitzacions polítiques d‟àmbit català: la Federació Catalana del PSOE, el Partit 

Comunista de Catalunya, la Unió Socialista de Catalunya i el Partit Català Proletari. La 

creació del partit es veu precipitada per l‟alçament militar del 19 de juliol, però ve 

precedida per mesos de converses prèvies entre els diversos grups de l‟esquerra catalana 

que integrarien el partit i responia a un projecte ampli i treballat. 

 

 1936, agost, primeria: Incautació i col·lectivització de les fàbriques i empreses. 

Aquests decrets imposats pels anarquistes, crearan un „malestar creixent‟ entre la petita 

burgesia, els ramaders i sindicats com la UGT, car en molts casos esdevenen 

„confiscacions‟. Els „comitès‟ també controlen les empreses periodístiques, els 

transports, la majoria d‟hotels, cinemes i teatres. El malestar esclatarà en els „Fets de 

Maig de l‟any següent. 

 

 1936, agost: Catalanofòbia. «Els insurgents ja exploten la fòbia anticatalana. Els 

traidors al règim ens tracten d‟estrangers» (Titular del diari „La Publicitat‟). 

 

 1936, octubre 12: En aquesta “fiesta de la raza” Unamuno improvisa un discurs en el 

paranimf de la Universitat de Salamanca, de la qual era rector, i diu: «Este es el templo 

de la inteligencia, y yo soy el sumo sacerdote. Estáis profanando su sagrado recinto. 

Venceréis pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta; pero no 

convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo más 

que os falta: razón y derecho en la lucha». 

 

 1936, novembre: La Generalitat -que vol construir un exèrcit propi a causa de la guerra 

incivil- crea el Regiment Pirinenc número 1. Es concreta el 6 de desembre creant 

l‟Exèrcit Popular de Catalunya: primera unitat militar d‟obediència estrictament 

catalana des del 1714. Es distingeix per un gran nivell de disciplina. En els Fets de Maig 

del 1937, el Regiment defensa el Palau de la Generalitat dels atacs anarquistes. Quan la 

Generalitat perd les competències de defensa, el Regiment s‟incorpora a l‟Exèrcit de la 

República, on els seus membres són objecte de mesures disciplinàries d‟extrema duresa 

o destinats a missions suïcides pel seu tarannà obertament separatista. 

 

 1936: Durant la contesa eren cèlebres les emissions radiofòniques del militar Queipo de 

Llano (1875-1951) des de Ràdio Sevilla: «¡Ya arreglaremos cuentas, míster 

Companys!». «Y hablando de la libertad, recuerdo ahora la libertad de Cataluña. ¡Nos 

has fastidiado, Companys! ¡Ya están libres, ya están Independientes! ¡Qué satisfacción 

deben haber dado a los cabecillas marxistas!  Como sea verdad eso de que Cataluña se 

ha declarado independiente, tengo ya formado el propósito: en cuanto termine mi 



misión en Sevilla, pediré al Gobierno que se forme que me nombre jefe de la fuerza que 

vaya a Cataluña para someterla. ¡Qué satisfacción voy a tener poniéndole a la calle 

principal de Barcelona, la de las Cortes, el nombre de General Espartero! Verdad que 

con el presidente, abogado de todos los anarquistas y de todos los canallas de 

Barcelona, con esos ministros tan selectos y escogidos de que se ha echado mano, 

¿cómo va a estar Cataluña, si ninguna persona decente puede ir allí? Ya puede estar 

satisfecho y contento el Gobierno catalán. ¡Ya arreglaremos cuentas, míster 

Companys!». 

- Que no en quedi res: «Transformaremos Madrid en un vergel, Bilbao en una gran 

fábrica y Barcelona en un inmenso solar». 

 

 1936: Contra la indústria catalana. «A los buenos españoles. ¡¡Patriotas!! Este folleto 

editado en Castilla se propone como fin principal contrarrestar el predominio de la 

industria de la región catalana. ¡Españoles! Prestad vuestra ayuda a la industria 

castellana.» (Són tots uns atacs que van al cor de l‟economia catalana per desmantellar-

la. Text a la contraportada de «Recopilación de los Himnos del Ejército y cada una de 

las milicias armadas salvadoras de España». Librería P.Y.A., Zamora).  

 

 1936: Hostilitat contra Catalunya. «A l‟Espanya blanca, l‟hostilitat contra Catalunya 

no minva i fa preveure que el triomf establir una situació poc envejable: pitjor, potser, 

que la que es creà després de 1714.» (Francesc Cambó. «Meditacions», Barcelona, 

1982. Editorial Alpha, p. 109). 

 

 1937, febrer 13: Tot i que el creuer nacional Canarias ja havia bombardejat Roses el 30 

d‟octubre de l‟any anterior, en aquest dia es produeix el primer bombardeig important 

sobre Barcelona del Canarias a 2/4 de 9 del vespre, situat al Poblenou. Objectiu: Fàbrica 

Elizalde (fabricació de motors d‟aviació, bombes aèries i mines submarines). 24 

canonades, en tres sèries de vuit, durant uns 20 minuts. 18 morts (9 homes, 9 dones), 

118 ferits (12 homes, 8 dones). És dissabte i la gent sopa o és al cinema. Molts moren al 

cinema Núria (Roger de Flor, Rosselló-Còrsega) i Xile (Pg. de St. Joan, xamfrà 

Rosselló). 

- Barcelona patirà durant la guerra un total de 195 bombardejos. El darrer, el 25 de 

gener del 1939. Els efectuats per l‟aviació ho foren majoritàriament des de l‟illa de 

Mallorca: 113 ho van ser per l‟aviació legionària italiana; 80 per la legió Còndor i per 

l‟aviació nacional. Els 1.900 impactes de bomba causaren prop de 3.000 morts, més de 

7.000 ferits i al voltant de 1.800 edificis civils destrossats o greument danyats. Per a 

pal·liar les destrosses del bombardejos es va crear l‟Escola de Capacitació per a la 

Defensa Passiva. Les classes que s‟hi feien van servir després per a crear altres escoles a 

Europa durant la Segona Bogeria Mundial. 

 

 1937, febrer 18: El general Batet és executat després de negar-se a recolzar la 

insurrecció del 18 de juliol del 1936 a Burgos on estava al comandament de la VI 

divisió orgànica. Franco no li va perdonar mai que no hagués entrat a mata-degolla al 

Palau de la Generalitat en els Fets d‟Octubre del 1934. 

 

 1937, maig 3-7: Fets de Maig: Enfrontaments a Barcelona entre milicians anarquistes 

de la CNT-FAI, amb el suport del POUM (volen fer la guerra per fer la revolució), i el 

Govern de la Generalitat, amb milicians d‟Estat Català, del PSUC i la UGT (volen 

defensar la República i la Generalitat). Amb barricades pels carrers, el resultat és de 300  

morts i mil ferits. Els Mossos d‟Esquadra i la Guàrdia d‟Assalt defensen el Palau de la 



Generalitat, i Companys, davant el caos, es veu obligat a transferir l‟ordre públic al 

Govern de Madrid. La Guàrdia d‟Assalt imposa la calma; tanmateix, les indústries de 

guerra catalanes queden en mans de Madrid, i també el control i la seguretat del país. 

 

 1937, juny 9: Sentiment de rancúnia contra els catalans  
«Hay -inútil sería ocultarlo- en muchos lugares de la España en salvo, un sentimiento 

muy acusado de rencor contra los catalanes 
30

.»  (Article publicat a «ABC» de Sevilla). 

 

 1937, juliol 28: Amb Franco es viu millor. «Si esas gentes (de Barcelona) van a 

descuartizar a España, prefiero a Franco. Con Franco ya nos las entenderemos nosotros, o 

nuestros hijos, o quien quiera» (Juan Negrín, cap del govern republicà. Nota transcrita per 

Manuel Azaña). 

 

 1937, octubre: El Govern de la República, presidir per Joan Negrín, es trasllada a 

Barcelona. 

 

 1938: James [Jim] Philip Lardner (Chicago, 18 maig 1914), fill del conegut periodista i 

humorista Ring Lardner, que és a Barcelona per enviar cròniques sobre els voluntaris 

dels EUA a la guerra al New York Herald Tribune i que, ell mateix, s‟incorporarà a les 

Brigades Internacionals, escriu a sa mare: «Pot semblar que Catalunya sigui un petit 

fragment d‟un mapa al costat del Mediterrani, però en realitat és tot un país i no se‟m 

passa pel cap que puguin ser mai conquerits. Hi ha massa gent aquí que està lluitant 

per allò que creu i són pocs els que estan a l‟altre bàndol». 

 

 1938: Catalans i jueus. «Catalán, judío y renegado, pagarás los daños que has causado. 

Arriba escuadras, a vencer, que en España empieza a amanecer 
31

.» (Parodia del «Cara 

al sol», cantada per falangistes a la batalla de l‟Ebre, recollida per Carles Muñoz 

Espinalt). 

 

 1938, febrer: Les Corts Espanyoles es reuneixen al monestir de Montserrat. 

 

 1938, març 16: «Por las buenas o por las malas». «Estamos colgados en las mismas 

puertas de Cataluña, y golpeando en ellas varonilmente para que nos las abran, por las 

buenas o por las malas, porque, de grado o por fuerza, cuando queramos pasar, 

pasaremos adelante.» (Diari «Adelantado de Salamanca»). 

 

 1938, abril 4: L‟exèrcit feixista ocupa la primera capital catalana: Lleida. La República 

mobilitzarà tots els efectius per evitar la caiguda definitiva, amb la dura batalla de 

l‟Ebre, que significarà la desfeta final de Catalunya. 

 

 1938, abril 5: Derogació de l‟Estatut de Catalunya de l‟any 1932. «El Alzamiento 

Nacional significó en el orden político la ruptura con todas las instituciones que 

implicasen negación de los valores que se intentaba restaurar. Y es claro que, cualquiera 

que sea la concepción de la vida local que inspire normas futuras, el Estatuto de 

Cataluña, en mala hora concedido por la República, dejó de tener validez, en el orden 

jurídico español, desde el día diecisiete de julio de mil novecientos treinta y seis. No 
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sería preciso, pues, hacer ninguna declaración en este sentido. Pero la entrada de 

nuestras gloriosas armas en territorio catalán plantea un problema, estrictamente 

administrativo, de deducir las consecuencias prácticas de aquella agregación. Importa, 

por consiguiente, establecer un régimen de derecho público que, de acuerdo con el 

principio de unidad de la Patria, devuelva a aquellas provincias el honor de ser 

gobernadas en pie de igualdad con sus hermanas del resto de España. En consecuencia, 

a propuesta del Ministro del Interior y previa declaración del Consejo de Ministros, 

dispongo: 

- Artículo 1. La Administración del Estado, la provincial y la municipal en las 

provincias de Lérida, Tarragona, Barcelona y Gerona se regirán por las normas 

generales aplicables a las demás provincias. 

- Artículo 2. Sin perjuicio de la liquidación del régimen establecido por el Estatuto de 

Cataluña, se consideran revertidos al Estado la competencia de legislación y ejecución 

que les corresponde en los territorios de derecho común y los servicios que fueron 

cedidos a la región catalana en virtud de la Ley de quince de septiembre de mil 

novecientos treinta y dos 
32

.» (Decreto-Ley de derogación del Estatuto de Cataluña. 

Burgos, II Año Triunfal. Firmat Francisco Franco). La mesura també va trobar bona 

acollida entre alguns polítics republicans. La dictadura franquista durarà fins el 1975, 

any de la mort del dictador Franco. 

  

 1938, abril 9: A les set del matí, amb veu clara i serena, el dirigent d‟Unió Democràtica 

de Catalunya, Manuel Carrasco i Formiguera, abans de la descàrrega de l‟escamot 

d‟afusellament, amb veu clara i serena, exclama: «Visca Catalunya lliure... Jesús, Jesús, 

Jesús». 

 

 1938, abril 21: Terra “pulverizada”. «Pero una advertencia. Ya se acabó esta 

conducta, se acabó la traición, porque nosotros preferiríamos ver a estas tierras 

pulverizadas antes que verlas otra vez en contra de los sagrados destinos de España 
33

.» 

(Discurs del Jefe del Servicio Nacional de Propaganda de FET y de las JONS, José 

Antonio Giménez Arnau, a Zaragoza. 

 

 1938, maig 2: «A la sombra de las bayonetas». «Por eso hemos procurado dar en 

nuestras columnas el realce que merece este acto, primera expresión de la incorporación 

de Cataluña a España realizada -y aquí cabe pensar en un alto simbolismo dispuesto por 

la Providencia- a la sombra de las bayonetas del Ejército de Aragón 
34

.» (Article 

publicat al diari de Zaragoza «Heraldo de Aragón» comentant el primer acte falangista 

celebrat en terres catalanes ocupades per l‟exèrcit franquista (Almacelles). 

 

 1938, juliol 25-novembre: A mitja nit del dia de Sant Jaume l‟exèrcit republicà inicia 

una ofensiva creuant el riu Ebre. Comença la batalla més cruenta de la guerra per a 

Catalunya, aïllada de la resta de la Península, amb la frontera francesa tancada i la costa 

bloquejada. La Batalla de l‟Ebre esdevé un escorxador, amb una batalla de desgast 

tacada de sang per avançar o recular uns metres. 
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- A la tarda, els republicans aconsegueixen frenar els franquistes entre Gandesa i Casp. 

És en aquests moments on se situa la carta del cap de govern de la República, Juan 

Negrín, home d‟esquerres pels quatre costats, al ministre socialista Julián Zugazagoitia: 

Negrín està disgustat pel «recrudecimiento nacionalista» del govern de la Generalitat. I 

continua „despullant-se‟ «No estoy haciendo la guerra contra Franco para que retoñe en 

Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino… Estoy haciendo la guerra por 

España y para España… no hay más que una nación: ¡España!... no se puede 

consentir esta sorda y persistente campaña separatista, y tiene que ser cortada de raíz». I 

el pinyol final: «Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a 

desmembraciones, que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco... En punto a la 

integridad de España soy irreductible y la defenderé de los de fuera y de los de dentro» 

[Més clar, l‟aigua. I president del Gobierno. I d‟esquerres]. 

 

 1938, desembre: No fos cas que es vulguin independitzar. «Había que impedir que 

Cataluña pudiese declararse independiente 
35

.» (L‟autor considera que un deis motius 

per a decidir l‟ofensiva de l‟exèrcit de Franco el desembre de 1938 fou aquesta 

possibilitat.  

 

 1938, desembre 23: Dos dies abans de Nadal comença l„ofensiva final contra 

Catalunya, que durà a l‟ocupació de Barcelona el 26 de gener de l‟any següent. 

 

 1939: Amb la dictadura franquista, l‟estelada retorna un cop més a l‟exili. En la lluita 

clandestina de l‟interior, l‟estelada no hi reapareix fins unes dècades més tard. 

 

 1939, gener 15: Tarragona és ocupada per l„exèrcit franquista. 

 

 1939, gener: «¡Perros catalanes!». «Un joven seminarista que había actuado de acólito 

al lado del canónigo salmantino don José Artero, en la ceremonia de reconciliación de la 

Catedral de Tarragona, el mes de enero de 1939, recuerda todavía con horror el violento 

discurso pronunciado en aquella ocasión, en el cual, entre otras frases muy duras, llegó 

a decir: “Perros catalanes! ¡No sois dignos del sol que os alumbra!” 
36

. (Entrevista 

efectuada per Hilari Raguer a Mn. Salvador Ramon el 14 de juliol de 1984). 

 

 1939, gener 20: Altra vegada les baionetes. «Las puntas de las bayonetas nacionales 

señalan a Barcelona: hacia allá se dirigen, como el hierro que apunta el corazón para la 

estocada definitiva» (Primera pàgina de «El Ideal Gallego» de la Corunya). 

 

 1939, gener 26: Barcelona és ocupada per l„exèrcit franquista. Per cert, que uns mesos 

abans els màxims dirigents polítics republicans (PCE, PSUC) havien planejat la 

destrucció total de la ciutat amb especialistes en demolició de la Brigada Líster per 

executar els designis de la Internacional Comunista i de l‟URSS. Es disposava d‟uns 

quants milers de tones de trilita i de grans quantitats de munició d‟artilleria, que serien 

suficients per volar les principals fàbriques de la ciutat, els punts de subministrament 

energètic, els conductes d‟abastament d‟aigua potable, les vies de comunicació i els 

túnels del metro. Es calculava que així es destruiria una quarta part de Barcelona. 
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També es van fer càlculs sobre els centenars de morts que aquestes explosions 

ocasionarien i es va concloure que eren danys col·laterals acceptables. Cap dels 

assistents a la reunió no va gosar qüestionar els plans presentats pels agents del 

Komintern. Veient que no serviria de res oposar-s‟hi, Miquel Serra i Pàmies va oferir-se 

a ser ell qui acabés d‟enllestir els detalls i qui finalment donés la fatídica ordre de 

destruir Barcelona. Serra i Pàmies va dedicar tots els esforços a evitar la massacre: 

convocava reunions constantment, induïa a confusions en l‟hora i lloc de trobada, 

facilitava contactes erronis i creava tot tipus de dilacions. Finalment, Serra i Pàmies se‟n 

va sortir. Va esperar al 26 de gener del 1939, quan les tropes franquistes desfilaven ja 

pel passeig de Gràcia, per fugir de Barcelona, segur que la ciutat ja no volaria pels aires. 

Arribat, però, a Moscou el van empresonar, torturar i jutjar per anticomunista, trotskista 

i francmaçó, i per haver incomplert les ordres de convertir Barcelona en un munt de 

runa. 

 

Les tropes feixistes ocupants aconsegueixen el poder polític, social, econòmic i cultural. 

Més de 18.000 funcionaris de la Generalitat són cessats i l‟Estatut d‟Autonomia i la 

Generalitat, abolits. La llengua i la cultura catalana són asfixiades premeditadament. El 

nou règim franquista duu a terme una repressió ferotge que comporta penes de mort i de 

presó a milers de persones, sotmeses a judicis sumaríssims que no tenen cap mena de 

garantia jurídica. 

Tota la simbologia catalana és exterminada de soca-rel, i fins i tot s‟obliga els pares que 

canviïn els noms dels seus fills en cas que no hagin estat batejats amb noms de sants, i 

sempre en castellà. És obligatori saludar amb el braç alçat la bandera espanyola i cantar 

himnes com el „Cara al sol‟. Comença una llarga nit fosca... 

 

 1939, gener 26: Destrucció del Servei Meteorològic. Aquest dia entrà a Barcelona un 

funcionari del Servicio Meteorológico Nacional que a la vegada era tinent de l‟exèrcit 

ocupant. Acompanyat de soldats armats, penetrà al local del S.M. de Catalunya, expulsà 

el personal -no va deixar que s‟enduguessin res, ni els efectes personals- i a cops de 

culata dels fusells els soldats van destruir tots els aparells científics, vitrines i mobles, i 

dies més tard tota la documentació-registre, la biblioteca, el material de la Fundació 

Rabell, etc., tot va ser carregat en camions i dut a Madrid. Era la pura venjança contra la 

tasca del Servei Meteorològic de Catalunya. El doctor Fontserè va ser convidat a signar 

la seva adhesió al nou règim polític. S‟hi negà. El 7 d‟agost del 1939 fou destituït del 

càrrec. 

- Quan Fontserè va fer cent anys, el Centre Excursionista de Catalunya proposà de fixar 

una placa a l‟observatori del Turó de l‟Home recordant que havia estat construït a 

iniciativa del doctor Fontserè. El Servicio Meteorológico Nacional es negà a permetre-

ho: no acceptava una inscripció en català. Era l‟any 1970. El CEC es negà a fer la placa 

en castellà, i no hi fou posada. Fontserè morí al cap de poc 
37

.  

 

 1939, gener 28: Programa de «Educación». Se suprimeix l‟ensenyament de filologia 

catalana, la història medieval de Catalunya, la història moderna de Catalunya, la 

geografia de Catalunya, el dret civil català, la història de les idees religioses a 
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Catalunya, la història de l‟art medieval català, l‟escultura gòtica a Catalunya, etc. 
38

. 

(Ordre del Ministerio de Educación Nacional).  

 

 1939, febrer 5:  Girona és ocupada per l„exèrcit franquista. 

 

 1939, febrer 1: El govern central de la República surt de territori espanyol. 

 

 1939, febrer 10: El Ejército Nacional Franquista arriba a la frontera pirinenca. 

Definitivament la conquesta de Catalunya s‟ha completat. Ben aviat li toca el rebre a tot 

el que tufegi en català. 

- “I si comencem pels „Segadors‟?...”. «Los recuerdos históricos que los catalanes 

tenían de los castellanos, con música y todo, en su villano himno “Els segadors”, son 

muy antiguos. Datan del reinado de Felipe V, y es preciso refrescarles la memoria con 

un escarmiento contemporáneo. Tendrán que componer otro himno. Lo malo para ellos 

es que van a tardar mucho en poder cantarlo (...) ¿Qué nos queda a nosotros? La 

conquista. Y ahora no habrá segadores. Serán Castilla entera y Navarra, y Aragón y 

Andalucía las que coloquen en la fenecida Generalidad la enseña de la patria, con un 

sello que diga: “para siempre”.» (Francisco de Cossío. «Hacia una nueva España»). 

- ... No estan per cançons…: La Federació de Cors de Clavé, a la qual estaven afiliades 

unes dues-centes quaranta corals, és clausurada 
39

.  

- “... I acabem en tot”: La República ha perdut la llibertat; els catalans, ho hem 

perdut tot. «L‟enfonsament de la República i àdhuc la submissió a una política 

estrangera autoritària, no representa la mort de llur esperit ni de llur idioma. Han perdut 

la llibertat, però no han perdut res més. Mentre que nosaltres, els catalans, ho hem 

perdut tot» (Rafael Tassis). 

 

 1939: Lluís Companys, president de la Generalitat a l‟exili francès, després que s‟ha 

dissolt el govern català, crea el Consell Nacional de Catalunya, amb Pompeu Fabra, 

Josep Pous i Pagès, Jaume Serra Húnter, Antoni Rovira Virgili i Santiago Pi Sunyer. El 

15 d‟octubre Lluis Companys, entregat pels alemanys al Govern franquista, serà 

afusellat al castell de Montjuïc, a Barcelona. 

 

 1939, febrer 12: Donen per acabats el „fet diferencial‟. «A los otros, a los del “hecho 

diferencial”, nuestra notificación de que han sido vencidos por la fuerza de las armas, y 

de que si quieren ser hermanos de los demás españoles les impondremos la ley del 

vencedor, porque nosotros, los combatientes, al terminar la guerra en Cataluña, damos 

también por terminados y para siempre los hechos diferenciales 
40

.» (Ricardo Alonso 

Vega, tinent coronel de la Legió. Setmanari «Arriba España», d‟Olot).  

 

 1939, febrer 20: Desfilada militar de 100.000 homes per la Diagonal de Barcelona, sota 

la presidència del Generalísimo Franco. 
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 1939, març 28: «Ara „Palacio de la Música‟»: «Al ser incorporado a las actividades 

de la Nueva España, se ha hecho desaparecer del nombre del Palacio de la Música aquel 

aditamento de “Catalana” que parecía significar una exclusión, afortunadamente no 

realizada por completo, de los compositores de las regiones hermanas y se hallaba en 

abierta pugna con los amplísimos horizontes del arte musical 
41

.»  (D‟un article de «La 

Vanguardia Española», Barcelona). 

 

 1939, maig 6: El Fill de Déu és Patriota Castellà: Triomf del «Nacional-

Catolicismo» a les escoles. «El Crucifijo sería conveniente que tuviese como fondo la 

Bandera de la Patria... 
42

» (D‟una circular dirigida a tots els mestres de la província de 

Barcelona per l‟«Inspector Jefe», J. Iniesta). 

 

 1939, abril 1: C‟est fini: Un cop el Ejército ha entrat a Madrid, el locutor Fernando 

Fernández de Córdoba llegeix a la seu de la Ràdio Nacional de Burgos el comunicat de la 

fi de la guerra: «Cautivo y desarmado el Ejército Rojo, las tropas nacionales han 

conseguido los últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El Generalísimo 

Franco». 

 

 1939, agost 8: Consigna clara: Franco, Franco, Franco. «La consigna es clara y no 

tiene refugio: si queremos ser dignos de esta redención (la de Barcelona per l‟Ejército) y 

honrar a quien nos ha redimido, todos los españoles debemos hacer estas tres cosas: 

pensar como Franco, sentir como Franco y hablar como Franco, que hablando, 

naturalmente, en el idioma nacional ha impuesto la Victoria 
43

.» (Luis de Galinsoga. La 

Vanguardia Española). 

 

 1939, setembre 1: Comença la Segona Bogeria Mundial. 

 

 1939, setembre 6: «Arriba España», frase obligatòria. «Las entidades que 

demostraren, con documentación, haber intentado oportuna aunque infructuosamente, 

por escasez de papel, la sustitución de sus documentos y papeles impresos no 

redactados en el idioma nacional, podrán imprimir el reverso o páginas libres, cruzando 

el texto no español con la frase “Arriba España!”, que se imprimirá en tinta roja y en 

gruesos caracteres, sin perjuicio de sustituir con toda urgencia tales impresos. 
44

» 

(Circular del gobernador civil de Barcelona, Wenceslao González Oliveros). 

 

 1940-1950: Repressió i resistència 

 

 1940: Les sardanes, „himnes separatistes‟ 
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El compositor de sardanes Joaquim Soms (1914-2012, Pineda de Mar) és empresonat 

durant un any per haver escrit durant la Guerra Incivil la sardana „Catalans a l‟Alcàrria‟, 

amb lletra de Lluís Millan. Durant la contesa, en Joaquin havia estat destinat a la 33ª 

Divisió a l‟Alcarria i havia estrenat aquesta sardana al teatre Calderón de Madrid, 

mereixent els elogis del general Miaja. Durant la guerra havia creat una banda de 

música amb catalans i valencians i cada setmana tocaven a la Llar del Combatent Català 

de Madrid. 

 

 1940, abril: Neix a París el Front Nacional de Catalunya (FNC) com un front 

patriòtic de mans de diversos exiliats nacionalistes militants d‟Estat Català quan aquest 

abandonà ERC el maig de 1936. . Fou un bloc polític unitari impulsat per Estat Català i 

els sindicats d‟estudiants FNEC i BEN. La seva bandera i imatge externa era la bandera 

quadribarrada. tot i que la policia li atribuí l‟ús de la senyera estelada. La idea era 

aplegar en un front ampli tots els partits nacionalistes. A la pràctica, però, la resta de 

partits nacionalistes (Acció Catalana, ERC, etc.) no en formarien part com a tals i la 

seva presència al FNC seria a través de militants aïllats. 

 

 1940, abril 27: Després d‟una autèntica tortura psicològica, acusat per les autoritats 

franquistes de „catalanidad catalanista‟, mor als 65 anys el màxim exponent de la 

pintura postimpressionista Joaquim Mir i Trinxet (nascut a Barcelona el 1873). 

Considerat el pintor català per excel·lència i el màxim representant dels sentiments 

populars i nacionals del país, va ser obligat a enterrar-se amb la bandera espanyola. I és 

que durant l‟entrada de les tropes franquistes a Barcelona no va mostrar “satisfacción 

alguna”, i en la seva fixa política se l‟acusa injustament que: «durante el dominio rojo 

adquirió objetos de procedencia dudosa y compró propiedades a bajo precio de persones 

que persones de derechas aprovechándose de las necesidades de ellas». Per vexar-lo 

públicament durant les nits de Nadal o Cap d‟Any li exigien uns papers que ja se sabia 

que no tenia, per conduir-lo a comissaria davant la mirada de tothom i se retingut durant 

hores. 

 

 1940, agost 13: El president Companys, que no ha dissolt el Govern de la Generalitat, 

és detingut al seu domicili a La Baule-les-Pins per agents de la policia alemanya, la 

Gestapo, que col·labora amb l‟espanyola. 

 

 1940, setembre 29: Una setmana més tard de la seva detenció, Companys és deportat a 

la presó de La Santé, a París, on hi roman incomunicat fins aquest dia, en què és 

deportat a Irún, on és lliurat a les autoritats franquistes. 

 

 1940, octubre 3: Companys arriba a Barcelona, on l‟espera un consell de guerra sense 

cap mena de garantia legal. Abans, ha estat torturat als calabossos del Ministerio del 

Interior, a Madrid. El seu defensor militar en el consell de guerra, Ramos de Colubí, 

demana la commutació de la pena de mort per la de presó, però la sentència ja està 

escrita setmana o anys abans: se l‟acusa de repartir armes a elements extremistes el 

juliol del 1936 i de promocionar crims, assassinats, robatoris, saqueigs i «depredaciones 

de toda clase a la que el procesado toleró no oponiendo medie eficaz alguno para 

evitarlas, ni mucho menos para reprimirlas». 

 

 1940, octubre 14: En el consell de guerra, en què la defensa no pot aportar cap 

testimoni, Companys és condemnat a mort i diu: «La història ens jutjarà a tots en la 

nostra intenció». L‟any 2014 l‟Estat espanyol encara no ha iniciat els tràmits per 



anul·lar la sentència que condemnà a mort el president escollit democràticament pels 

catalans, un fet que no té precedents a la història de les democràcies europees. 

- Colubí, anys després recordarà que el president va morir per catalanista i no pas per 

instigar cap desordre social, com l‟acusava el fiscal: «El problema és que dins la idea de 

l‟Espanya nacional, Companys era un enemic». 

 

 1940, octubre 15: El President de la Generalitat, Lluís Companys i Jover, descalç, 

abans de ser afusellat al castell de Montjuïc, crida descalç: «Per Catalunya!». 

Companys, que només era republicà espanyol, es va anar fent nacionalista. 

 

1940, novembre 3: L‟expresident de la República a l‟exili mor a Montauban 

(Occitània). Essent president de la República Espanyola, Azaña va fer esforços per 

acostar-se a la personalitat de Catalunya: «La República Espanyola ha de resoldre el 

problema de Catalunya, i si no el resol la República mateixa haurà fracassat, encara que 

duri cent anys». Manuel Azaña va passar de l‟interès i la receptivitat cap als 

plantejaments del catalanisme fins a la decepció respecte als polítics catalans quan la 

República s‟ensorrava. A Carles Pi i Sunyer, alcalde Barcelona, li va dir: «Si no perdem 

la guerra, l‟avenir de l‟autonomia depèn que des d‟ara observin vostès una conducta 

constitucionalment irreprotxable». 

- Azaña, que el 1932 havia defensat aferrissadament l‟Estatut, durant la Guerra Incivil 

es distancia del nacionalisme i del Govern de la Generalitat, als quals acusa de deslleials 

i traidors, «por aprovecharse de la guerra para ser ingratos con la República y desleales 

a España», i a la indústria catalana (i també a la basca) d‟una molt baixa producció de 

guerra. Per Azaña, el fracàs del cop militar del 36 a Barcelona, «desató la ambición 

política del catalanismo» per evadir-se de col·laborar amb la República. A més, va 

estendre ombres sobre la capacitat de lluita de les tropes procedents de Catalunya per 

una suposada inactivitat al front d‟Aragó. Escrivia Azaña que, «sofocado en pocas 

horas, dentro del territorio catalán, el alzamiento militar, y llevando sus fuerzas al 

interior de las provincias limítrofes, a gran distancia de Barcelona, Catalunya había 

ganado la guerra». I justificava la intervenció de la Generalitat per part del Govern de 

Juan Negrín perquè, «subvertidos los poderes, era inadmisible que, con pretexto de ser 

Catalunya una región autónoma, fuese gobernada por un grupo irresponsable». 

 

 1941, febrer 28: Al Gran Hotel de Roma mor el rei Alfons XIII d‟una angina de pit. 

Mesos abans ha renunciat als seus drets dinàstics en el seu tercer fill, Joan de Borbó. Al 

1936 havia aprovat l‟aixecament del 18 de juliol pensant que d‟aquesta manera es 

podria restaurar la monarquia. Tot i això, Franco va deixar clar que el rei difícilment 

arribaria a exercir un paper en el futur, a con 

 seqüència dels errors del passat. Quan va acabar la guerra i al no restaurar-se la 

monarquia, el rei, suposadament, hauria declarat al periodista nord-americà John T. 

Whitaker: «Vaig elegir Franco quan no era ningú. Ell m‟ha traït i enganyat en cada 

pas». 

 

 1941, setembre 25: Es crea l‟Instituto Nacional de Industria (INI), orientat a 

construir indústries allò on no pugui arribar la iniciativa privada. Protagonitza una 

evident discriminació contra Catalunya. Per a fer més evident la voluntat de les 

autoritats de dificultar la recuperació econòmica de Catalunya, es traslladen a Madrid 

les seus socials d‟empreses catalanes i es depura el personal dels organismes encarregats 

de l‟economia del país. 

 



 1942-1944: A Nova York, el Comité Free Catalonia edita un butlletí, a favor de la 

independència de Catalunya i de la causa aliada en la guerra mundial. Les gestions del 

Comitè porten el cas català fins a la primera seu de l‟ONU a San Francisco (Califòrnia), 

on apel·len als països patrocinadors de la «Conferència sobre Organització Internacional 

de les Nacions Unides» (EUA, URSS, Xina i Regne Unit) per tal que posin a la seva 

agenda el conflicte de Catalunya. Per aquest efecte editen expressament en català i 

anglès el monogràfic The case of Catalonia. 

 

 1944: Islàndia s‟independitza de Dinamarca. 

 

 1945: Les Nacions Unides proclamen el dret a l„autodeterminació. 

Final de la Segona Bogeria Mundial. 

 

 1945: En una acció de propaganda del FNC, en la qual es despenja una senyera a 

Barcelona, la policia manipula una fotografia, per pintar el triangle i l‟estel a la senyera. 

Al final de la seva etapa, el FNC acaba usant un logotip amb les sigles formant una 

senyera i un estel. La lluita del FNC s‟inspira en la resistència als nazis durant la Segona 

Bogeria Mundial, creant clandestinament seccions militars, d‟agitació i propaganda, 

estudiantils i d‟intel·ligència, per combatre el règim franquista. Col·labora amb els 

serveis secrets aliats de qui rep suport logístic, amb l‟esperança que un cop acabada la 

guerra mundial, rebin ajuda per derrotar la dictadura. No serà així. Aleshores és quan el 

FNC ha de continuar en solitari la seva lluita armada, d‟agitació i formació. Als anys 

quaranta, la policia en desarticula la secció militar i des d‟aleshores se centra en 

l‟activitat política. 

 

 1945: Després de la derrota del nazisme la dictadura espanyola dur la seva economia a 

l‟estancament. Manca energia i matèries primeres, les restriccions elèctriques són 

constants. La burgesia industrial i comercial catalana -que ha renunciat a exercir un 

paper polític i que dóna suport al `regim perquè és garant d‟una pau social que permet 

obtenir guanys-, es limita a fer funcionar els seus negocis a pesar de l‟intervencionisme 

estatal (que no sempre se‟n surt amb la seva). 

 

 1946: Ramon de les Borges Blanques, en l‟opuscle „La sol·lució Cambó‟, editat a 

Barcelona, ja s‟adona que: «Catalunya, a l‟Espanya oficial, sigui qui sigui qui regeixi 

els destins de l‟Estat, no li ha de demanar res. Demanar és propi de captaires; barallar-

s‟hi és perdre el temps, ja que estem en minoria. El què cal, és afirmar la consciència de 

l‟ésser catalans, borrar aquest esperit de dependència que nia dins al cor i el cervell de 

molts que, dient-se nacionalistes, encara es senten germans dels espanyols amb un 

esperit mesquí i carrincló. Ésser separatista com a protesta és propi de menors d‟edat. 

Fer la nostra feina i oblidar les coses d‟Espanya és el que està més d‟acord amb 

nosaltres, és més correcte i és propi d‟un esperit fort amb noció de la seva personalitat. 

El catalanisme no ha de donar senyals de desesperació davant d‟Espanya, ni ha de 

demostrar que és un poble frenètic per a assolir uns drets que espiritualment fa segles 

que estan ben delimitats. Catalunya, serena i reflexiva, cultivant l‟esperit, en té prou per 

a vèncer totes les batalles que Espanya li pugui presentar. No és amb batalles de caràcter 

electorer com hem de conquerir l‟esperit dels catalans endormiscats; és cultivant els 

Arts i les Lletres... Els polítics nostres (al revés dels intel·lectuals), cridant que ho 

volien tot, van anar fent concessions fins a no aconseguir reso ben poca, del què 

demanaven». 

 



 1948: Salvador Espriu comença la „Primera història d‟Esther‟: pretén demostrar què es 

perdria si el català desaparegués. 

 

 1948, maig 14: Declaració d‟Independència de l‟Estat d‟Israel. 

 

 1949: L‟empresa automobilística italiana FIAT i l‟INI creen la companyia SEAT. FIAT 

exigeix que s‟instal·li a la Zona Franca de Barcelona pel seu port i la seva mà d‟obra 

qualificada. Franco, que volia que Catalunya s‟especialitzés en la indústria tèxtil, va 

haver de transigir (la seu social, però, va a Madrid). 

 

 1950-1960: La reestructuració política a l„interior i a l„exili 

 

Donada la violenta repressió política a l‟interior, les activitats independentistes 

continuaren tenint el seu pes específic a l‟exili. 

 

 1950: A Mèxic es publica en català el llibre L‟Esperit de Catalunya, obra, traduïda a 

l‟anglès, per Josep Trueta, membre del Consell Nacional Català. Aquest organisme en 

principi no reconeixia l‟autoritat de la Generalitat a l‟exili, ja que advocava per superar 

políticament aquesta institució. Al final, però, el CNC reconegué oficialment el Govern 

del president Irla, per tal de preservar la unitat dels partits polítics a l‟entorn de les 

institucions catalanes anteriors a la dictadura. 

 

 1950, maig 9: Mor a Madrid l„enginyer de camins, canals i ports Esteve Terradas i Illa. 

Membre fundador de la Secció de Ciències de l‟Institut d‟Estudis Catalans, el 1916 

guanyà el concurs per ocupar la direcció de la Secció de Telèfons de la Mancomunitat i 

el 1918 va ser escollit per dirigir la Secció de Ferrocarrils Secundaris, però la 

descentralització del territori que planifica no es podrà assolir a causa de la dictadura de 

Primo de Rivera. 

 

 1951, març: La primera acció a l‟interior que suposa un èxit social i polític contra el 

franquisme, és la vaga de tramvies. En la campanya contra l‟augment abusiu del bitllet, 

hi intervenen activament militants del FNC, entre d‟altres organitzacions. Després de 

jornades de boicot, descarrilaments de combois i enfrontaments mortals amb la guàrdia 

civil, aquella vaga suposa una victòria moral per la derrotada ciutadania catalana. 

 

 1951, abril 18: Amb la signatura del Tractat de París es crea la Comunitat Europea 

del Carbó i de l‟Acer (CECA), organització econòmica internacional, de caràcter 

supranacional, considerada com l‟origen de l‟actual Unió Europea. Els països signants 

són la República Federal d‟Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg i els Països 

Baixos. Volia ser un tractat de pau (el carbó i l‟acer són les matèries principals d‟una 

guerra) per a treballar en l‟expansió econòmica, augmentar l‟ocupació i elevar el nivell 

de vida dels països signants. Amb els anys se n‟hi aniran incorporant d‟altres. L‟1 de 

gener del 1986 hi entrarà España. 

 

 1951, març: Vaga de tramvies a Barcelona. 

  

 1952: Catalanisme igual a Separatisme. «Catalanismo. V. Separatismo catalán.» 

(«Diccionario de Historia de España». Revista de Occidente, Madrid 1952. (Reedició 

1969), Vol I, p. 781). 

 



 1952, juny 7: L‟alegria dels comtes catalans!. «La unidad nacional, de la que los 

monarcas sepultados en Poblet fueron eslabón principalísimo con sus gestas y sus 

batallas y sus conquistas, se vio el miércoles pasado (el general Franco visità Poblet) 

plasmada en una realidad presente. Los restos mortales de nuestros Reyes saltaron de 

júbilo en sus tumbas al ver realidad los sueños de su ambición 
45

.» («Setmanari Reus.»). 

 

 1953: A l‟exili es funda el Consell Nacional Català (CNC): és una organització 

d'àmbit internacional fundada com a resultat de la Conferència Nacional Catalana de 

Mèxic de 1953, on participaren representants procedents de tot Catalunya i en certa 

manera va ésser la represa del Consell Nacional de Catalunya, creat el 1940, a Londres. 

Fou constituït per un consell general, amb representants de diverses tendències, i un 

consell executiu, amb residència a Mèxic. L‟oposició franquista no parava. 

 

 1953: No només Franco: Déu també hi ajuda. J. Ruiz Jiménez, ministre d‟Educación 

Nacional, en un discurs als universitaris barcelonins diu que l‟espanyolització de la 

Universitat de Barcelona s‟ha aconseguit gràcies «a la ayuda de Dios y a la espada de 

Franco». («La Nostra Revista», Mèxic, núm. 65). 

 

 1954: Vicens i Vives creu que el nacionalisme català és cultural més que ètnic: 

Catalunya ha estat des del temps més remots un país de pas d‟invasions i 

d‟immigracions: de la Mediterrània a la península, de la península a la Mediterrània, 

d‟Europa a l‟Àfrica, de l‟Àfrica a Europa. Però ha tingut sempre una formidable 

capacitat d‟integració. Catalunya és un gresol capaç de fondre en una cultura autòctona 

gent molt diversa 
46

. Una cultura que té el seu nucli essencial en la llengua, però que va 

més enllà. És una mentalitat, un estil de vida, un sistema de valors que els vinguts de 

nou adopten quan encara no han après la llengua del país, i si més tard visiten llur poble 

d‟origen, es tenen i els tenen per catalans. 

- Conta el general Emilio Mola, a les memòries de quan va ser Director General de 

Seguretat durant la Dictablanda (caiguda de la Dictadura i la proclamació de la 

República), que nomenava una persona no catalana de la seva confiança cap superior de 

policia de Barcelona, i al cap de poc els catalans ja li havien canviat la mentalitat 
47

. 

 

 1955: El Imperio Español perd el Marroc. 

 

 1956, desembre 23: Mor a Barcelona l‟arquitecte i historiador de l‟art i doctor en 

ciències físiques i matemàtiques, Josep Puig i Cadafalch (1867, Mataró-1956). 

Membre fundador de la Lliga Regionalista fou el segon president de la Mancomunitat  

de Catalunya 1917-1923) i continuador de la tasca de Prat de la Riba: creant institucions 

culturals, expandint les infraestructures i millorant els models d‟explotació agrària. El 

1942, després de tornar de l‟exili de França restituí l‟Institut d‟Estudis Catalans a la 

clandestinitat. 

 

 1957: Catalunya, marginada. «La conciencia de que el sistema político español estaba 
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marginando injustamente a Cataluña se manifestaba en las más altas esferas de la 

nación.» (José María de Porcioles, «Mis memorias», Prensa Ibérica, Barcelona, 1994). 

 

 1957, març 25: Tractat de Roma que agrupa els Tractats Constitutius de la Comunitat 

Econòmica Europea (CEE) i el de la Comunitat Europea de l‟Energia Atòmica (CEEA), 

que juntament amb el CECA conformen els tres „tractats constitutius‟ de les 

Comunitats Europees. Els països signants són la República Federal d‟Alemanya, 

França, Itàlia i el Benelux (Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg). Entra el vigor l‟1 de 

gener del 1958. El tractat establia la creació d‟un mercat comú: amb la unió duanera, la 

progressiva supressió d'aranzels, liberalització dels mercats, així com mesures per a 

protegir l‟agricultura europea. 

 

 1958: Quant al debat teòric, destaca un llibre que, malgrat la seva prohibició, es va fer 

molt popular. Es tracta de Justificació de Catalunya del bergadà Mn. Josep Armengou. 

L‟obra prové d‟un recull d‟articles publicats anteriorment per separat, el 1955. 

Armengou parlava clar: «Els catalans no podem veure en l‟administració espanyola i en 

l‟exèrcit espanyol altra cosa que una administració estrangera i unes forces d‟ocupació... 

El fet que la llibertat no sigui viable a Espanya no és argument contra la llibertat: és un 

argument contra Espanya.» 

 

 1958: L‟historiador Vicens i Vives, en una obra d‟aquest any 
48

, escriu que el 

catalanisme està obert als moderns corrents europeus, especialment francesos, en 

filosofia, literatura i arts plàstiques, o sigui que no es replega en un ruralisme folklòric: 

«El fet era que el catalanisme incorporava Catalunya a Europa d‟una manera total i 

irrenunciable [...] Amb ell entraren a Catalunya l‟impressionisme, la música de Wagner, 

els drames d‟Ibsen, la filosofia de Nietzsche, l‟estètica modernista, el desi dels telèfons i 

de les bones carreteres, la necessitat dels museus i de les universitats, l‟ambient de 

París, de Londres i de Berlín, una ciència anomenada economia que utilitzava 

l‟estadística, el desig d‟ésser sincers i reals, de redescobrir-se en la polèmica tolerant 

que impulsa pels camins del progrés. I així va permetre marxar, en un mateix galop, 

aristòcrates i catalanistes, burgesos i anarquistes, en una de les arrencades més 

sensacionals de la història de Catalunya». 

- I és que el nacionalisme català no s‟oposa a d‟altres nacionalismes; només afirma i 

defensa la pròpia existència. En aquest sentit, l‟Església catalana també ha estat oberta a 

Europa. En alguns aspectes segueix el model belga: neotomisme; espiritualitat 

específicament sacerdotal (i no imitació devaluada de la monàstica) seguint el cardenal 

Mercier; adaptació de la JOC del canonge Cardijn amb la Federació de Joves Cristians 

de Catalunya del Dr. Albert Bonet; el moviment litúrgic en la línia pastoral i parroquial 

dels benedictins belgues, distinta de l‟elitisme de Solesmes. 

 

 1958: El “Día de la Raza”, instaurat per decret d‟Alfons XIII i Antonio Maura el 1918, 

canvia amb la denominació del “Día de la Hispanidad”, coincidint amb la festa de la 

Mare de Déu del Pilar, patrona d‟Aragó i el dia en què els aborígens americans van 

descobrir els europeus (el 1492). La coronació canònica de la imatge de la Mare de Déu 

del Pilar havia tingut lloc el 20 de maig de 1905. 
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 1958, novembre 30: El governador civil de Barcelona, Acedo Colunga, en un acte de 

Falange, que celebrava a Granollers „El día de la Provincia‟, es va despatxar contra els 

moviments catalans d‟Acció Catòlica Especialitzada, perquè a l‟empara de la religió i 

concretament la litúrgia fomentaven el separatisme i altres calamitats que podien portar a 

«la ruina y el exterminio para la patria y para todos nosotros». 

- Val la pena que l‟escoltem més complert: l‟home ho barreja tot, la teologia, la fe, la 

pàtria, la nació: «firme y terminantemente no consentimos de modo alguno lo que 

signifique el retoño de algo que contribuya a establecer una diferencia entre los 

españoles, una secesión, una separación que en definitiva es buscar la ruina y el 

exterminio para la patria y para todos nosotros… Y si esto se hace al amparo de fueros 

concebidos por el Estado, si esto se hace al amparo de sentimientos hondos que están en 

nuestras raíces espirituales, que están en nuestras almas, ungidos en el fervor hacia un 

Dios a través de un rito, a través de una liturgia y de una disciplina que da fortaleza a 

nuestras almas y nuestra historia, si esto se pretende hacer cobijándose bajo estos 

sagrados pabellones, nosotros decimos que tampoco a esto estamos dispuestos a 

tolerarlo… Nosotros que somos católicos, que estamos dentro de la disciplina católica, 

nosotros que amamos la patria y que amamos a Dios, que recibimos la Santa Comunión 

y que estimamos y respetamos lo que significa y supone el sacerdocio, tanto en el orden 

espiritual como en el orden español, nosotros somos los primeros que, vuelvo a repetir, 

no estamos dispuestos a tolerar todo eso que es algo casi morboso, y que como morboso 

es estéril y es infecundo… yo no sé si estamos en posesión de la verdad, ya que de la 

verdad absoluta no está en posesión ningún hombre. Pero de la verdad española estamos 

en posesión…». 

- Per cert, el dia 30 de juny de 1960, Franco deia d‟aquest governador: «Es muy buen 

gobernador, aunque le considero algo impulsivo. Desde luego tiene mi confianza», 

segons Franco Salgado-Araujo 
49

. 

 

 1958, desembre 8: L‟abat de Montserrat, Aureli M. Escarré, és l‟únic que en el 

pontifical de la Immaculada desautoritza el representant per antonomàsia del règim: un 

governador civil. Primerament ataca l‟autoritat civil invocant el dret de l‟Església 

reconegut pel Concordat amb la Seu Apostòlica; li diu que si combrega amb l‟Església 

ha de combregar també amb les seves idees de llibertat i de benestar social; i que 

l‟Església vol d‟anar d‟acord amb els poders, però sempre en «la llibertat, en la veritat, 

en la justícia». 

 

 1958, desembre 12: Nota Informativa de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona: 

“Asunto: Reacciones producidas en los medios falangistes y otros, sobre el discurso 

pronunciado por el sr. Gobernador civil de esta provincia en Granollers”. 

 

 1958, desembre 14: Novament l‟inefable governador civil de Barcelona, referint-se a la 

Corona Literària celebrada a Montserrat, envia una „Nota informativa‟ al ministre de la 

Governació, Camilo Alonso Vega, parlant de «todo ese ambiente separatista y contrario 

al Régimen... El alma de la reunión literaria, en completo acuerdo con el Abad Escarré, 

fue el sacerdote separatista, hace poco fallecido, Dr. D. Carlos Cardó». 

- Referint-se al llibre de la Corona que es va publicar després, diu que: «a) Si bien todas 

las obras publicadas se dirigen a la Virgen de Montserrat, el espíritu que predomina en 

todo el libro es de un catalanismo en muchos casos separatista. B) Se considera que 

Cataluña pasa por una época de opresión (invierno). C) Todo el libro está escrito en 
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catalán. d) No se nombra España ni una sola vez. e) Se demuestra una gran 

consideración a los exiliados. .. f) Es indiscutible que en esta caso con la capa de la 

religión se ha cubierto una cosa política, ya que si no, no se explican las invitaciones 

cursadas a elementos francamente ateos como Miracle y Bartra» 
50

. 

- I més endavant carrega els neulers contra el monestir de Montserrat en general i, en 

especial l‟abat Escarré: «Montserrat a través de la historia jamás se ha distinguido por 

un amor demasiado profundo a la unidad de España, pero creemos que nunca de una 

manera tan descarada ha levantado la bandera de un catalanismo-separatista, y esta 

posición, suicida incluso para la propia tierra catalana, se debe primordialmente a su 

Abad, Dom Aurelio Mª Escarré... Cree ser el hombre elegido por Dios para dar a 

Cataluña su libertad» 

 

 1960-1970: Alliberament nacional i de classe 

 

 

 1960: Salvador Espriu publica „La pell de brau‟, un poemari sobre una Catalunya 

sotmesa al jou franquista, els versos del qual seran agafats com a símbols de la 

resistència. Raimon en va musicar un bon nombre dels seus poemes. 

 

 1960, febrer 5: Nou cop d‟efecte contra la dictadura: campanya contra el director de La 

Vanguardia Luís de Galinsoga, franquista i xenòfob anti-català. El boicot organitzat 

contra el diari, en forçà la destitució. 

 

 1960, maig 19:  «Fets del Palau de la Música», un gest de protesta antifranquista en la 

celebració del centenari del poeta Maragall. Durant l‟acte, es canta el prohibit „Cant de 

la Senyera‟ davant de ministres de Franco. Es deté una vintena de persones. 

 

 1962: L‟escriptor de Sueca, Joan Fuster gesta el terme „Països Catalans‟ per anomenar 

la nació completa, en opuscle titulat „Qüestió de noms‟. 

 

 1963, juny 16: Mor a Lausana Josep Pijoan i Soteras. Membre de la Junta de Museus, 

organitza i promou la Biblioteca de Catalunya (1914) i a iniciativa seva es va crear 

l‟Institut d‟Estudis Catalans (1907) del qual en fou secretari general. Gràcies a la seva 

empenta prengué forma el Museu d‟Art de Barcelona, que més tard esdevindrà el 

Museu d‟Art de Catalunya, i treballarà en la defensa i recuperació de l‟art romànic 

català, al qual donà ressò internacional. 

 

 1963, novembre 14: “El règim espanyol s‟anomena cristià, però no segueix els principis 

bàsics del cristianisme / El poble té dret a escollir el seu govern / Tenim darrera nostre 25 

anys de victòria i no 25 anys de pau / Catalunya és una nació entre les nacionalitats 

espanyoles / L‟existència de presos polítics constitueix un dels aspectes més greus del 

règim” (Abat M. Escarré, abat de Montserrat, Declaracions a Le Monde). 

 

 1963, novembre 7: Mor a Badalona Joaquim Folch i Torres, historiador, crític d‟art i 

museòleg. Catalunya li deu molt: una concepció moderna, europea, dels museus; la 
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preservació del patrimoni monumental escampat a les valls pirinenques; la protecció del 

patrimoni que va traslladar a França durant la Guerra Incivil. 

 

 1964, setembre 11: En el 250é aniversari de la pèrdua de les llibertats nacionals, 

s‟apleguen unes 5.000 persones al lloc on hi havia hagut el monument a Rafael 

Casanova a Barcelona. Durant aquests anys els moviments obrer i estudiantil prenen 

força a través deis sindicats lliures i de les centrals sindicals que, clandestinament, 

minen els sindicats franquistes. 

 

 1965, setembre 9: El diari Le Figaro publica unes declaracions del P. Abat Escarré, 

exiliat al poble de Viboldone, prop de Milà. A la pregunta “La noció mateixa de 

„separatisme català‟ no us sembla singularment depassada dins l‟Europa de 1965?”, el 

P. Abat respon: «De fet, no hi ha „separatisme català‟ en tant que tal, però si ens 

considerem tots com espanyols, és en canvi evident que no som pas tots castellans. 

Convé d‟evitar, en efecte, el confusionisme tradicional que assimila la noció d‟unitat 

amb la unificació. Catalunya posseeix la seva llengua, les seves lleis, els seus costums, 

la seva cultura, la seva història, que li són ben pròpies i li donen, sense cap contestació 

possible, una personalitat ètnica de primer pla. Apareix, doncs, lògic que demani que 

s‟aporti una solució als seus problemes polítics, gràcies a la qual un greu problema del 

qual Espanya pateix des de fa tants anys, es trobaria al mateix temps resolt. Aquest és 

l‟únic camí susceptible d‟obrir certament al nostre país les portes de la nova Europa» 
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. 

 

 1966: La cançó de l‟enfadós. «Cataluña no ha sido nunca una nación» (Julián Marías: 

«Consideración de Cataluña», Aymà S.A. Editora, Barcelona 1966). Un pensador tan 

prestigiós! 

 

 1966: Llei de premsa promulgada per Manuel Fraga Iribarne. Per tenir la 

informació a ratlla, el règim franquista concep una legislació que, rere la suposada 

restauració de la llibertat d‟expressió, en realitat estrangula amb un apèndixs de 

problemàtic compliment. El nou text legal suprimia per fi la censura, en efecte, però la 

compensava amb l‟anomenada „depósito previo‟, que en la pràctica “traslladava la 

responsabilitat administrativa i penal als directors de les publicacions”; és a dir, 

instaurava la policia interior. S‟havia d‟anar en compte en tot el que atemptés contra la 

veritat i la moral, la seguretat de l‟Estat, l‟ordre públic o el respecte a les institucions. 

Sobre l‟article 2 i el 26 es va popularitzar el rodolí: «Diu l‟article 26 que l‟Estat té 

atribucions per passar-se pels collons totes les lleis del país». 

 

 1966, març 9-11: La caputxinada. Tancada de 500 intel·lectuals al convent dels 

caputxins de Sarrià per a crear el Sindicat Democràtic d‟Estudiants, cosa que desafiava 

la dictadura. La policia franquista encercla el recinte i se n‟ordena el desallotjament per 

la força, transgredint el concordat amb la Seu Apostòlica. El guardià, P. Joan Botam 

(Les Borges Blanques, 21.09.1926-), en va sortir en la seva defensa: «són els meus 

hostes». 

 

 1966, juny 21: El bisbe de Tortosa, Manuel Moll, pronuncia a la catedral una sèrie de 

ditirambes per al cap de l‟Estat, el general Francisco Franco: «Gracias, Excelencia, por 
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el conjunto maravilloso de vuestras leyes y disposiciones en consonancia y harmonía 

con el Evangelio y la doctrina de la Iglesia». 

 

 1967: Joc brut. «Me gusta Cataluña a pesar de los catalanes.» (Declaració de Santiago 

Bernabeu, president del Real Madrid Club de Futbol). 

 

 1967, juliol 24: Al final d‟un discurs improvisat des del balcó de l‟Ajuntament de 

Montreal el president francès De Gaulle exclama: «Vive le Québec libre!», posant el 

Quebec al mapa del món. Des d‟aleshores, la província francòfona del Canadà ha 

celebrat dos referèndums d‟independència (els anys 1980 i 1995). 

 

 1968: «Any Fabra». Instauració del «Premi d‟Honor de les Lletres Catalanes».  

 

 1968: En un moment en què els partits socialistes i comunistes reprenen la seva força, 

l‟independentisme organitza la seva branca marxista, en sintonia amb els moviments de 

descolonització mundials. D‟una escissió del FNC neix el Partit Socialista 

d‟Alliberament Nacional (PSAN). El partit redissenya l‟estelada; canvia l‟estel blanc 

pel roig i el triangle blau pel blanc, que finalment esdevé groc.  

 

 1968: El caputxí Botam i Mons. Marcelo. Unes declaracions del caputxí Joan Botam 

(Les Borges Blanques, 21.09.1926-) a La Vanguardia molesten a l‟arquebisbe de 

Barcelona, Mons. Marcelo González Martín. El bisbe desautoritza el caputxí a La 

Vanguardia, i el P. Botam expressa la disconformitat amb „don marcelo‟. Després de 

rebre moltes cartes de suport, el P. Botam va explicar la seva versió dels fets al mateix 

diari. 

 

 1968, octubre 12: El Imperio Español perd Guinea Equatorial. 

 

 1968-1977: Apareix l‟organització armada independentista Front d‟Alliberament 

Català. 

 

 1969, estiu: A Prada de Conflent se celebra la primera edició de la Universitat Catalana 

d‟Estiu, planter de moltes iniciatives independentistes. 

 

 1969: La primera versió en una sola tinta, apareix reproduïda per primer cop a la revista 

„Lluita‟. 

 

 1969: A la Catalunya Nord es crea el Front de Joventut Catalana, moviment de 

caràcter revolucionari que lluita contra l‟ocupació francesa. A partir d‟aquell moment es 

reivindica el terme i l‟àmbit dels Països Catalans i se‟n fomenta la implantació 

territorial entre la militància. 

 

 1970-1980: L‟independentisme durant el transfranquisme 

 

Franco morí al llit, però matant. Acabà els seus dies el 1975 ordenant oficialment cinc 

execucions. El període que vingué després, també anomenat trans-franquisme, només va 

ser democràtic per als partits reformistes. Aquests s‟afanyaren a emmotllar-se a la 

restaurada monarquia a base de renúncies unitàries com la del dret a l‟autodeterminació, 

mentre que l‟independentisme encara estava perseguit implacablement. ERC no es pot 

presentar a les primeres eleccions del 1977 en solitari i els tiroteigs i atemptats amb 



bomba contra militants, intel·lectuals o simples manifestants, són freqüents a Barcelona 

i València. 

 

 1970, febrer: Ho sospitàvem. «És important per a vostès, quant al seu modus operandi, 

que sàpiguen que, realment, compten desgraciadament amb poques persones que puguin 

entendre les seves nobles, lloables i legítimes aspiracions.» (J. L. Aranguren, «Serra 

d‟Or», transcripció d‟una taula rodona de Baltasar Porcel amb Aranguren, Pedro Laín 

Entralgo y Joaquín Ruíz Giménez). 

 

 1971: Creació de l‟Assemblea de Catalunya, fita important de la resistència activa del 

poble de Catalunya. 

 

 1971: El PSAN s‟implanta a la Catalunya Nord. 

 

 1971, juliol: El setmanari gironí „Presència‟, perseguit constantment per „marxista‟ 

(llegeixis „catalanista‟) ha de tancar per una trampa administrativa. Reapareixerà l‟abril 

del 1974. 

 

 1971, octubre 24: Pau Casals a l‟Assemblea de les Nacions Unides: «I‟m a catalan». 

 

 1971, novembre 7: Constitució de l„Assemblea de Catalunya, clandestina, a la 

parròquia de Sant Agustí de Barcelona. 

 

 1974: Llorenç Planes (Costoja, 1945), publica el llibre „El petit llibre de la Catalunya 

Nord‟, on per primera vegada apareix l‟expressió „Catalunya Nord‟. Des del 1971, 

Llorenç ja participava en el Comitè Rossellonès d‟Estudis i d‟Animació i tenien la 

revista „Falç‟, on empraven només l‟expressió ‟Rosselló‟, que era una manera de no dir 

„Catalunya‟. La idea li va venir dels bascos, que ja parlaven d‟Euskadi Nord i Sud. Ell 

no sabia, però, que el moviment „Nostra Terra‟ (1936-39) ja havia parlat de „Catalunya 

dels Nord‟ (no „Catalunya Nord‟) en la seva revista en un parell de números. 

 

 1974: Consta la primera fotografia d‟una estelada al País Valencià (torre del Micalet). 

 

 1974: El PSAN té la primera escissió crítica: es crea el PSAN provisional, convertit més 

endavant en Independentistes dels Països Catalans (IPC). L‟escissió del sector 

reformista es farà el 1977. 

 

 1975: Juan Carlos I de Borbón, proclamat Rey de España. 

 1975: Convocatòria del Congrés de Cultura Catalana. 

 

 1975, novembre 14: El Imperio Español perd el Sàhara. 

 

 1975, novembre 20: El dictador del Estado español, Francisco Franco Bahamonte, 

mor al llit després d‟una llarga malaltia. El malson per al poble de Catalunya entra en 

una nova fase: la Transició. 

- A partir d‟aquest moment, els partits d‟ultradreta estan fragmentats i el seu missatge 

ancorat en la Guerra Incivil: identifica la democràcia amb l‟anti-España, i vol restaurar 

un passat impossible: „Franco resucita, España te necesita‟. 

 



La mort de Franco desencadena el procés de transformació del Estado español en una 

democràcia, però un dels principals esculls és la distribució del poder territorial. 

S‟acabarà resolent amb la creació de disset autonomies („café para todos‟, i ningú 

content): un sistema que no tondrà en compte el fet diferencial català. 

 

 1976: Adolfo Suárez és nomenat president del gobierno español. 

 

 1975, novembre 22 : Juan Carlos I, elegit rey de España. 

 

 1976: Els catalans, quina tossudesa! «La derogación del Estatuto por decreto del año 

1938 y las consecuentes medidas para medir y gobernar las provincias catalanas por el 

mismo rasero aplicado a las demás, ha resultado inútil cuando no contraproducente, 

según los hechos demuestran. Las generaciones catalanas posteriores a la derogación del 

Estatuto, vuelven a manifestarse con no menor vehemencia catalanista que las anteriores 
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.» (Informe confidencial del «Club Àgora», de Barcelona, a Manuel Fraga Iribarne, 

Ministre de Governació). 

 

 1976: El PSAN s‟implanta al País Valencià. 

 

 1976: El PSAN s‟implanta a les illes Balears. 

 

 1976: En la campanya de rèplica a les declaracions del president Suárez –segons les 

quals no es pot fer ciència en català-, Ferran Cardona, cosí del matemàtic paraplègic 

Ferran Sunyer (1912-1967) escriu un article al diari „Avui‟: Ferran ha fet tota la seva 

feina en català i ha fet aportacions decisives a la terminologia (les seves investigacions 

van servir per millorar els sonars dels submarins). 

 

 1976, febrer 16: En la seva primera visita oficial a Catalunya, en un acte celebrat al 

Saló del Tinell -conscient que l'ús oficial de la llengua catalana havia estat prohibit pel 

general Franco-, el rey Juan Carlos pronuncia bona part del seu discurs en 

català: «Catalunya pot aportar a aquesta gran tasca comuna una contribució essencial i 

que no té preu. L'afecció dels catalans a la llibertat és llegendària, i sovint ha estat fins i 

tot heroica. El català és amic de les coses concretes i, per això, és també realista, ordenat 

i treballador. En aqueixa terra floreix l'esperit de solidaritat; la cooperació, l'obertura i la 

comprensió envers els altres hi són fàcils. Per això, tant de bo que el vostre exemple i la 

vostra voluntat decidida facin que aqueixes virtuts catalanes influeixin benèficament en 

molts d'altres espanyols». 

 

 1976, juliol 1: Carlos Arias Navarro, el president del Govern, que el rey ha mantingut, 

presenta la seva dimissió. Davant la falta de canvi real vers un sistema democràtic, 

ningú no dubtava de la necessitat de la seva substitució.  

 

 1976, juliol 5: Adolfo Suárez, pren possessió del Gobierno español i anuncia 

immediatament la seva voluntat d‟establir un sistema polític democràtic: convocatòria 

d‟un referèndum de reforma política i eleccions lliures. 
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 1976, setembre 10: Llei per a la reforma política: estableix el concepte de sobirania 

popular i l‟elecció per sufragi universal, i crea un sistema parlamentari bicameral amb el 

Congrés dels Diputats i el Senat. La clau: les lleis franquistes es modifiquen, no es 

deroguen. 

 

 1976, novembre 18: Les Corts Generals franquistes aproven la reforma política amb 

425 vots a favor, 59 en contra i 13 abstencions. 

 

 1976, desembre 15: La reforma política és votada pel poble. Amb la participació d‟un 

77,8%, el 94,17% hi voten favorable i només un 2,56% s‟hi mostren en contra. Tothom 

s‟adona que el franquisme no pot continuar sense Franco. 

 

 1977: Els immigrants d‟Espanya, immigrants?. “En Cataluña no hay más que 

españoles que viven y trabajan. Un español que viene aquí, viene a una región española 

y jamás puede ser considerado como inmigrante” (Jorge Carreras Llansana, Catedràtic 

de Dret Processal i Degà de la Universitat de Navarra i Rector Magnífic de la 

Universitat Central de Barcelona). 

 

 1977, juny 15: Primeres eleccions democràtiques al Estado Español després del 

febrer de 1936. La Unión del Centro Democrático (UCD), creada pel president del 

govern Adolfo Suárez, guanya per majoria relativa a nivell estatal (34,52%), seguida del 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) (24,44%), en un 8.05% del Partido Popular i 

un magre 6,30% del PCE. El PSC-PSOE (amb un 28,44%) i el PSUC (18,20%9 

guanyen a Catalunya, mentre que la UCD queda només amb un 16,8% dels vots. El 

resultat encén les alarmes a Madrid. [I si els tornem la Generalitat?]. 

 

 1977, juny 27: El president de la Generalitat a l‟exili, Josep Tarradellas, aterra a 

l‟aeroport de Madrid per entrevistar-se amb Suárez. En l„avió que el portava des de 

Tours va comentà a la seva dona: «Qui ens ho havia de dir, Antonieta!». 

 

 1977, octubre 23: El president de la Generalitat, Josep Tarradellas, des del balcó de la 

Generalitat, després de 40 anys d‟exili pronuncia aquell: «Ja sóc aquí».  

 

 1977, setembre 11: Torna a haver-hi un acte independentista al Fossar de les Moreres, i 

un milió de persones reclama l‟autonomia de Catalunya. 

 

 1978: L‟estelada apareix públicament al País Valencià. 

 

 1978, octubre 31: La Constitución Española s‟aprova per les Corts Generals en sessió 

conjunta del Congrés i el Senat. Els ideòlegs de la Carta Magna són: 

 

 Gabriel Cisneros (1940-2007): el falangista. 

 Manuel Fraga Iribarne (1922-2012): el franquista. 

 Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (1940): el jurista. 

 Gregorio Peces-Barba (1938-2012): El socialista. 

 José Pedro Pérez-Llorca (1940-): El demòcrata. 

 Miquel Roca i Junyent (1940-): El nacionalista. 

 Jordi Solé i Roca (1930-2009): L‟antifranquista. 

 



 1978, desembre 6: La Constitución Española és aprovada pel poble espanyol en 

referèndum: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación 

Española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el 

derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad 

entre todas ellas». 

- La Constitución no defineix els termes (no es posaven d‟acord els Pares), però regula 

el dret a l‟autogovern de nacionalitats i regions, establint com a base la divisió de 

províncies del segle XIX (que no es pot modificar). Les nacionalitats històriques 

(Catalunya, Galícia, País Basc) poden crear-se  més ràpid per l‟article 151. Però 

finalment, començant per Andalusia, tots van reclamar la via ràpida: «Quan vaig ser 

nomenat president del Govern i començo a parlar amb les forces polítiques, totes, igual 

que les manifestacions que es produïen, reclamaven llibertat, amnistia i estatut 

d‟autonomia... Vam reconèixer tres nacionalitats històriques i una via d‟accés més lenta 

per a l‟autonomia de les altres regions» (Adolfo Suárez, en una entrevista al periodista 

Antoni Coll). 

 

 1978, desembre 27: El rey Juan Carlos I signa la Constitución en presència dels 

presidents del Congrés dels Diputats i del Senat. 

 

 1978, desembre: La Constitución Española entra en vigor. 

 

 

 1979, març 1: Primeres eleccions generals en el marc constitucional. L‟única 

formació ultra-dretana „Fuerza Nueva‟ obté 380.000 vots i un escó (Blas Piñar). L‟IPC 

participa per primer cop a les eleccions espanyoles, formant coalició dins del Bloc 

d‟Esquerra d‟Alliberament Nacional (BEAN), encapçalada per Lluís Maria Xirinacs. A 

les municipals es presenta en solitari i obté 5 regidors i una quinzena més a través de 

coalicions i agrupacions d‟electors. També obtenen dues alcaldies la jove Candidatura 

d‟Unitat Popular pel Socialisme (CUPS), l‟embrió del municipalisme independentista 

rupturista. 

 

 1979: Moren violentament els independentistes Martí Marcó i Félix Goni. Són les 

primeres víctimes i alhora membres de la nova organització armada Terra Lliure. 

 

 1979, octubre 25: Catalunya aprova en referèndum l‟Estatut de Sau, que es va 

començar a elaborar després de la instauració de la democràcia i del restabliment 

provisional de la Generalitat. Són reconegudes oficialment la bandera catalana i la 

llengua catalana, declarada pròpia i oficial. 

 

 1979, desembre 18: El rey Juan Carlos sanciona l‟Estatut de Sau com a llei orgànica. 

 

 1979, desembre 22: L‟Estatut de Sau es publica al „Boletín Oficial del Estado‟. 

 

 1979, desembre 31: L‟Estatut de Sau es publica al „Diari Oficial de la Generalitat‟. 

 

 1980-1990: Del mocador negre a l‟independentisme sociològic 

 

A la dècada dels vuitanta, l‟independentisme era l‟única opció política que no ha 

acceptat les renúncies de la transició franquista, sense caure en la marginalitat social. 

L‟estelada ha sobreviscut a la desada de banderes -roges, tricolors o roig-i-negres- que 



la majoria de partits i sindicats llueixen fins al 1977. Un dels atractius d‟aquesta opció 

política radica precisament en el seu discurs ideològic i alhora en la seva manera 

d‟actuar, centrada en estratègies comunicatives d‟impacte, similars a les què utilitza 

Greenpeace al principi, que li permeten estar permanentment als focus deis mitjans de 

comunicació. El PSAN i IPC a la vegada sorgiren de la marginalitat ideològica 

impulsant el Moviment de Defensa de la Terra, un embrionari «front de masses» que tot 

i no quallar finalment, en els seus inicis arribà a treure militància a la mateixa Joventut 

Nacionalista de Catalunya (JNC), que utilitzava i utilitza encara, l‟estelada tradicional. 

Es creen sectorials antirepressives, juvenils, sindicals i de dones. Les seves publicacions 

són efímeres, però amb molt de debat polític. Dos llibres en sobresurten: Origen de la 

bandera independentista de Joan Crexell i És molt senzill: «Digueu-li Catalunya» de 

Josep Guia. Aquella generació cresqué a ritme de «rock radikal basc» i posa de moda 

l‟independentisme català en els entorns alternatius i juvenils.  

 

 1980: Primeres eleccions al Parlament de Catalunya. Jordi Pujol esdevé el President 

de la Generalitat. Si bé la majoria és de les esquerres (el PSC-PSOE obté el 22,43% 

dels vots i el PSUC, el 18,77%) acaba formant govern el partit guanyador: 

Convergència i Unió (27,83%). La política de Pujol serà la del „peix al cove‟: la 

col·laboració amb el Govern central suposarà l‟augment de l‟autogovern. 

 

 1980: Es funda Nacionalistes d‟Esquerra, provinent de militants del PSAN. 

Nacionalistes d‟Esquerra i el BEAN concorreran per separat a les eleccions al Parlament 

de Catalunya el 1980, sense que cap dels dos obtingui representació. Les organitzacions 

independentistes posteriors al FNC usen majoritàriament l‟estelada de l‟estel vermell. 

Altres estelades, amb estel groc i triangle roig (PCE-i), verd (ecologista) o negre 

(anarquista) sorgeixen i desapareixen en aquesta dècada. 

 

 1980: Es constitueix la URC (Unió de Religiosos de Catalunya) per desvincular-se de 

l‟organisme dels religiosos d‟Espanya (CONFER). Un religiós d‟origen no català en va 

ser el més acèrrim defensor. 

 

 1980, febrer 28: En un referèndum, els andalusos accedeixen per la „via ràpida‟ de 

l‟article 151 de la Constitució (i no per la „via lenta‟ del 143, com volia l‟Estat) a 

constituir-se en „Comunidad Autónoma‟. Tanmateix, Almeria no va aconseguir la 

majoria. Cap problema: l‟Estat modifica la „Ley Orgánica de modalidades de 

referéndum‟. És a dir, s‟interpretà el resultat en el sentit que corresponia a la voluntat 

majoritària del poble andalús: es va donar una solució política a un tema polític. 

 

 1980, juny 12: El Parlament estableix per llei l‟Onze de Setembre com a Diada 

Nacional de Catalunya. 

 

 1980-1982: Pals a les rodes des del primer moment. L‟Estat espanyol presenta una 

quarantena de recursos d‟inconstitucionalitat contra normes emanades del poder 

executiu i legislatiu de la Generalitat. És a dir, pràcticament un recurs cada quinze dies. 

 

 1981, gener 20: El presidente Adolfo Suárez dimiteix. 

 1981: Acte d‟afirmació nacionalista, amb el lema «Som una nació», que omple 

el camp del Futbol Club Barcelona. 

 



 1981: La plataforma Crida a la Solidaritat és una d‟aquestes organitzacions 

independentistes que a base de cops d‟efecte i mobilitzacions festives aconsegueix estar 

sempre a la palestra. 

 

 1981, febrer 18: Discurs d‟investidura del president Leopoldo Calvo-Sotelo. La 

voluntat del Govern ja és d‟afirmar la seva preeminència damunt les comunitats, que 

durà a la LOAPA, i no que aquesta sigui un moviment pres a contracor com a 

conseqüència del cop d‟Estat. Així ho deixarà clar Leopoldo en les seves Memòries 

escriurà: «Convé recordar-ho, perquè es continua dient amb lleugeresa que la política 

autonòmica del meu govern fou una cessió als colpistes o, si més no, el corol·lari del 

cop militar, i això no és exacte». 

 

 1982, febrero 23: Cop d‟Estat al Congrés dels Diputats. A les 18,20, 288 guàrdies 

civils, encapçalats per Antonio Tejero assalten l‟hemicicle mentre es du a terme la 

segona votació per a investir Leopoldo Calvo-Sotelo, de la UCD, com a president del 

govern Espanyol. Al crit de „Todo el mundo al suelo‟, disparen trets segrestant el poder 

legislatiu i el govern amb al força de les armes. 

 

 1981, març 21: «España y las autonomías». «Los españoles están empezando a 

tomarle ojeriza a las autonomías y ese ocurre por las discriminaciones lingüísticas en 

Vascongadas y en Cataluña, por la estúpida y malintencionada prescripción de la 

bandera española; por el uso de terminologías tendenciosas.» (Lorenzo López-Sancho. 

«ABC» Madrid). 

 

 1981, abril 23: Altra vegada els militars. «Puede llegar un momento en que el propio 

Capitán General de Cataluña acuda, con fuerzas a sus órdenes, a colocar la bandera 

española en el mástil de honor del palacio de la Generalidad.» (Editorial en el diari de 

Madrid «YA»). 

 

 1981, maig 20: Emigrants i integració. «A la Generalitat no le interesa la plena 

integración de los emigrantes en la sociedad catalana.» («Diario de León»). Voleu dir? 

 

 1981, maig 26: Emigrants i felicitat. «La mayoría de los emigrantes castellano-

leoneses no son felices en Cataluña». (J. Martínez Carrión, «El Diario de León»). Ho 

dius de debò? 

 

 1981, juny 30: «Res de nació». «Sepan los catalanes y sus gobernantes, que Cataluña 

no es una nación, sino una parte de la nación española.» (Així titulava el diari YA de 

Madrid el seu editorial sobre Catalunya). 

 

 1981, juny 30: «No sois una nación» («Ideal». Granada). 

 

 1981, juliol 1: «No sois una nación» («El Ideal Gallego», La Coruña). De moment 

s‟acaba la cançó de l‟enfadós. 

 

 1981, setembre: Tot un pensador. «Nosotros podemos pensar en las muchas 

afinidades que hay entre Barrera y los monos del Peñón.» (Julián Lago. «Interviu», 

Títol de l‟article: «El mono Heribert». Barrera havia comparat la situació de Catalunya i 

Gibraltar. Lago li aplica també aquests qualificatius: «gagá, irresponsable, saltimbanqui, 

políticamente galáctico, estrambótico y dislático (?)». 



 

 1982: Felipe González (PSOE). elegit president del govern espanyol. 

 

 1982, març 25: Alfonso Guerra descobreix l‟imperialisme anacrònic de Jordi Pujol i li 

diu «Napoleó» per la seva ambició d‟apoderar-se de València i les Balears per a crear 

colònies d‟esclaus al servei de Catalunya 
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. (Vicente Giner Boira. President de la 

Federación Coordinadora de las Entidades Culturales del Reino de Valencia. El País). 

 

 1982, juny 30: Les Corts aproven la Ley Orgánica de Armonización del proceso 

Autonómico (LOAPA), gràcies a un pacte entre el PSOE i la UCD. La idea sorgeix 

després del passat cop d‟Estat, mercè a un informe de l‟advocat Eduardo García de 

Enterría: pretén regular i limitar des de l‟Estat el procés de transferència de 

competències a les comunitats autònomes, que es duria a terme progressivament, segons 

la capacitat de cada comunitat, fins a arribar a equiparar a les unes i les altres. 

 

- Els governs català i basc presenten un recurs d‟inconstitucional adduint que els 

estatuts d‟autonomia, que formen part del bloc constitucional, no poden ser limitats per 

una llei estatal. El recurs triomfa parcialment i el Tribunal Constitucional declararà 

l‟any següent que 14 articles dels 38 són inconstitucionals. 

 

 1982, octubre: En els comicis celebrats el partit ultradretà Fuerza Nueva, amb el militar 

Antonio Tejero, s‟enfonsa davant Alianza Popular. Des d‟aleshores AP/PP 

monopolitzaran el vot útil anti-socialista i contra els nacionalistes „perifèrics‟, mentre la 

ultradreta s‟atomitza entre querelles internes i esdevé irrellevant. 

 

 1982, desembre 31: Un altre pensador. «Jordi Pujol apenas puede abarcar 

intelectualmente el mapa de Cataluña.» (Francisco Umbral. El País). 

 

 1983: Primer intent contra el dret civil català. El Gobierno Español presenta un 

recurs davant el Tribunal Constitucional per impugnar la llei de fundacions. Cal saber 

que la subsistència del dret civil català actual és el resultat d‟una resistència a la 

uniformització del Derecho Civil Español que, sense anar més lluny, ressorgeix amb la 

Constitució de Cadis de 1812 i no s‟aconsegueix amb el Codi Civil Español de 1889, 

encara vigent. 

 

 1983: S‟acaba el procés pel qual es creen les 17 comunitats autònomes. 

 

 1983, març 13: La Crida a la Solidaritat convoca una manifestació contra la LOAPA en 

què hi assisteixen 300.000 persones, entre les quals alguns dirigents socialistes catalans 

a títol personal. 

 

 1983, març 15: Ara toca riure. «Me imagino el espectáculo y me da mucha risa... Los 

Mossos d‟Esquadra con sus chisteras y sus alpargatas rendirán honores a la puerta del 

Palau de la Generalitat.» (Vizcaíno Casas, «El Alcázar»). 

 

 1983 març 23: L‟humor de l‟amargat. «El señor Garaikoechea le regaló al señor 

Pujol una makilla o bastón de mando, un garrote, en suma. El señor Pujol al señor 
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 Avui, 25 de març de 1982. 
 



Garaikoechea un libro con la obra lírica y patriótica del señor Salvador Espriu, poeta. La 

cachaba y la cultureta...» («Diario 16». Madrid). 

 

 1983, abril 22: Madrid i el President de la Generalitat de Catalunya. «Aquí el 

Presidente de la Generalitat no pinta nada.» (Declaracions del Secretario General de la 

Presidencia del Gobierno, Julio Feo, a «El País», diari de Madrid). 

 

 1983, juny 24: No tenim qualitat. «Las comunidades autónomas no tienen 

competencias de promoción exterior del turismo. Sus promociones no tienen cualidad 

desde el punto de vista de la presentación. La marca internacionalmente consagrada 

para atraer el turismo es España.» (Enrique Barón, «Diario de Barcelona»). 

 

 1983, juny 2: Els Papes sempre procuren mostrar-se coherents amb la doctrina dels 

seus predecessors, però quan Joan Pau II, als inicis del seu pontificat, va anar a Cracòvia 

i va beatificar Rafael Kalinowski i Albert Chmielowski, que, per la seva participació en 

la insurrecció polonesa del 1863, havien sofert pena de mort el primer, commutada per 

desterrament a Sibèria, i mutilació el segon (o sigui que no havien arribat a matar-los), 

va prescindir olímpicament de la doctrina dels Papes anteriors, que havien condemnat 

aquelles insurreccions, i va exaltar el seu «amor heroic a la pàtria», fins a l‟extrem de 

qualificar de «caritat teologal» la seva insurrecció i fer-ne motiu formal de la seva 

beatificació, tot citant repetidament les paraules de Jesús segons Joan 15,9.12-14: 

«Ningú no té un amor [en el text llatí citat: caritatem] més gran que el qui dóna la vida 

pels seus germans».  

- És evident que si aquesta doctrina val per als nacionalistes polonesos, és vàlida també 

per als nacionalistes bascs o catalans 
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. 

 

 1983, agost 10: Es fa pública la LOAPA (Llei orgànica d‟Harmonització del Procés 

Autonòmic). En un context polític inestable (cop d‟Estat del 23 de febrer del 1981), el 

pacte entre el PSOE i la UCD (Unió de Centre Democràtic) vol posar ordre al mapa 

d‟autonomies i posar la legislació estatal per sobre de qualsevol norma autònoma. La 

llei és recorreguda davant el Tribunal Constitucional (TC) per la Generalitat de CiU i els 

nacionalistes bascos, i el TC anul·la 14 dels 38 articles de llei. La interlocutòria indicava 

que la igualtat de drets dels espanyols no exigeix un únic sostre competencial: el règim 

autonòmic «es caracteritza per un equilibri entre l‟homogeneïtat i la diversitat... sense la 

primera no hi hauria unitat ni integració en el conjunt estatal; sense la segona, no hi 

hauria veritable pluralitat ni capacitat d‟autogovern, notes que caracteritzen l‟Estat de 

les autonomies». Aquest, sí que era un bon TC! 

 

 1983, setembre 11: Inauguració de TV3. 

 

 1984: Jordi Pujol, reelegit president de la Generalitat de  Catalunya. 

 1984: Comencen les emissions de TV3. 

 

 1984, febrer: Els catalans i la «entrepierna». «Creo que vascos y catalanes ya no se 

dedican a otra cosa en este mundo sino a andar como perdigueros o pachones con las 
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 Deu ser per entendre-ho així i trobar-ho massa perillós que aquell discurs de Joan-Pau II no 
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narices día y noche en la entrepierna del pantalón de propios y extraños: se han 

ejercitado hasta tal punto en tales olfateos que son capaces de conocer hasta un 

dieciseisavo de sangre bastarda.» (Rafael Sánchez Ferlosio). 

 

 1984: En les eleccions europees, el partit ultradretà Front National francès –que relega a 

un pla discret la nostàlgia del passat i fa bandera contra la immigració- deixa de ser 

extraparlamentari i recapta l‟11% dels vots. La seva proesa es converteix en un model a 

imitar, també per als partidos españoles. Però a aquests els resultarà difícil adoptar una 

xenofòbia, contrària a la seva cultura política, marcada pel catolicisme (igualtat 

humana) i la Hispanitat (unitat de pobles hispànics). 

 

 1984: La immigració, política d‟anorreament. «Hay que fomentar la emigración de 

gentes de habla castellana a Cataluña y Valencia para así asegurar el mantenimiento del 

sentimiento español que comporta» (Leopoldo Calvo Sotelo, presidente del gobierno 

español, 1981-1982). Claríssim! 

 

 1984, febrer 28: És fàcil deixar de ser català. «Para dejar de ser catalán son 

suficientes sólo dos horas de autosugestión. Es lo mismo que para dejar de ser del 

Barça: basta con cuestionarse ¿qué coño me importa a mí que haya perdido?» (Rafael 

Sánchez Ferlosio, «Avui»). 

 

 1984, maig: Els catalans, el veritable perill. «El terrorismo del País Vasco es una 

cuestión de orden público, pero el verdadero peligro es el hecho diferencial catalán» 

(Felipe González, en el seminari sobre la transició celebrat a Toledo). Claríssim! 

 

 1984, setembre: Nacionalisme i intel·ligència. «La ideología nacionalista está de 

moda en Euskadi y Cataluña, pero yo creo que el nacionalismo es una de las ideologías 

más peligrosas que existen. Para mí, ser nacionalista y ser culto e inteligente, es 

incompatible.» (Txiqui Benegas). 

 

 1984, setembre 16: «Chiflados». «El catalanismo está lleno a rebosar de liturgias, se 

chifla por los símbolos y adora sus banderas, sus emblemas y sus ritos; que nos dejen en 

paz los nuestros.» (Manuel Pérez Casaux, dramaturg, «Diario 16»). 

 

 1984, setembre 22: Estatut de Subsistema. «Allò que demanaven el milió de persones 

que es manifestà a Barcelona l‟any 77 era un subsistema descentralitzat. Castella, que 

no és una autonomia històrica, ha demanat el mateix i això és positiu.» (Josep Borrell, 

Secretario de Estado de Hacienda, «Avui»). 

 

 1984-1987: La revista „El llamp‟ edita molt material de recerca i de pensament 

independentista. 

 

 1985: En un seminari sobre l‟educació de la dona a l‟Espanya contemporània, celebrat a 

Madrid, Ana Cayetano, professora d‟Història Contemporània a la Universitat Autònoma 

de Barcelona, dirigeix una sessió especialment dedicada al paper que les congregacions 

religioses femenines han jugat en la creació d‟un determinat model històric femení. 

- En el col·loqui va sortir que les congregacions que més pes havien tingut eren d‟origen 

català: «Causava admiració i sorpresa a oients castellanes i andaluses en la seva majoria 

descobrir que les tradicionals mongetes, per a moltes les seves pròpies mongetes de la 

infància (Carmelites de la Caritat, Dominiques de l‟Anunciata, Teresianes, Sagrada 



Família...), havien arribat, inesperadament per a elles, de la Catalunya contemplada com 

el paradigma espanyol de la societat moderna, industrial i, per això mateix, anticlerical. 

Algú, fins i tot va arribar a etzibar-li: “Aleshores resulta que vosaltres els catalans també 

religiosament ens heu colonitzat”» 
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. 

 

 1985, desembre 16: Els membres de Terra Lliure, Antoni Villaescusa i Joaquim 

Sánchez, moren mentre manipulen explosius. 

 

 1986: Felipe González, reelegit presidente del gobierno español 

 

 1986-1994: Retorn polític del partit ultradretà Frente Nacional que encara conserva les 

coordenades tradicionals: exaltació del franquisme. 

 

 1986: Sorgeix el partit ultradretà Democracia Nacional, que intenta homologar-se al 

lepenisme francès: relega discretament la nostàlgia del passat i va contra la immigració. 

- També en un futur despuntaran dues noves formacions dretanes a nivell local i 

perifèric: La Plataforma per Catalunya (amb 67 edils al Principat) i España 2000 (amb 4 

edils a la Comunitat Valenciana i 1 a Alcalá de Henares) el 2013. 

 

 1986, gener 1: Finalment España i Portugal entren com a membres de la Unió 

Europea. 

 

 1986, maig 23: I als qui hi confien els tracta d‟ases. «Los andaluces son bastante 

inteligentes para no confiar en los catalanes.» (José Rodríguez de la Borbolla) 

 

 1987: Un sector de la Crida entra a ERC i es fa amb la seva direcció. 

L‟independentisme sociològic entrava al joc parlamentari del Principat amb tres 

diputats, després que el sector moderat d‟ERC abandoni el partit. 

 

 1987: Segon intent contra el dret civil català. El gobierno español presenta un recurs 

davant el Tribunal Constitucional per impugnar la llei de successió intestada. Cal saber 

que la Constitución española de 1978, amb el vigent Estatut d‟Autonomia de 1979, no 

podia, democràticament, fer altra cosa que reconèixer la situació jurídica prèviament 

existent del dret civil català (compilat el 1960). 

 

 1988: Commemoració del Mil·lenari de Catalunya. 

 1988: Jordi Pujol, reelegit president de la Generalitat de Catalunya.  

 

 1988, gener 9: En el discurs anual al Cos Diplomàtic el Papa Joan Pau II afirma: «La 

pau es fonamenta no tan sols en el respecte dels drets de l‟home, sinó també en el 

respecte dels drets dels pobles, en particular el dret a la independència». 

 

 1989: Felipe González, reelegit president del gobierno español. 

 

 1989: ERC es proclama independentista i les JERC adopten l‟estelada amb estel roig, 

fins aleshores només emprada per l‟esquerra marxista. 
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 Ana YETANO,  «El poco estudiado origen catalán de las congregaciones religiosas de 

mayor peso en España», a La Vanguardia, 7 maig 1985. 
 



 

 1989: Un sector de l‟MDT funda Catalunya Lliure i es presenta a les eleccions europees 

obtenint quasi 20.000 vots. 

 

 1989, agost 23: Cadena humana que uneix Estònia, Letònia i Lituània a través de 600 

quilòmetres, coincidint amb els 50 anys del pacte entre l‟URSS i Alemanya que fa 

perdre la sobirania a les repúbliques bàltiques. Els manifestants, un milió i mig, uneixen 

les mans 15 minuts „per ajudar a internacionalitzar la causa independentista‟. Dos anys 

després s‟independitzen. 

- L‟abril del 2013 l‟Assemblea Nacional Catalana i Òmnium han entrat en contacte amb 

els organitzadors de la Via Bàltica per organitzar-ne una al Principat: 400 km és la 

distància aproximada entre Alcanar i Portbou, i 320 km separen Bausen (Val d‟Aran) de 

Barcelona passant per Manresa. 

 

 1989, setembre 8: Peatge. Durant la celebració de la V Copa del Món d‟Atletisme, la 

policia va incitar els assistents a partir les banderes catalanes que duien si volien entrar a 

l‟Estadi Olímpic de Montjuïc. 

 

 1989, desembre 12: Una comissió parlamentària aprova una proposició no de llei 

històrica a favor del dret a decidir: «L‟acatament del marc constitucional vigent... no 

significa la renúncia del poble català al dret a l‟autodeterminació tal com estableixen els 

principis dels organismes internacionals i es dedueix del preàmbul de l‟Estatut 

d‟Autonomia». Aquesta primera proposició històrica del Parlament és presentada per 

ERC i redactada i pactada per CiU. Té els vots favorables de CiU, IC, CDS i ERC. El 

PSC hi vota en contra i el PP no es presenta a la reunió. 

 

 1989, desembre 13: En el ple de commemoració dels 10 anys de l‟Estatut, ni el 

president Pujol ni ningú més fan esment de la proposició del dia anterior. Es va mirar de 

fer „poc soroll‟. 

  

 1990-2000: L‟independentisme parlamentari i municipal 

 

 1990: En la Carta “En el 50 aniversari de l‟inici de la Segona Guerra Mundial”, el Papa 

Joan Pau II afirma: «la pau es fonamenta en el principi de l‟igual respecte dels Estats, 

del dret a l‟autodeterminació de cada poble i de la lliure cooperació amb vista al 

superior bé comú de la humanitat». 

 

 1990: Àngel Colom pacta amb la cúpula de Terra Lliure la seva incorporació al partit, a 

canvi de dissoldre-la. 

 

 1990: L‟advocat Mike Godwin afirma: «A mesura que una discussió en línia s‟allarga, 

la probabilitat que aparegui una comparació en què s‟esmenti Hitler o els nazis tendeix a 

u». Tot un profeta, com veurem més endavant. 

 

 1990: Namíbia s‟independitza. 

 

 1990, gener 22: «Tirarlos por la borda». «De catalanes y vascos abertzales estamos 

todos mucho más que hartitos. (...) Según los partidos lituanos españoles hay que 

reformar la Constitución para incluir en ella el derecho a la autodeterminación. No 

saben lo que se les viene encima, porque, bien pensado, a lo mejor tienen razón. Quizá 



lo primero que hiciéramos muchos en este caso fuera pedir inmediatamente la 

independencia de todas las regiones de España, de Cataluña y País Vasco y Navarra, si 

se empeñan. Lo único que perderíamos serían problemas. Al fin y al cabo es el resto de 

España el que está constantemente sometido a los caprichos imperialistas y veleidosos 

de catalanes y vascos abertzales. Dado que ambas nacionalidades son tan superiores a 

nosotros en todos los aspectos, sería maravilloso poder autodeterminarnos y perderlos 

de vista con un simple voto.» I seguia el deliri: «Los vascos y catalanes lituanos no se 

sienten muy catalanes ni muy vascos ni lituanos, así que estamos en paz. Disfrutan de 

unos estatutos de autonomía con bastantes más competencias de las que son capaces de 

gestionar de manera adecuada, precisamente porque son incompetentes. Cuantas más 

competencias tienen, más incompetentes. ¿Qué harían vascos y catalanes con todas las 

competencias, es decir, con toda la independencia, como estados soberanos? Pues 

exactamente lo que hacen ahora: los lituanos de arriba poner bombitas en Madrid y 

matar gente, y los del este pedir dinero al Estado español y a la Comunidad Europea, al 

Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a su tía Nuria. Claro que Pujol, por 

fin, disfrutaría de tratamiento como jefe de Estado y eso es importante para su 

realización personal. En la nueva constitución catalana -no caerá esa breva- el cargo de 

honorable podría ser hereditario, incluso, para darle mayor realce. Subiéndonos al carro 

de vascos y catalanes, reivindiquemos el derecho de los españoles a la 

autodeterminación, con el fin de perderlos de vista definitivamente y pronto. No nos 

preocupa que no quieran estar con nosotros en el mismo barco. Lo que nos aterra es que 

se pasan el día agujereando la cubierta y no hay manera de deshacerse de ellos. 

Reclamamos el derecho de autodeterminación de los españoles para tirarlos por la 

borda.» (Carmen Rico-Godoy. «Cambio 16»). 

 

 1990 març 3: Inventar-se problemas. «Si llegara el día en que una oscura pesadilla se 

abatiera sobre Cataluña y los niños nacidos en Cuenca, en Trujillo, en Gijón o en Jerez 

de la Frontera, pero residentes en Olot, en Hospitalet, en Balaguer o en Tortosa, fueran 

considerados realmente extranjeros, si ese día aciago viese la luz, al firmante de este 

artículo, catalán de tantas generaciones que le sería difícil averiguar su número, se 

plantaría en la Plaza de San Jaime y declararía solemnemente, aunque con el corazón 

roto: «Jo sóc un estranger (sic).» (Article d‟Aleix Vidal-Quadras publicat a «ABC», 

Madrid).  

 

 1990, abril 21: El príncep Felip de Borbó, Príncep de Girona, visita la ciutat de Girona 

amb un desplegament policial mai vist que té com a conseqüència importants aldarulls. 

La plaça del Vi i el Barri Vell es converteixen en un autèntic búnquer. El príncep és 

rebut enmig dels xiulets d‟un grup de manifestants i els aplaudiments d‟un altre sector, 

després que tots dos haguessin superat els controls policials establerts als ponts sobre 

l‟Onyar i a la plaça de Catalunya. La policia duu a terme contundents càrregues 

policials contra un grup de manifestants intentessin desplegar una pancarta i llancessin 

fulls volants. Tres persones són detingudes i tres agents i un nombre indeterminat de 

manifestants resulten contusionats. Dinou anys després de la visita es constituirà a 

Girona la Fundació Príncep de Girona. 

 

 1991: Independència de les illes Marshall i Micronèsia. 

 

 1991: A les eleccions municipals Catalunya Lliure obté una alcaldia i un regidor, però 

la coalició va minvant fins a la seva desaparició el 1997. Les CUP també es presenten a 



les municipals però majoritàriament en coalició. ERC, al seu torn, arriba a ser la tercera 

força municipalista. 

 

 1991: Concert multitudinari al Palau Sant Jordi de Barcelona de „rock català‟, format 

per joves de l‟independentisme sociològic. A València, on les manifestacions 

independentistes sempre han estat minoritàries ara són massives enmig de diades 

musicals i festives. 

- L‟independentisme com a fenomen social adquireix gruix també a través de l‟esport en 

els partits extraoficials de les seleccions catalanes, especialment la de futbol. Tant als 

estadis com al carrer, les estelades tradicionals o modernes, ja superen les 

quadribarrades. El mateix passa en les celebracions de l‟Onze de Setembre. Llevat de 

les ofrenes i actes institucionals, els manifestants que surten al carrer reivindiquen la 

independència de Catalunya. 

 

 1991, abril 27: Tercera impugnació contra el dret civil català. La llei catalana de 

filiacions és impugnada pel govern espanyol davant el Tribunal Constitucional, amb 

l‟únic argument de negar la competència de la Generalitat en matèria de dret civil, la 

qual s‟havia d‟entendre reduïda exclusivament a la modificació del „text‟ de la 

compilació de 1960. Efectivament, fou en ple franquisme quan es va poder compilar el 

dret civil català -després de diversos intents anteriors frustrats, fins i tot en el període la 

Generalitat republicana-; això sí, com una llei de mínims que recollia algunes de les 

antigues lleis que continuaven vigents després d‟una permanència de segles i que tenia 

com a fonament el fet de ser exponent de “peculiaritats socials i jurídiques d‟arrel 

autènticament nacional” (tal com s‟expressava en aquell moment). 

 

 1991, juny 25: Eslovènia, Croàcia i Bòsnia s‟independitzen de Iugoslàvia. 

 

 1991, setembre: D‟un poble, només. «Qui té el protagonisme de l‟autodeterminació 

són els membres d‟un poble. S‟ha de mantenir la unitat d‟Espanya amb les fronteres que 

hi ha des de fa cinc segles, aprofundint l‟autonomia.» (Teodoro Úbeda, bisbe de 

Mallorca). 

 

 1991, setembre 6: Les Repúbliques Bàltiques (Estònia, Letònia i Lituània) 

s‟independitzen de la URSS. 

 

 1991, setembre 26: En un discurs al Parlament, Àngel Colom, secretari general d‟ERC, 

veu superat el marc legal de la Constitució i lamenta que Catalunya l‟hagi acceptat, i 

acusa el president Pujol de repetir “el trist discurs de la queixa permanent” i d‟actuar 

com a “súbdit espanyol”. Pujol, que reitera que és partidari d‟aprofundir en l‟autogovern 

però no de la independència, li contesta que ell mai no ha cridat, com sí que va fer 

Companys, “Viva España”. “Al 1991 hi ha moltes maneres de cridar „Viva España‟ i 

tindrem ocasió de comprovar-ho”, li contesta l‟endemà Carod-Rovira, que l‟acusa de 

practicar el “nacionalismus interruptus” 

 

 1991, setembre 27: Durant l‟últim debat de política general de la tercera legislatura al 

Parlament, els tres diputats en què ha quedat ERC –el secretaria general, Àngel Colom, 

portaveu, Josep-Lluís Carod-Rovira, i el diputat Miquel Pueyo- arran de l‟escissió 

d‟altres tres cap a Esquerra Catalana (EC), són els únics a votar a favor de la seva 

proposta de resolució, la primera a la cambra, que invoca explícitament el “dret 

democràtic a la independència política” de tots els pobles europeus, “entre els quals el 



català. Sempre que sigui “la seva voluntat lliurement expressada, per mitjans pacífics i a 

través de procediments institucionals”, matisen. El portaveu suplicarà: «Som una nació i 

tenim els drets d‟una nació, ens deia el president. Doncs, reconeguem-los. No 

demanem, no proposem la independència ni la seva conveniència, els demanem que 

reconeguin el dret a la independència”. El text, que ambiciona tancar l‟etapa de la 

Transició emmarcat en una conjuntura internacional “favorable” –en ple procés de 

desintegració de l‟antiga Unió Soviètica i a l‟inici del de l‟antiga Iugoslàvia- és rebutjat 

per una majoria contundent, de 114 vots en contra (CiU, PSC, PP i CDS) i 9 abstencions 

(les d‟EC i IC). 

Això sí, en el mateix ple precisament que s‟aprovava amb tres únics vots en contra del 

PP un text no tan diferent a favor de la “realitat nacional diferenciada” de Catalunya “en 

el conjunt de l‟Estat”, que la legitimava per desplegar el “dret a l‟autodeterminació”, “a 

mitjà termini”, aclaria CiU. També reivindicava la revisió del model de finançament, 

que permetés una “equiparació progressiva” amb els sistemes forals de l‟Estat”. 

 

 1992: Jordi Pujol, reelegit novament president de la Generalitat de Catalunya. 

 1992: Jocs Olímpics de Barcelona. 

 1992: Commemoració del Centenari de les Bases de Manresa. 

 

 1992: Catalunya Lliure fa el primer i darrer intent de ser present al Parlament del 

Principat, sense aconseguir-ho. 

 

 1992: Els catalans, uns malalts. «Només una ment malaltissa pot concebre la 

segregació de Catalunya» (Aleix Vidal Cuadras, portant veu del Partit Popular). 

 

 1992, Jocs Olímpics: El polític del PP, Aleix Vidal Quadras, comparada els que fan la 

xiulada en la inauguració a l‟estadi Lluís Companys de Montjuïc amb: «un grupo de 

babuinos enfurecidos chillando y mostrando los dientes». 

 

 1992, febrer 7: Tractat de Maastricht: Tractat de la Unió Europea signat pels membres 

de la Comunitat Europea amb l‟objectiu de crear una moneda única i una estructura de 

tres pilars: el comunitari (competències econòmiques i comercials de la CE), el de la 

Política Exterior i Seguretat Comuna, PESC) i el de la Justícia i Assumptes Interns. 

Entra en vigor l‟1 de novembre del 1993. 

 

 1992, juliol: Amb l‟excusa dels Jocs Olímpics de Barcelona, la Guàrdia Civil, per odre 

del jutge espanyol Baltasar Garzón, deté una cinquantena de militants independentistes. 

Molts d‟ells són torturats a les comissaries. La denúncia arriba al Tribunal d‟Estrasburg 

i prosperà anys més tard en favor dels encausats. 

 

 1993: El Parlament de Catalunya declara «Els Segadors» himne nacional de 

Catalunya. 

 1993: Felipe González, reelegit presidente del gobierno español. 

 

 1993: Arran de l‟aprovació de la Constitució Andorrana, el principat d‟Andorra ingressa 

com el 184 estat membre de l‟ONU. 

 

 1993: Catalans i bascos: „carroña‟. «Vascos y catalanes son buitres prestos a recoger 

la carroña» (Pedro Pacheco, coordinador general del Partido Andaluz del Progreso) 

 



 1993, gener 1: Eslovàquia s‟independitza de Txèquia. 

 

 1993, maig 24: Independència d‟Eritrea. 

 

 1994: El President de la Generalitat, un boig! «Me preocupa que la Guardia Civil 

pueda llegar a depender de Jordi Pujol, hoy Presidente de la Generalitat, y mañana de 

cualquier loco que la pueda presidir» (Mercedes de la Merced, militant del Partit 

Popular). 

 

 1994, febrer 9: Inquisidors i nazis. El «Diario de Burgos» publica a la seva 

contraportada un reportatge sobre Ángel Gallo –Gallete- en què explica la seva 

trajectòria com a cuiner des que fa 45 anys va marxar de Burgos, on va néixer. Gallo, 

militant del Partit Popular, afirma haver estat cuiner del general Franco i assegura que el 

seu restaurant de Calella –que es deia La Olla i que fa anys que està tancat- havia tingut 

com a clients «artistes (parla de Dalí), governadors, militars i polítics». El reportatge 

acaba així: «Després de 25 anys d‟estar obert, Gallete va decidir tancar La Olla per 

protestar per la política dels catalans respecte als castellans “que ens persegueixen com 

la Inquisició i els nazis ho feien amb els jueus”, diu». 

 

 1994, març 30: Polítics envejosos, mesquins... «Señor director: Residente en Caracas 

acabo de ver en su periódico el plano con el que la Generalitat de Cataluña pretende 

enseñar geografía a los pobres bachilleres españoles residentes en dicha región. 

Sinceramente, he sentido vergüenza y aun bochorno por esos políticos envidiosos, 

mezquinos y sedientos de poder que no se paran ante nada con tal de servir a sus 

intereses particulares, con la excusa de estar sirviendo a “su país”. Y he sentido también 

vergüenza y lástima por esos ciudadanos catalanes que, mal que les pese, siguen siendo 

españoles, votantes de determinados partidos separatistas, que piensan que las 

desintegraciones conducen al progreso. (...) en esta época en que asistimos a lógicos 

intentos de integración de religiones, mercados, etcétera, además de guerras, como la de 

Bosnia, que nos muestran cada día a lo que conducen los odios separatistas en otros 

países, parece mentira que los catalanes, sin dejar de sentir legítimo orgullo de su 

catalanismo, demuestren desprecio por su condición de españoles.» (Femando Narváez 

López de Ceballos, Caracas. «Geografía nacionalista». Carta al director de l‟ABC). 

 

 1994, setembre 11: N‟estan farts. «Actualment hi ha un excessiu respecte envers 

Catalunya». «Estem farts de tot el que diuen des de Barcelona. Els catalans s‟ho 

quedaran tot. Ja n‟hi ha prou.» (Ramón Mendoza, president del Real Madrid. Programa 

«Fútbol es fútbol», emes per Telemadrid). 

 

 1994, setembre 11: Franco, altra vegada. El coordinador general de Izquierda Unida. 

Julio Anguita, durant la celebració de la Diada Nacional de Catalunya va comparar els 

mètodes de Jordi Pujol amb els de Francisco Franco.  

 

 1995: A la clausura del Concili Provincial Tarraconense, a la catedral de Tarragona el 

nunci Mario Tagliaferri, inclou en el seu discurs una referència de Joan Pau II contra “el 

ressorgiment de particularisme i també de nacionalismes exacerbats”. Un text que en la 

cita original es referia als Balcans i que el nunci aplica a Catalunya. Després d‟aquestes 

declaracions hi haurà una campanya de cartes adreçades a la Secretaria d‟Estat del 

Vaticà criticant aquesta comparació, que també rebatrà públicament el president Jordi 

Pujol. 



 

 1995, octubre 30: Segon referèndum per a la secessió de Quebec del Canadà. La 

pregunta: «Esteu d‟acord que el Quebec sigui sobirà després d‟haver-se fet una oferta 

formal al Canadà per a una nova associació econòmica i política en el marc del projecte 

de llei sobre el futur del Quebec i de l‟acord firmat el 12 de juny del 1995». La 

participació va ser altíssima: el 93,5%. Victòria exigua del no: 50,58%. Sembla que els 

anglòfons i els immigrants naturalitzats s‟hi van oposar massivament. Per haver ignorat 

els parlants de l‟anglès, els independentistes quebequesos van perdre, en una segona 

oportunitat, la independència. A Catalunya, no caldrà tenir en compte els 

castellanoparlants? 

- Stéphane Dion, un polític liberal quebequès que va participar en el segon procés, en 

unes declaracions recents (2013) sobre la possible secessió de Catalunya, després 

d‟afirmar que la secessió és un exercici rar i inusitat en la democràcia, a la pregunta de 

si l‟Estat l‟ha de rebutjar, contesta: «No, davant la voluntat clara de secessió, pot arribar 

a la conclusió que acceptar-la és la solució menys dolenta. Però té l‟obligació 

d‟assegurar-se que aquesta voluntat sigui veritablement clara, que no tingui cap 

ambigüitat i que no es procedeixi de forma unilateral, sinó d‟acord amb el dret». 

 

 1995: Terra Lliure anuncia la seva dissolució definitiva. Bona part dels antics dirigents 

de Catalunya Lliure i de l‟MDT entren a militar a ERC. La CUP va creixent sobretot en 

poblacions petites i mitjanes. L‟independentisme sociològic influencia partits que no 

s‟hi definien i branques juvenils com les d‟Unió Democràtica, reivindiquen ara la 

independència amb la mateixa bandera estelada moderna. 

 

 1995:  Paraules del papa Joan Pau II a l‟ONU: «Ningú –ni un Estat, ni una altra nació, 

ni cap organització internacional- no està mai legitimat a afirmar que una determinada 

nació no és digna d‟existir [...] El dret a l‟existència implica naturalment, per a cada 

nació, també el dret a la pròpia llengua i cultura, mitjançant les quals un poble expressa 

i promou aquella que jo anomenaria la seva originària sobirania espiritual. [...] Cada 

nació té dret a construir el propi futur». 

 

 1996, primavera: La lleidatana de 26 anys, Araceli Segarra, es converteix en la primera 

alpinista de la Península Ibèrica que posa el peu a l‟Everest. 

 

 1997, abril 14: L‟endemà de l‟entrada a Tarragona del nou arquebisbe Lluís Martínez 

Sistach, el bisbe auxiliar de Barcelona; Mons. Joan Carreras, un diari publica una carta 

al nunci Apostòlic de la Seu Apostòlica, Lajos Kada, després de les seves declaracions 

sobre la falta de misses en castellà a Catalunya: «Cada domingo se celebran en la 

diócesis de Barcelona: 4.000 se ofician en lengua catalana, 1 .834 en lengua castellana y 

220 son bilingües. Incluso podría decirse que no es una proporción equivalente a la que 

se da en el uso de los dos idiomas en muchos ámbitos de la sociedad civil. En mis más 

de cuarenta años de sacerdocio, mayoritariamente dedicados a la pastoral obrera, he 

vivido rodeado de inmigrantes, trabajando con ellos: en parroquias de suburbio, en 

grupos apostólicos, en obras sociales como la construcción de viviendas y 

dispensarios... el uso de la lengua castellana ha sido constante en mi ministerio. Lo cual, 

por otra parte, no me ha impedido defender la lengua catalana cuando ha sido reprimida. 

Una cosa es el uso del castellano por razones pastorales o de afecto a las personas, y 

otra distinta su imposición por razones políticas, como ha ocurrido en otras épocas…». 

 



 1998, gener: Ja complert l‟objectiu de la generalització del coneixement del català, 

s‟aprova la llei de política lingüística que, amb la intenció d‟aprofundir en l‟ús social de 

la llengua, actualitza la norma del 83. La nova llei s‟aprova amb una amplíssima 

majoria –els 102 vots de CiU, el PSC, IC i el PI-, però no amb consens. Tant ERC com 

el PP, per motius oposats, hi voten en contra. 288 esmenes s‟havien debatut en 

ponència. Els populars faran de les multes lingüístiques, que per primer cop preveu la 

norma, un nou cavall de batalla que s‟afegeix al de l‟ensenyament. No hi falta el 

contrapunt: el manifest del „Foro Babel‟, integrat per intel·lectuals catalans com ara 

Albert Boadella, Juan Marsé, Francesc de Carreras, Victòria Camps, Eduardo Mendoza 

o Terenci Moix, que insisteixen en la necessitat de mantenir el bilingüisme i acusen el 

govern de vulnerar l‟esperit de la Constitució i de l‟Estatut, i d‟aplicar “una política 

sectària d‟ensenyament monolingüe en català”. 

 

 1998: Marxa organitzada a Burgos per Unió de Joves, encapçalada per Antoni Castellà, 

en homenatge a Manuel Carrasco i Formiguera, assassinat pel règim franquista a la 

presó de Burgos el 9 d‟abril del 1938. 

 

 1998, octubre 1: Es ratifica el dret d‟autodeterminació en el marc del cinquantè 

aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. 

 

 1994: Se celebra a Madrid un important congrés en desgreuge de la memòria de Pau VI, 

organitzat per l‟Istituto Paolo VI amb la col·laboració de la Universitat Pontifícia de 

Salamanca. Possiblement el Pau VI fou el papa que més maldecaps portà al dictador 

Franco pel seu nacionalcatolicisme 
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 que té unes característiques ben concretes: 

manipulació de la religió (el règim se serveix de la religió), intolerància religiosa 

(vers les altres religions que no són l‟oficial), intolerància envers altres pobles o 

nacions, reaccionarisme social (la religió manipulada amaga interessos econòmics), 

anticlerialisme de dretes, si cal (el règim és catòlic si tothom diu amén a ell, altrament, 

càstig dels dissidents). 

 

 1998: El nuncio a Madrid, Lajos Kada, es refereix a la possibilitat –avalada per la 

Seu Apostòlica– de constituir una Regió Eclesiàstica que agrupi als bisbats catalans 

com “d‟una cosa merament política, sense contingut”. 

 

 1998, octubre 1: El Parlament en ple ratifica «el dret del poble català a determinar 

lliurement el seu futur com a poble». El text és aprovat per CiU que el pacta al PI i que 

té el suport d‟ERC, EUiA i Els Verds. El PP hi vota en contra i el PSC i IC s‟hi 

abstenen. El president Pujol encara advoca per impulsar una relectura de al Constitució i 

el cap de l‟oposició, el socialista Pasqual Maragall, el considera „un brindis al sol‟. 

 

 1999: El nunci Lajos, en ser substituït, repeteix públicament el discurs majoritari que 

circula pels passadissos de la Conferència Episcopal Espanyola: “Em fa molta por la 
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 Aquest mot, que arribaria a ser una denominació característica del franquisme, va néixer 

d‟una manera més aviat humorística. El canonge José M. González Ruiz, agut com a bon 

sevillà, el va encunyar en una entrevista amb una revista francesa, com un joc de paraules irònic 

entre el nacionalsindicalisme espanyol, que és com s‟autodenominava el règim, i el 

nacionalsocialisme alemany. El terme va adquirir valor científic quan Alfonso Álvarez Bolado li 

va dedicar uns quants articles, que serien recopilats en el llibre El experimento del 

nacionalcatolicismo.  

 



disgregació d‟Espanya”. I en una entrevista afirma que a Catalunya hi ha un 

problema per les queixes del castellano-parlants que no podien assistir als oficis amb la 

seva llengua, fent-se ressò d‟una campanya de la premsa de Madrid. 

 

 1999: L‟historiador Josep Termes parla del nacionalisme d‟esquerres. Escoltem-lo: 

«El catalanisme [...] no és un moviment monolític, unívoc, sinó que, al contrari, una de 

les seves característiques més marcades és la seva varietat de tendències. No és 

reductible a una classe social, a una ideologia, a un programa polític. El podríem 

comparar amb un riu poderós les aigües del qual provenen de fonts diferents, o, millor, 

a un arc de Sant Martí, que forma una unitat però té colors molt diversos. Té, si més no, 

un element definidor comú a tots ells: la lluita en defensa de la personalitat de 

Catalunya, l‟amor a la llengua i a la cultura pròpies, que d‟una manera o d‟una altra han 

de cristal·litzar en un autogovern. És també un moviment que demana, o exigeix, la 

reforma democràtica de l‟Estat espanyol perquè la seva visió de les Espanyes és 

antagònica amb la del centralisme 
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». 

- Resumint estudis seus anteriors, Termes interpreta: «les bullangues dels anys 1835-

1843, i el republicanisme federal, del període 1840-1873, com una oposició popular 

urbana, no burgesa; com una proposta de les classes subalternes contra el poder creixent 

de la burgesia conservadora i de l‟aparell de l‟Estat centralista. El federalisme 

democràtic català té, òbviament, un projecte hispànic federal. Però allò en que el 

federalisme català posa èmfasi és l‟autogovern, el tema de la Catalunya perseguida i 

dominada per forasters que ni la coneixen ni l‟estimen i desconeixen la llengua del país; 

insisteixen en la necessitat de governar-se amb les lleis pròpies de Catalunya, en una 

Espanya feta d‟una varietat d‟ètnies, de llengües, de costums i de diferències basades en 

la història i els fets naturals. Federals i carlins són el particularisme català obert a una 

transformació no centralista d‟Espanya 
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. 

 

 1999, març 2: Mons. Rouco Varela, elegit president de la Conferencia Episcopal 

Española per al trienni 1999-2002.  En diferents reeleccions ho serà fins la seva 

jubilació el 2014. Sempre tindrà alguna paraula sobre el procés sobiranista català. 

 

L‟independentisme al Govern de la Generalitat (2000-2008) 

 

 2000: En un entrevista, l‟abat emèrit de Montserrat, Cassià M. Just diu: «El papa està 

envoltat d‟alguns prelats importants espanyols que li donen una informació 

completament falsejada. Aquests senyors són culpables i no tenen ni un sentit de 

pastoral (...) Hi ha alguns representants de l‟episcopat espanyol que ocupen llocs a 

Roma que són tan centralistes o pitjor que els polítics, i tenen una incomprensió total 

per Catalunya”. No és un declaració actual». 

 

 2000: „La catalanofòbia és l‟origen del catalanisme polític‟. «Les campanyes 

anticatalanes són l‟expressió de la impotència dels espanyols per assimilar-nos. La seva 

incapacitat de seduir-nos políticament i culturalment els provoca la catalanofòbia, per la 

qual cosa només s‟imaginen l‟assoliment dels seus objectius imperials pel sistema de 

violència… La catalanofòbia és l‟origen i la causa del catalanisme polític» (Francesc 
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 Josep TERMES, Les arrels populars del catalanisme, Empúries, Barcelona 1999, p. 159.  

 
58

 Ibid., p. 166. 

 



Ferrer i Gironès, a „El pensament anticatalà a través de la història‟, Edicions 62, 

Barcelona 2000). 

 

 2001: Gemma Cernuda (Terrassa, 1970-) funda Peix&Co la primera agència de 

comunicació en femení de l‟Estat. Abans havia creat la „marca La Sirena‟. 

 

 2001: Neix l‟empresa Scytl, pionera en la infraestructura de votació per internet, i que ja 

l‟utilitzen 18 dels 20 països que voten per aquest procediment al món. 

 

 2002: Independència de Timor Oriental. 

 

 2003: Amb les eleccions al Parlament de Catalunya, ERC retorna amb la força de 23 

diputats al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la presidència del Parlament, per 

primer cop des de l‟any 1984. Fins llavors mai un independentista, Josep Lluís Carod 

Rovira, exmilitant del PSAN i de Nacionalistes d‟Esquerra, havia ocupat la conselleria 

en cap. Les contradiccions creades per la reforma de l‟Estatut, retallat entre Madrid i 

CiU, provoquen l‟expulsió d‟ERC del Govern. 

 

 2003, agost 12: Mor a l‟Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, Mons. Antoni Deig i 

Clotet (1926-2003), bisbe de Solsona (1990-2001). De fortes idees nacionalistes, des de 

1991 era l‟impulsor d‟una campanya per l‟autonomia completa de la Conferència 

Episcopal Catalana. Una de les seves facetes menys conegudes era la de poeta. Va 

publicar tres obres: „D‟unes i altres‟ (1976), „La paraula i el ritme‟ (1980) i „O 

Menorca‟ (1982). Sempre va destacar per la seva tasca en defensa de la cultura i la 

llengua catalana. Arrel d'això, l‟any 2002 va rebre la Creu de Sant Jordi. 

 

POEMA D‟HOMENATGE 

 

Quan pregueu per Catalunya 

i alceu els ulls vers el cel 

veureu com a prop de Déu 

hi ha plantada una senyera 

coronada amb un estel. 

I si ho voleu escoltar 

sentireu Pare i pastor 

que es parlen en català. 

Parlen d'una pàtria bella 

-mar enllà hi ha Ciutadella 

terra endins hi ha el Ponent- 

d'un poble i la seva gent. 

Parlen del nacionalisme; 

quan l'Antoni li pregunta, 

Déu li respon enfadat: 

-Ja t'he dit que no és pecat !!! 

Parlant com la gent del poble 

vau plantar cara, Deig, 

al centralisme tronat, 

tant polític com mitrat. 

 

Antoni Deig 



 

 2004, febrer, finals: El presidente socialista de Castilla-La Mancha, José Bono, obre la 

veda de les crítiques al nacionalisme comparant-lo amb el nazisme: «El nacionalisme 

està més a prop de Hitler que de la democràcia». Ho tornarà a fer més endavant 

l‟octubre del 2012, durant les eleccions catalanes: «Quan va començar a ser sospitós ser 

alemany i jueu, les coses van començar a anar malament». 

 

 2004, maig 1: Deu nous estats entren a la Unió Europea. Un d‟ells és Malta, un 

microestat de 350.000 habitants. 

 

 2005, setembre 30: El Parlament aprova el nou Estatut amb el vot de 120 diputats. 

Només el PP hi vota en contra. 

 

 2006: L‟Estatut, com més prim, millor. “Nos hemos cepillado el Estatut” (Alfonso 

Guerra, polític socialista). Claríssim! 

 

 2006: També contra els valencians. “Un valenciano que se considere catalán es como 

un judío que admirara a Hitler” (César Vidal, escriptor i periodista español). 

 

 2006: España una y cristiana, només. “Si Espanya es disgrega, si Espanya es 

fragmenta, si Espanya es „de-construeix‟, haurà de buscar altres arrels, altres fonaments 

per a aquesta construcció de la nova Espanya o del que sigui. Aleshores les comunitats 

que demanin una espècie d‟autodeterminació o una autodeterminació plena, hauran de 

buscar senyals d‟identitat que ja no serà la identitat cristiana, aquesta identitat que ha 

unit tots els pobles d‟Espanya arran del tercer Concili de Toledo, amb sant Leandre, al 

segle VI. Hauran de buscar alguna cosa que sigui diferenciadora, que certament no 

podrà ser la fe, no podrà ser l‟arrel cristiana, ja que aquest serà sempre un factor 

unificador” (Mons. Antonio Cañizares, entrevistat a València poc després de la V 

Trobada Mundial de les Famílies, responent a la pregunta sobre la unitat d‟Espanya. 

Cañizares és cardenal i probablement suspendria un examen de Doctrina Social de 

l‟Església, en l‟apartat del dret a l‟autodeterminació dels pobles). 

 

 2006: L‟estat de Montenegro s‟independitza de Sèrbia. 

 

 2006: Es presenta un recurs al Tribunal Constitucional contra la Llei de Comunicació 

Audiovisual de Catalunya. 

 

 2006, febrer 6:. Una multitudinària manifestació, convocada per la nova Plataforma pel 

Dret a Decidir, contrària a la retallada de l‟Estatut, recorre la Gran Via de Barcelona. 

Les estelades i les consignes independentistes, a diferència de les mobilitzacions dels 

anys vuitanta, es veuen i se senten al llarg de la marxa. La riuada de gent ocupa tota la 

distància entre la plaça d‟Espanya i la de Catalunya. 

 

 2006, abril 25: El PP fa campanya contra l‟Estatut. Els populars acaben el procés per 

reunir un milió de signatures contra l‟Estatut i en presenten quatre milions perquè el text 

sigui sotmès a referèndum al conjunt de l‟Estat. 

 

 2006, juny 18: Els ciutadans de Catalunya aproven per referèndum, amb un 73,9% dels 

vots a favor, l‟Estatut d‟Autonomia.  

 



 2007: Les eleccions al govern de les illes Balears donen un resultat favorable a les 

forces progressistes. Entre elles hi ha ERC que, per primer cop, té un diputat electe fora 

del Principat i entra al Govern Balear. Al País Valencià, el BNV obté 2 diputats amb la 

coalició Compromís pel País Valencià i entre els anys 2004 i 2008. ERC va situar un 

diputat valencià a Madrid. 

 

 2007: A les eleccions municipals, la CUP treu una trentena de representants en molts 

municipis mitjans del Principat, decidint moltes alcaldies i amb força vots a les llistes 

que presenta al País Valencià. 

 

 2007, desembre 1: Amb el rerefons d‟un Estatut aprovat amb més vots en contra i 

abstenció que vots positius, una nova mobilització massiva recorre altra vegada el 

centre de Barcelona, darrere el lema «Som una nació i diem prou!». Les estelades en 

aquest cas, ja obren la manifestació. Moltes cares conegudes de la societat civil hi són 

presents. 

 

 2008: També els aragonesos. «¡Que los catalanes se mueran de sed, los jóvenes están 

hartos de la opresión catalana”, ”Es muy probable que el pueblo se tome la justicia por 

su mano y destruyan las tuberías del trasvase y otras instalaciones, si no reciben justa 

recompensa por las molestias que la Generalitat ha causado» (L'alcalde d'Agón, Aragó). 

 

 2008: Una enquesta de la UOC, donà un resultat del 36%, sobre la població enquestada, 

favorable a una Catalunya independent. Queda palès que ser independentista ja no és 

cap moda juvenil ni tampoc marginal. Ja és una opció estadísticament mesurada 

freqüentment per sondejos de tot tipus i de tota tendència. 

 

 2008: Kòsovo s‟independitza de Sèrbia. 

 

 2009, març 7: Deu mil catalans es manifesten a la capital d‟Europa a favor del dret a 

decidir. La protesta recorre el centre de Brussel·les, en un trajecte de poc més de tres 

quilòmetres. 

 

► COMPTE ENRERE „MASSIU‟ CAP A LA INDEPENDÈNCIA 

 

 2009, setembre 13: Arenys de Munt és el primer municipi català que convoca una 

consulta sobre la independència de Catalunya, que és aprovada per un 96% del total de 

vots (2.671); 61, voten no. El camí és obert. Es constitueix la Coordinadora Nacional de 

la Consulta. 

 2009, octubre: La Coordinadora Nacional de la Consulta aprova que es faci un 

referèndum vinculant. 

 

 2009, desembre 13: 167 municipis de Catalunya duen a terme la primera onada de 

consultes independentistes. Voten 192.460 persones, amb un 94% favorable a la 

independència. 

 

 2010: I si plantegem batalla des del diccionari de la „Real Academia Española‟?: El 

Consell d‟Estat emet un dictamen decisiu que recomana dur al Tribunal Constitucional 

la llei de consultes populars aprovada pel Parlament, emparant-se bàsicament en la 

utilització que fa del terme „referèndum‟, reservat en exclusiva per la Constitució al 



govern estatal. El diccionari introdueix definicions i esmenes polítiques a gust del poder 

vigent. 

Exemple: Esmena proposada en l‟entrada „referèndum‟: 

Definició vigent (2001) 

«Procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o „actos 

administrativos cuya ratificación por el pueblo se propone‟». 

Proposta de canvi (2012) 

«Procedimiento por el que se someten al voto popular leyes o „decisiones políticas con 

carácter decisorio o consultivo‟». 

 

 2010, maig: La „Real Academia Española‟ al terme „nacionalitat‟, que el diccionari del 

2001 defineix com a «Condició i caràcter peculiar dels pobles i habitants d‟una nació»; 

en proposa una nova redacció: «Condició de pertinença a un estat per raó de naixement 

o de naturalització». La majoria dels grups polítics, fins i tot el PP català, aixequen la 

veu en contra, i se l‟acusa de fer „política‟. Tot i la defensa de veus con ara el socialista 

Alfonso Guerra, la RAE va admetre l‟error. 

- Encara bo que la RAE no s‟ha atrevit a tocar, fins ara –no donem idees-, el terme 

„nació‟: «Conjunt de persones d‟un mateix origen i que generalment parlen un mateix 

idioma i tenen una tradició comuna», ben aplicable a Catalunya. 

 

 2010: Es presenta recursos al Tribunal Constitucional contra la Llei del Codi del 

Consum, la Llei del Cinema, la Llei Catalana de Consultes Populars per Referèndum i 

la modificació de la Llei de Protecció dels animals (prohibició dels toros) de Catalunya. 

 

 2010, març 3: El Parlament ratifica les resolucions del 1989 i el 1998 en una comissió 

d‟Afers Institucionals. El redactat ha estat impulsat per ERC i pactat amb CiU, en què 

s‟hi van sumar ICV; el PSC s‟hi absté i el PP hi vota en contra. 

 

 2010, abril 10: 257.000 persones voten en la consulta independentista a Barcelona. 

Guanya el sí amb un 91% dels vots. 

 

 2010, juny 28: El Tribunal Constitucional emet la seva sentència sobre l‟Estatut –

aprovat pel Parlament de Catalunya, pel Congrés dels Diputats i ratificat en referèndum-

que nega l‟estatus de nació a Catalunya i estableix que només hi ha una nació, 

l‟espanyola. „Comporta, per tant, el refús radical de l‟evolució democràtica de les 

voluntats col·lectives del poble català dins de l‟Estat espanyol i crea les bases per a una 

involució en l‟autogovern‟. La decisió encetarà un moviment que es manifestarà en 

consultes populars a molts municipis, i en la gran manifestació de l‟11 de setembre. 

 

 2010, juliol 10: Manifestació contra la sentència del Tribunal Constitucional. Un milió  

i mig de persones es mobilitzen sota el lema „Som una nació. Nosaltres decidim‟, 

„expressant la voluntat de superar l‟actual situació de bloqueig dins de l‟Estat espanyol‟. 

 

 2010, juliol 22: Sentència del Tribunal Internacional de Justícia: «Declarem que NO 

EXISTEIX EN DRET INTERNACIONAL CAL NORMA QUE PROHIBEIXI 

LES DECLARACIONS UNILATERALS D‟INDEPENDÈNCIA. Quan hi ha 

contradicció entre la legalitat constitucional d‟un estat i la voluntat democràtica, preval 

la segona. Declarem que en una societat democràtica, a diferència d‟una dictadura, no és 

la llei la que determina la voluntat dels ciutadans, sinó que és aquesta la que crea i 

modifica, quan sigui necessari, la legalitat». 



 

 2010, novembre: En entrevista a TV3, el bisbe de Solsona, Mn. Novell, afirma: 

«L‟Església Catalana no existeix, existeix l‟Església a Catalunya». 

 

 2011: Independència del Sudan del Sud del Nord. 

 

 2011, febrer 2: Solidaritat Catalana presenta una proposta de llei de declaració 

unilateral d‟independència. El text sostenia que el poble de Catalunya és “l‟únic titular 

de la sobirania nacional”. 

 

 2011, març: L‟Ajuntament de Malgrat de Mar adquireix en la seva totalitat a la família, 

que encara viu a Veneçuela, de l‟explorador i etnòleg Fèlix Cardona (1903-1983) la 

totalitat dels seus diaris, llibretes i quaderns, encara inèdits, on Cardona havia anotat la 

recol·lecció i descoberta d‟ocells, plantes i insectes per a diferents institucions del món; 

i els contactes amb els indis maquiritares, camaracotos, permones, areuques, sapes. 

 

 2011, abril 4: Presentació oficial del document „Al servei del nostre poble‟ publicat 

pels Bisbes de Catalunya per commemorar els 25 anys del document „Arrels Cristianes 

de Catalunya‟. En els seus parlaments tant l‟arquebisbe de Barcelona, el cardenal Lluís 

Martínez Sistach, com el de Tarragona, Jaume Pujol, han presentat el text com una 

proposta que reconeix la personalitat catalana, i que vol reivindicar les arrels cristianes 

de Catalunya i la continuïtat del treball conjunt dels bisbes catalans. 

 

 2011, abril 10: Consulta independentisme a Barcelona. 554 municipis ja l‟han feta. 

 

 2011, abril 13: El Parlament rebutja la proposta de llei de declaració d‟independència 

de Catalunya presentada per Solidaritat Catalana. 

 

 2011, abril 30: Se celebra la Conferència Nacional per l‟Estat Propi a Barcelona, a la 

qual hi assisteixen 1.500 persones. S‟hi elegeix el consell permanent, embrió de la 

futura Assemblea Nacional Catalana (ANC). 

 

 2011, agost 27: Mor el polític d‟ERC i activista independentista Heribert Barrera. No es 

va cansar de manifestar i anunciar, amb paraules i fets, l‟animadversió política, social i 

cultural d‟Espanya cap a la nació catalana. heus ací algunes floretes del seu pensament: 

«Quan un país és dominat per un altre, ha de considerar que moralment està en estat de 

guerra i, per tant, mai no ha de donar-li facilitats... Construir un estat propi o el procés 

d‟espanyolització serà, finalment, irreversible... Catalunya, per a sobreviure, no té cap 

més sortida que la independència... Catalunya en primer lloc i res per damunt de 

Catalunya». I els seus darrers mots: «Tenim pressa, molta pressa». 

 

 2011, octubre: Pobres catalans, sense sentit de l‟humor. Don Gregorio Peces-Barba 

(1938-2012) en una conferència en el Congreso Nacional de la Abogacía, celebrat a 

Cadis, afirma que per a Espanya, en el decurs de la història passada, hauria estat millor 

“quedar-se amb els portuguesos” en lloc de fer-ho amb els “catalans”, per bé que avui 

“estem en millors condicions que en altres èpoques. No sé quants cops es va haver de 

bombardejar Barcelona. aquest cop es resoldrà sense necessitat de bombardejar-la”. 

Finalment va voler justificar les seves paraules barroeres amb l‟atenuant: “Els catalans 

no hauríeu de ser tan susceptibles a les bromes. M‟agrada parlar amb humor”. 

 



  2011, novembre 20: La Conferencia Episcopal Española (CEE), en ocasió de les 

eleccions estatals, parla sobre la relació entre "la unidad de la nación española" i el bé 

comú de la nostra societat. 

- En resposta a aquest comunicat, els Equips de Pastoral de la Política i la 

Comunicació de la Federació de Cristians de Catalunya, elaboren el “Document 

Reflexió sobre unes consideracions episcopals” en la qual remarquen que «la unitat de 

l'Estat no és un principi doctrinal i que el bé comú de la nació espanyola no pot anar en 

contra del bé comú d'altres nacions ja que no seria bé comú. A més a més, l'expressió 

d'aquest bé comú és canviant en el temps i pot demanar solucions diverses de les 

històricament provades». També afirma que "menysté l'existència de nombrosos 

moviments i partits actuals a l'Estat que de manera justa, democràtica i pacífica, 

promouen la plena sobirania i independència del seu poble". 

 

 2011, desembre 14: Es constitueix l‟Associació de Municipis per la Independència, que 

reunirà entitats i administracions locals que aposten per assolir el dret a 

l‟autodeterminació. 

 

 2012: El „diccionario‟: tres segles hostil a Catalunya. Les filòlogues Montse Alberte i 

Sílvia Senz, juntament amb d‟altres col·laboradors, expliquen en el seu llibre “El dardo 

en la Academia” - publicat en dos volums per Editorial Melusina- que el „diccionario‟ 

de la „Real Academia Española‟ ha estat al llarg d‟aquests tres segles un instrument 

d‟estat tradicionalment hostil a Catalunya, i en especial al català, al qual, com la resta de 

llengües espanyoles, no ha dubtat a mirar de minoritzat. 

 

Exemple: Una esmena proposada en l‟entrada „iniciativa‟: 

Definició vigent (2001) 

«Procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o „actos 

administrativos cuya ratificación por el pueblo se propone‟. 



Proposta de canvi (2012) 

«Procedimiento establecido en algunas constituciones políticas, mediante el cual „el 

pueblo interviene directamente a través de referéndum en la propuesta‟, y en su caso 

adopción, de medidas legislativas o de derogación de leyes vigentes». 

En la proposta de canvi, el poble només intervé a través de „referèndum‟. Les iniciatives 

populars, com la dels toros o la dació en pagament, per exemple, queden fora de la 

definició. 

 

 2012: La catalanòfila Mary Ann Newman, exdirectora del Catalan Center a Nova York, 

tancat el 2011, crea la Fundació Ferragut per seguir difonent la cultura catalana. També 

hi ha el Catalan Institute of America, amb una xarxa d‟amics de Catalunya en grans 

ciutats, i altres iniciatives a les xarxes socials, que s‟afegeixen als casals i lectorats 

presents en diverses universitats. 

 

 2012: Però, com es pot „trencar‟ allò que „només‟ és u? «Els catalans no són amos de 

Catalunya. Els amos de Catalunya som tots els espanyols, si és que hi ha un amo. A mi 

això que els catalans decideixin sobre un tros d‟Espanya, torno a dir-ho, em sembla 

realment sorprenent» (Eloy del Valle, presentadora de Telemadrid). Potser és que no ho 

és, d‟u. 

 

 2012: La Conferència Episcopal Espanyola ha cridat a la unitat. En una carta 

adreçada als bisbes de la Conferència Episcopal Española, el claretià Pere Codina i Mas, 

els diu: «Els escrits de l‟episcopat espanyol cantant les excel·lències de l‟Espanya 

única, unida i oficial han provocat un increment del sobiranisme en el catolicisme 

català. Hauria desitjat que la doctrina que pretenien impartir hagués estat més eclesial i 

una mica menys espanyola». El comentari d‟Andreu Mas, en el seu apartat „filòsof de 

butxaca‟ és encara més contundent: «En la comèdia de la unitat d‟Espanya tothom es 

veu en cor de dir-hi la seva. No podien faltar els bisbes espanyols, que mitjançant la 

„pluralista‟ Conferencia Episcopal han manifestat que estan molt inquiets pel futur de la 

pell de brau i que s‟ha de mantenir la integritat territorial. Com a representats de Déu a 

la Terra hem d‟entendre que ho diuen de „motu proprio‟ o que és la voluntat de Déu? 

No sabia que Ell fos nacionalista espanyol» (Setmanari „Presència‟, 19-25 octubre 

2012). 

 

 2012, febrer: La CUP de Figueres presenta una moció per retirar la medalla d‟or de la 

ciutat al rei Joan Carles. No prospera. 

 

 2012, març 10: Assemblea constituent de l‟ANC al Palau Sant Jordi de Barcelona. Se 

n‟aproven els estatuts i el full de ruta. 

 

 2012, juny 9: Coincidint amb el 550è aniversari de la destitució del rei Joan II per la 

Generalitat presidida per Manuel de Montsuar, diverses entitats de la societat civil 

signen la Declaració de Montsuar, en què es demana que el Parlament de Catalunya, 

d‟acord amb els ajuntaments de les localitats afectades, tramiti la corresponent proposta 

legislativa perquè no es reconegui el rei d‟Espanya, Joan Carles I, com a comte de 

Barcelona, i el seu hereu, Felip de Borbó, com a príncep de Girona, duc de Montblanc, 

comte de Cervera i senyor de Balaguer, i que tots aquests títols històrics no siguin 

emprats mai més pels Borbons. 

 



 2012, juny 9: Article aparegut a “La Voz de Galicia": «Me gustan los catalanes porque 

a lo largo de su historia acogieron e integraron a: íberos, fenicios, cartagineses, griegos, 

romanos, judíos, árabes y toda clase de charnegos y sudacas, sin conocer los problemas 

que afectan ahora a Francia; es un ejemplo. Me gustan los catalanes porque ya el 7 de 

abril de 1249 el rey Jaime I, nombró a cuatro prohombres de Barcelona (los Paers) para 

dirimir los conflictos de la ciudad sin violencias ni reyertas. Esos hombres sabios, que 

pasaron a cien en 1265 (el Consell de Cent), iniciaron el sistema del gobierno municipal 

de Barcelona. Gracias a ellos reinó allí la concordia, y antes de empuñar las armas 

refirieron siempre emplear la razón. Me gustan los catalanes porque en toda su historia 

no han ganado ni una sola guerra, y encima les da por conmemorar como fiesta nacional 

una de las batallas que perdieron en 1714 a manos de las tropas de Felipe V de 

Borbón. Catalunya había dejado de ser una nación soberana… Me gustan los catalanes 

porque tienen de emblema un burro tenaz, trabajador y reflexivo, muy alejado del toro 

ibérico cuyas bravas y ciegas embestidas lo abocan a la muerte… La población catalana 

se define por una doble característica: el seny y la rauxa. El seny implica sabiduría, 

juicio mesurado y sentido común.. Al seny le responde la rauxa, asimilable a la 

ocurrencia caprichosa… Me gusta Catalunya en fin y sobre todo porque uno de mis 

hijos eligió su capital para vivir en ella por ser una ciudad abierta, tolerante y discreta. 

Firmado: Ramón Chao. Músico, escritor y periodista, Caballero de las Artes y las letras 

por el Gobierno Francés padre del cantante Manu Chao. 

 

 2012, setembre 11: Durant la Diada Nacional, manifestació independentista amb un 

milió i mig de persones que responen a la crida d‟ANC i es manifesten a Barcelona sota 

el lema „Catalunya, nou estat d‟Europa‟, com „expressió del rebuig de la ciutadania 

envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya‟. És la manifestació 

més gran de la història de Catalunya, «el moviment pacífic revolucionari més important 

que ha viscut el catalanisme polític des de la mort del dictador el 20 de novembre del 

1975 i des de l‟inici de la Transició» (Jaume Sobrequés, historiador). 

- «La independència de Catalunya ha deixat de ser un combat contra l‟enemic per passar 

a ser l‟aspiració col·lectiva d‟un futur ambiciós de prosperitat, justícia social i radicalitat 

democràtica que dins d‟Espanya és impossible... Una Catalunya independent ja no es 

concep ella mateixa com una amputació, sinó com el resultat de l‟emancipació d‟una 

tutela autoritària que li permetrà realitzar-se plenament, participant amb veu pròpia en 

un món cada vegada més col·laboratiu i interdependent» (Salvador Cardús, sociòleg). 

 

 2012, setembre 11: Els vigatans Josep i Guillem Soldevila (pare i fill) funden 

l‟empresa Catvambes SL. Poc abans, l‟agència publicitària d‟en Guillem (GS Gràfica) 

rep l‟encàrrec de promocionar una cursa independentista promoguda per l‟Assemblea 

Nacional Catalana (ANC); llavors va tenir la idea de dissenyar unes vambes estelades i 

en va preparar 600 parells, que es van esgotar ràpidament a través d‟internet. Poc 

després, les WamCats es converteixen en un dels regals nadalencs predilectes. En mig 

any, la companyia vendrà 15.00 parells, amb més de 30 models: amb la senyera, els 

colors del Barça i l‟Espanyol, la ikurriña... 

 

 2012, setembre 25: En un clima cada dia més enrarit per campanyes contra la 

independència provinents tant d‟algun sector de l‟empresariat com de l‟expresident José 

María Aznar, com de la cinquena columna a l‟interior de Catalunya, el president de la 

Generalitat anuncia la convocatòria d‟eleccions anticipades pel 25 de novembre. 

L‟objectiu és que augmenti la majoria independentista a la cambra catalana. el PP rep la 



notícia de manera crítica i agafa el PSC en plena crisi interna. El líder socialista 

espanyol Alfredo Pérez s‟afanya a improvisar una voluntat federalista del PSOE. 

 

 2012, setembre 26: En „La Contra‟ del diari La Vanguardia, Daniel Cohn-Bendit, 

eurodiputat des de fa vint anys comenta: «Si a Catalunya hi hagués una ratificació 

massiva a favor d‟un Estat propi, la Unió Europea no tindria més remei que admetre‟l 

com a Estat. I punt. Però aquesta no és la qüestió... L‟Estat nació està acabat. Avui el 

que gestionem és com el substituïm... Necessitem estructures d‟Estat europees. 

Reformem la UE i creem-les. Només així solucionarem els nostres problemes». 

 

 2012, setembre 27: Mitjançant la resolució 742/IX „el Parlament constata la necessitat 

que el poble de Catalunya pugui determinar lliurement i democràticament el seu futur 

col·lectiu per mitjà d‟una consulta‟. La proposta és presentada per CiU i ERC, i votada 

pels ecosocialistes, Solidaritat, Joan Laporta i el socialista Ernest Maragall. 

 

 2012, octubre: L‟expresident d‟Aragó Marcel·lí Iglesias, en un míting a Lleida en 

companyia del candidat del PSC a la presidència de la Generalitat; Pere Navarro, 

s‟apunta a la moda de comparar el nacionalisme amb el nazisme: «Quan a Europa s‟han 

posat fronteres i han guanyat els hipernacionalismes, hi ha hagut més de cent milions de 

morts». Les seves paraules van desencadenar la reacció de destacats membres del PSC 

que fan crides a la prudència. 

 

 2012, octubre 4: Document de la permanent de la Conferència Episcopal Espanyola 

sota el lema „Ante la crisis, solidaridad‟. El document es queixa que “la tensió social 

creix i determinades propostes polítiques afegeixen elements de preocupació en 

moments que ja per si mateixos són difícils”. I carreguen fort: «Cap dels pobles o de les 

regions que formen l‟Estat espanyol no es podria entendre tal com és avui si no hagués 

format part de la llarga història de la unitat cultural i política d‟aquesta antiga nació que 

és Espanya. Propostes polítiques encaminades a la desintegració unilateral d‟aquesta 

unitat ens causen una gran inquietud». El portaveu de la Conferència Episcopal, Juan 

Antonio Martínez Camino, en votació secreta s‟obtenen disset paperetes a favor i quatre 

abstencions (curiosament quatre són els bisbes catalans d‟aquesta comissió: Lluís 

Martínez Sistach, cardenal-arquebisbe de Barcelona, Joan Piris Frigola, bisbe de Lleida, 

Josep Àngle Saiz Meneses, bisbe de Terrassa i Sebastià Taltavull Anglada, bisba 

auxiliar de Barcelona). 

 

 2012, octubre: També el Barça i la independència. «S‟ha inoculat el virus polític al 

Camp Nou i això no serà bo per al Barcelona. El Barça també són els seguidors 

d‟Extremadura, llevat que digui que no volen tenir-ne allà perquè aspiren a ser 

independents» (José Ramón de la Morena, periodista esportiu, 5-11, octubre 2012, 

Setmanari Presència). 

 

 2012, octubre: Jonatan Cobo, regidor del PP a l‟Ajuntament de Rubí, penja a Twitter 

un fotomuntatge de Mas vestit de nazi, amb la frase “la història es repeteix”, i una 

fotografia d‟un camp de concentració. El fet deu ser tan greu que fins i tot la presidenta 

del partit a Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho el desautoritza i acaba demanant 

disculpes. 

 

 2012, octubre: El ministre d‟Afers Exteriors del govern espanyol, José Manuel García 

Margallo, aprofita una intervenció en el Congrés per aclarir que, segons ell, el 



nacionalisme, el nazisme i el marxisme són tres ideologies que posen l‟individu al 

servei d‟una ideologia abstracta: «La classe al marxisme, la raça al nazisme i el 

nacionalisme, al servei de la nació absoluta». 

 

 2012, octubre: El director d‟El Mundo, Pedro J. Ramírez, critica des del seu compte a 

Twitter que a les grades del Camp Nou s‟hagi exhibit un mosaic amb una senyera 

gegant: “(Sieg Heil!!!) Mosaic a la catalana”. Com a resposta a les crítiques que li 

arriben immediatament a través de la mateixa xarxa social, Ramírez no només no 

rectifica, sinó que afegeix una altra piulada: «Quanta agitació! „Sieg Heil‟ significa 

„Visca la victòria‟. Només els nazionalistes poden donar-li un altre significat i sentir-se 

al·ludits». 

 

 2012, octubre 4: El setmanari Presència reuneix a l‟hotel fonda Espanya (Barcelona) 

diversos representants dels Països Catalans perquè analitzin el procés independentista 

del principat de Catalunya: els periodistes valencians (PV) Vicent Partal («El sector 

anticatalà està desconcertat... La sensació és que quan passi, el Principat s‟oblidarà de 

nosaltres... El PV està arruïnat i, si al costat veus un país pròsper, t‟has de preguntar què 

carai ha passat... Ara l‟empresariat valencià veu que l‟anticatalanisme l‟ha arruïnat») i 

Vincent Sanchis («Al PV no hi ha una gran hostilitat encara, hi ha una enorme 

prudència... Els enfrontaments els tindrem a l‟ordre del dia, no sé si com el 1978»); els 

escriptors mallorquins Pere Antoni Pons («Pels mallorquins catalanistes la por és si 

voldran evitar el contagi... Catalunya ha de fer la seva, però haurà d‟establir contactes 

amb les Illes... O s‟arriba al final o qualsevol altra cosa serà inútil perquè Espanya sap 

utilitzar els vincles que té amb Catalunya per eliminar-la... Una part de la societat 

illenca ha començat a rebel·lar-se») i Melcior Comes («Tot dependrà de l‟èxit del 

projecte català... Tenir un estat favorable al darrere ens ja d‟agradar»); l‟escriptor nord-

català (CN) Joan-Lluís Lluís («Una Catalunya independent tindria un efecte molt fort a 

la CN... La gent és catalana de manera diferent que aquí, però ho és... A la CN, cadascú 

s‟haurà de preguntar què vol dir ser català... A la CN s‟ha acceptat l‟ideal jacobí com un 

fet natural») i el periodista nord-català Esteve Valls («Fins que París no parli del que 

passa a 20 km, la gent no se n‟assabentarà»); i el sociolingüista de la Franja de Ponent 

Natxo Sorolla («A la Franja tot això es viu mb una tensió molt inflada... La ruralitat 

marca molt les sensacions... La frontera serà més conflictiva del que havia estat 

històricament a la Franja... L‟estat autonòmic ha solidificat la frontera entre la Franja i 

Catalunya»). 

 

 2012, octubre 5-11: El número de la revista Presència enquesta 210 joves de Barcelona, 

Badalona, Girona i Terrassa d‟entre 14 i 17 anys (entre 3r d‟ESO i 1r de batxillerat) 

sobre la relació entre Catalunya i Espanya. Els més convençuts a favor de la 

independència ranegen la majoria (a Girona s‟acosta al 75%). Diuen que serà un camí 

lent i difícil, però possible, i garantia d‟un futur millor. Els que no es pronuncien o 

confessen indiferència són encara molts. I la por fa forat –les fronteres que ens han de 

separar, o el temor a ser expulsats de la Unió Europea- per qüestionar un procés 

d‟independència. Entre aquests i els que de manera clara no volen separar-se d‟Espanya, 

perquè „val més anar i junts i units‟, hi ha, però, una certa unanimitat que el tracte fiscal 

que rep Catalunya és injust. L‟argumentari el concreten en més impostos i sobretot més 

peatges. I la unanimitat entre els que es decanten pel “sí”, els que defensen el “no” i els 

que es mostren indiferents és la seva preocupació per la situació de crisi que viu el país. 

 



 2012, octubre 8: Cèsar Molinas, assagista i financer, a La Contra de La Vanguardia 

afirma: «Avui hi ha independentistes que no són nacionalistes... Al nacionalisme només 

s‟hi arriba després d‟un adoctrinament que comença a la infantesa i, en canvi, el que 

veiem avui a Catalunya és gent ja madura, que ha derivat cap a l‟independentisme sense 

passar pel nacionalisme, i això pel fàstic i enuig enfront de la deriva potinera de l‟Estat i 

el capitalisme castís, que ha fet aigües enfonsant-nos a tots». 

 

 2012, octubre 10: El primer ministre britànic David Cameron i el ministre principal 

d‟Escòcia firmen l‟històric acord d‟Edimburg: s‟avenen a transferir temporalment 

(expira el 31 de desembre del 2014) del Parlament de Westminter (britànic) al de 

Holyrood (escocès) la facultat de convocar un referèndum d‟independència per permetre 

que «un partit que va obtenir la majoria absoluta en les últimes eleccions escoceses 

(l‟SNP), amb la garantia d‟un referèndum sobre la independència en el seu programa 

polític, pugui complir aquesta promesa». Per garantir la claredat del procés, Cameron 

imposa a Salmond una disjuntiva clara (o independència o unió) i rebutja l‟opció 

preferida del líder escocès: la „devolution max‟, una mena de sobirania fiscal d‟Escòcia 

dins del Regne Unit. 

 

 2012, octubre 14: El bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull declara en 

una entrevista al programa "El suplement" de Catalunya Ràdio: "L'Església ha d'estar al 

costat del poble i si el poble arriba a una resolució així [la independència], hi arriba des 

de la democràcia i amb desig de pau i d'entesa i de tot. Jo crec que l'Església ha de 

servir aquest poble, i ha d'estar al seu costat". 

 

 2012, octubre 16: El bisbe de Solsona, Mons. Novell, en una entrevista amb el 

president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé (CDC) afirma: «Si Catalunya fos un país 

independent afectaria l'Església catòlica catalana perquè probablement aquest país 

desitjaria tenir relacions diplomàtiques amb la Santa Seu i probablement la Santa 

Seu hauria de pensar la possibilitat de crear una conferència episcopal pròpia d'un país 

nou... La nostra missió [bisbes] no és organitzar políticament la societat, sinó 

acompanyar la gent a trobar un sentit a la vida». 

 

 2012; octubre 17: "L‟Església  ha de respectar el que democràticament decideixin els 

ciutadans, sempre i quan respectin els drets fonamentals de la persona... L‟Església no 

ha de posicionar-se políticament, i les últimes declaracions dels bisbes germans 

d‟España es posen en política... A mi m‟acusen que m‟hi poso també, però només 

recordo els drets que tenen els ciutadans a elegir totes les opcions que són legítimes... 

Hem de donar un pas més en sintonia amb el creixent sentiment independentista 

d‟aquest país: Avui s‟han manifestat nous reptes i aspiracions que afecten a la forma 

política concreta en què el poble de Catalunya s‟ha d‟articular". 

 

 2012, octubre 18: Charlie Jeffery, catedràtic de Ciències Polítiques a la Universitat 

d‟Edimburg, preguntat sobre la propera independència d‟Escòcia, en una entrevista a La 

Contra de La Vanguardia, opina «crec que guanyarà la independència. Els estudis 

mostren que entre un 25 i un 30% dels escocesos votaran sí amb l‟ànima, per la seva 

identitat escocesa; un 30% almenys votaran pel no també a causa del seu cor britànic i 

unionista; i el 40% indecís votarà amb el cap, però, sobretot, amb la butxaca. Una 

enquesta seriosa va mostrar que dos terços votarien sí a la independència si els suposava 

500 lliures (616 euros) més anuals o no si eren 500 lliures menys» 

 



 2012, octubre 19: L‟arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal 

Tarraconense (CET), Jaume Pujol, ha assegura que «Correspon a la ciutadania 

pronunciar-se sobre com ha de aquesta forma política [amb la resta d‟España]... Ens 

trobem davant una qüestió opinable, i una qüestió opinable no s‟ha d‟erigir en un 

imperatiu moral». 

- Feia poc que „expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, emplaçà a l‟Església Catòlica 

de Catalunya a secundar el dret a l‟autodeterminació d‟aquesta comunitat: «No tota 

l‟Església catalana veurà bé la independència, però que Catalunya tingui un dret tan 

elemental com el d‟autodeterminar-se, espero que sí». En declaracions a la revista 'Vida 

Nueva', Jordi Pujol assenyalà que «defensar el dret dels ciutadans de Catalunya, de les 

persones de Catalunya, a expressar-se sobre la independència encaixa perfectament 

amb la Doctrina Social de l‟Església". 

 

 2012, octubre 22: El ministro de Interior, Jorge Fernández-Díaz, a l‟arribada a la reunió 

que el Comitè Executiu Nacional del PP ha celebrat a Madrid per a analitzar els 

resultats de les eleccions autonòmiques celebrades ahir en el País Basc i Galícia, ha 

declarat que va demanar al Papa Francesc que pregués per España. El Papa li ha dit que 

«Ya lo hago». 

 

 2012, octubre 25: Eleccions al Parlament de Catalunya en què les forces polítiques 

partidàries del dret a decidir (CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP) concentren 87 diputats. CiU 

i PSC perden molts vots i en surten beneficiats ERC, C‟s, ICV i el PP. La CUP entra al 

Parlament (3 diputats) per primera vegada. 

 

 2012, novembre 1: L‟abat emèrit de Poblet, Maur Esteva i Alsina en l‟homilia de 

l‟eucaristia de Tots Sants celebrada a Solius va dir: «Penso que des de l‟11 de setembre 

estem tots molt sorpresos, per no dir astorats, per algunes coses que veiem, llegim i 

sentim... Crec que defensar la llengua pròpia, la cultura pròpia i, conseqüentment, la 

nació pròpia i autoafirmar-les amb tots els mitjans i amb la voluntat de ser un Estat 

sobirà és una causa justa». 

 

 2012, novembre 2-8: El setmanari „Presència‟ publica les declaracions passades 

d‟Albert Boadella (exdirector d‟Els Joglars): «Catalunya és una societat que ha entrat en 

una patologia molt paranoica i això l‟allunya de la realitat. Hi ha poques teràpies 

possibles. Tot el que pugui fer Espanya serà pres com una agressió». 

 

 2012, novembre 9-15: «Espanya només podria trencar-se si Catalunya patís abans la 

seva pròpia ruptura com a societat, com a cultura i com a tradició. Catalunya no 

romandrà unida si no roman espanyola» (José María Aznar, expresident del govern 

espanyol, setmanari Presència). 

 

 2012, novembre 16-22: «Tinc una intuïció jurídica: Oriol Pujol acaba a la presó, com 

els de Gurtel, i l‟il·luminat Mas la cagarà... per espavilat. Tothom coincideix que la 

ultradreta a Espanya es diu CiU» (Miguel Ángel Rodríguez, antic cap de Comunicació 

del govern d‟Aznar, al setmanari Presència). Tot-hom? 

 

 2012, novembre 15: En una entrevista a la contraportada a El Punt Avui, a la pregunta 

“Catalunya quedaria fora de la UE en cas de ser independent?”, Francesc Vendrell 

(Barcelona 1940), diplomàtic Internacional, comenta: «No hauria de quedar-ne fora. Si 

s‟independitza contra la voluntat d‟Espanya, aquesta vetaria la seva entrada a la Unió». 



I, després de parlar de la democràcia més desenvolupada del Regne Unit sobre el cas 

d‟Escòcia, a la pregunta “Per què a l‟Estat espanyol no s‟és tan civilitzat com al Regne 

Unit?”, diu: «Hi ha moltes raons. La principal és que a Espanya no hi ha hagut mai una 

comissió de la veritat per explicar què va passar entre 1934 i 1975. Si a la gent se li 

hagués explicat com va actuar el règim feixista contra els catalans, potser ara la resta 

d‟Espanya entendria millor catalans i bascos i hi hauria disposició a dialogar. Felipe 

González no va voler fer una comissió de la veritat. La mentalitat centrista de Castella 

porta on porta. Si l‟Estat acceptés que Catalunya es pogués independitzar la demanda 

d‟independència segurament minvaria». 

 

 2012, novembre 23-29: «A Espanya més val ser gai que català; sento enveja dels 

homosexuals perquè han estat respectats pel Tribunal Constitucional. A Espanya es pot 

canviar de sexe però no de nacionalitat» (Joel Joan, actor i director de cinema, al 

setmanari Presència). 

 

 2012, desembre: L‟exalcalde socialista de la Corunya, Paco Vázquez, expresident de la 

Federació Espanyola de Municipis i províncies i ex-ambaixador espanyol a la Seu 

Apostòlica, assegura en una tertúlia a la televisió gallega, que no hi ha cap diferència 

entre «la situació que vivia un jueu amb l‟estrella groga perseguit pels nazis i un nen 

català castigat perquè parla en castellà al pati de l‟escola». 

 

 2012, desembre 20: . El president de la Generalitat en la primera sessió del ple 

d‟investidura, abans de reclamar la consulta per a un estat propi, especifica: «La 

transició nacional que els apuntava fa dos anys es basava i es basa en el dret a decidir... 

Des de Catalunya hem sigut lleials proposant models de finançament, nous estatuts i 

marcs que permetessin créixer en l‟autogovern, alhora que garantissin el respecte de la 

seva identitat. Com a resposta a aquesta lleialtat hem rebut atacs al nostre model 

lingüístic i educatiu, lectures restrictives de la constitució per empetitir l‟autogovern, 

dèficits notables d‟inversió en les infraestructures productives que podien fer més forta 

la nostra economia i models de finançament de difícil comprensió... Així no podem 

continuar. Els anuncio, per tant, que durant aquesta legislatura el Govern sotmetrà a 

consulta del poble de Catalunya la decisió del futur polític i nacional del país i ho farà 

per garantir el seu desenvolupament econòmic, social i cultural, i la supervivència, 

l‟enfortiment i la millora del seu estat de benestar... «Catalunya ha d‟acceptar d‟una 

vegada per totes que Espanya no vol ser canviada, i està en el seu dret a no ser canviada. 

Tanmateix, Espanya també hauria d‟acceptar que Catalunya no vol ser ni absorbida, ni 

assimilada, ni homogeneïtzada... Catalunya ha d‟encetar un nou camí, una nova manera 

de fer, una nova estratègia....». 

 

 2012, desembre 24: En les eleccions al Parlament CiU no obté la majoria absoluta, 

Esquerra Republicana  se situa com la segona força política, seguit pels socialistes. 

Artur Mas renova la presidència de la Generalitat i en la presa de possessió fa una crida 

a evitar l‟enfrontament entre Catalunya i España. 

 

 2012, desembre 27: En un acte de rellevància del general Joan Prim de les altes 

institucions de l‟Estat a Madrid, l‟alcaldessa de la capital d‟Espanya, va aprofitar 

l‟avinentesa per a dir «que som capaços de fer moltes coses quan les fem junts, quan 

optem per la serietat, per la recerca del consens i actuem amb altura de mires». Que 

traduït vol dir que independència no és „seriosa‟, no es fa „consensuada‟ i que no té 

„altura de mires‟.  



 

 2013: Es presenta recurs al Tribunal Constitucional contra la Llei Catalana d‟horaris 

comercials. 

 

 2013: Jordi Puig i Martín, en el seu llibre-entrevista: „Mirada de pau. Joan Botam, 

memòries‟ (Mediterrània), Joan Botam (Les Borges Blanques, 21.09.1926-) comenta: 

«Una vegada passejant per una ciutat de Panamà de cop i volta vaig veure que tothom 

em mirava com una cosa rara i em vaig adonar que és que jo era l‟únic que no era negre. 

Em vaig quedar com parat i vaig tenir una espècie de sorpresa que em va incomodar. 

Doncs aquesta sorpresa és la que ells [els castellans] habitualment tenen quan obres la 

boca i parles català, els incomoda.... No, no hi ha res a fer.... Però aquesta societat nostra 

és poderosa, tramada, experimentada, amb solatge. Fa 300 anys que ens defensem sense 

institucions, sense protecció. Serà molt dur, segur, però no ens doblegaran» 

 

 2013: Artícle d‟Ambrose Evans-Pritchard, cap d‟informació econòmica internacional de 

“The Daily Telegraph”, excorresponsal als EUA. i a Brussel·les. Partidari de la Unió 

Europea: «S‟equivoca greument qui cregui que la Unió Europea ajudarà a anorrear als 

catalans. Els últims esdeveniments m‟han deixa en estat de shock, especialment per la 

reacció del govern de Madrid. Però de totes maneres crec que les últimes declaracions 

del ministro d‟Afers Exteriors, José Manuel García-Margallo, són indignants. El que no 

entén ni Madrid ni el ministre és que ells ja no tenen la paella pel mànec. Dir que 

„nosaltres utilitzarem el dret de veto acollint-nos als tractats de la Unió per a bloquejar 

una possible adhesió de Catalunya” és no entendre res. Ells, simplement, no poden fer-

ho. Si Espanya impedís l‟adhesió, la mateixa Espanya estaria violant els tractats de la 

Unió; i la pròpia Espanya podria ser expulsada». 

 

 2013, gener: En un reportatge a la revista Sapiens sobre la „cara i creu del rei Joan 

Carles I‟, l‟historiador britànic Paul Preston opina que «el rei, per damunt de tot, és un 

patriota i desitja la unitat del seu regne. Per ell, els catalans són els seus súbdits i no 

acceptaria una separació, això és evident. Ara bé, jo no el definiria exactament com a 

centralista. Diria que te una visió de la pàtria molt inclusiva però no excloent» (p. 31). 

 

 2013, gener 4: Embolica que fa fort. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, 

en el lliurament de la gran creu de l‟Orde d‟Isabel la Catòlica a primer president de la 

Xunta (1986-1987), Xerardo Fernández Albor, defensant la constitució afirma: «Galícia 

integradora i integrada...  és la millor mostra que el nostre és un èxit col·lectiu i que res 

no podrà impedit que això continuï sent així... Avui Galícia, igual com llavors, és un 

referent per a tothom de l‟encaix positiu que la Constitució espanyola ha propiciat entre 

una identitat plural i un projecte comú, entre la singularitat i la cohesió nacional». En el 

mateix acte, el ministre d‟Afers Exteriors, José Manuel García-Margallo, cita al 

president Cambó per proclamar que la solució per a la qüestió catalana és reconèixer 

que hi ha dues realitats, la pròpia i l‟espanyola a Catalunya, i és que els que van intentar 

separar «les regions de la pàtria comuna han fracassat sempre i ara fracassaran més, 

perquè sortir d‟Espanya suposa la sortida d‟Europa». Per si encara no havia quedat prou 

clar, el mateix Rajoy, en la inauguració d‟una sala del Museu Provincial de Pontevedra, 

va defensar que la pluralitat de les manifestacions culturals a Espanya ha de servir «per 

unir i apropar i no per ser utilitzades per dividir, confrontar o separar». 

Mentrestant, el president de la Generalitat, Artur Mas, en la inauguració del 

desdoblament de l‟eix Transversal afirma que Catalunya: «va millor quan té 



possibilitats de decidir per si mateixa... Quan depenem de fora les coses van més lentes 

o no van». 

 

 2013, gener 6: Qualitat humana i plenitud com a poble. «Fins i tot en el cas que 

arribem a disposar d‟un Estat propi i arribem a gaudir d‟un independència anàloga a 

altres països europeus, considerem que, si no hi ha un canvi radical en el sistema de 

valors i virtuts dels ciutadans, una aposta decisiva per la qualitat humana, per la nostra 

riquesa intangible, el capital moral, no assolirem el somni que volem per als nostres fills 

i néts...» (publicat a La Vanguardia i signat per Jordi López, Josep M. Carbonell, Josep 

M. Cullell, Josep Miró i Francesc Torralba). 

 

 2013, gener 11-17: Paco Ibáñez, cantautor al setmanari „Presència‟: «El tracte que 

Espanya dóna a Catalunya és insuportable i injust. Només és fruit de ments molt seques, 

molt estretes, és una deficiència mental. Jo defensaré Catalunya fins després de la meva 

mort». 

 

 2013, gener 16: En un article a La Contra de La Vanguardia, Ulrich Beck, politòleg i 

sociòleg alemany afirma: «Els europeus acceptem resignats perdre benestar per la 

globalització, però tenim por d‟una catàstrofe econòmica europea... I per això 

ressorgeixen els nacionalismes com a refugi. A Escòcia i a Catalunya, sobre la seva 

independència, i a tot Gran Bretanya, sobre la pertinença a la UE. I hi hauria més 

consultes si s‟agreugés la crisi, però són un error. Perquè a la UE el nacionalisme és el 

pitjor enemic de la nació... Si Espanya hagués reaccionat a la seva crisi amb més 

nacionalisme espanyol i hagués abandonat l‟euro, també hauria perdut Catalunya  el 

País Basc. Ja no existiria» 

 

 2013, gener 21: CiU, ERC i ICV-EUIA pacten una resolució de declaració sobiranista 

conjunta sense el PSC. 

 

 2013, gener 23: «D‟acord amb la voluntat expressada democràticament pel poble de 

Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per a fer efectiu l‟exercici 

del dret a decidir per tal que els ciutadans de Catalunya puguin decidir llur futur polític 

col·lectiu». És la resolució 5/X que té 85 vots a favor, 41 en contra i 2 abstencions. Cinc 

dels diputats del PSC trenquen la disciplina de vot i eviten participar en la votació. 

«L‟acord parlamentari constitueix la més nítida i explícita declaració de Catalunya a 

favor de la seva llibertat autodeterminista feta mai d‟ençà que les armes de Felip V van 

posar fi a l‟Estat català. Va ser una nova manifestació de l‟esperança indestructible, que 

els catalans hem construït amb un gran esforç i hem preservat amb convenciment durant 

segles al servei de Catalunya» (Jaume Sobrequés, historiador). 

- Alguns titulars de premsa espanyols: «L‟encaix de Catalunya a Espanya: el parlament 

aprova per 85 vots contra 41 la declaració sobiranista» (El País); «El Parlament aprova 

la declaració sobiranista... Oriol Pujol defensa la legalitat de la declaració i demana que 

Espanya escolti... Els diputats del PP català abandonen l‟hemicicle abans que es conegui 

el resultat» (La Razón); «Catalunya aprova la seva declaració de sobiranisme en el 

Parlament... El PP demana al PSOE que defensi la unitat espanyola» (ABC); 

«Catalunya ni està oprimida ni és una colònia espanyola, diu Rivera» (La Gaceta).  

- A mitjans del mes de febrer l‟Advocacia de l‟Estat, a petició del govern central, fa un 

informe en el qual s‟afirma que la Declaració és inconstitucional i que pot ser 

recorreguda davant el Tribunal Constitucional per la via de l‟article 161.2 de la 

Constitució. 



 

 2013, gener 29: La reina Beatriu d‟Holanda, de 75 anys d‟edat, abdica en favor del seu 

fill, el príncep Guillem Alexandre. 

 

 2013, febrer 2: Encara hi ha ferides obertes. El diari „El Punt-Avui informa que 

finalment el Tribunal Constitucional ha avalat el retorn dels „papers de Salamanca‟ a 

Catalunya perquè “té un interès constitucional legítim” i ajuda a “reparar” algunes de 

les fatals conseqüències del conflicte incivil. S‟ha desestimat així els prejudicis que 

esgrimia la Junta de Castilla y León per frenar la transferència al·legant que 

“desvirtuava i mutilava” l‟Arxiu de la Guerra Incivil, situat a Salamanca, on es va 

retenir la documentació durant més de 70 anys fins que el 2006 van començar a arribar 

els primers papers de la Generalitat Republicana a l‟Arxiu Nacional de Catalunya. 

Aquests papers que s‟esperen són de particulars, ciutadans i entitats com ara partits 

polítics i sindicats. Tanmateix, la felicitat no és completa: encara no s‟han enviat tots els 

papers. El més preocupant és la devolució dels papers dels ajuntaments de Barcelona, 

Igualada, Moià, Reus, Sant Joan les Fonts, Sort, Tarragona, Valls i Vic, que Madrid 

s‟entesta a considerar que estan exclosos de la llei que va aprovar el 2005 el govern de 

Rodríguez Zapatero. 

 

 2013, febrer 12: Tossut i tossut. En el fòrum convocat a Madrid  pel setmanari britànic 

„The Economist‟, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a la temuda 

pregunta de: “Podrà mantenir Catalunya dins Espanya”, respon: «Sí, sí, sí, no es 

preocupi vostè que sí!. Ens uneix absolutament tot: ens uneixen segles d‟història, 

relacions comercials personals, ens uneix la quantitat de catalans que han vingut a viure 

a altres zones d‟Espanya, la quantitat de gallecs, extremenys i andalusos que han anat a 

viure allà... Espanya és la nació més vella d‟Europa, som el país d‟Europa que fa més 

temps que vivim junts, amb les nostres dificultats i les nostres etapes millors i pitjors...». 

I reblava el clau amb aquesta convicció, molt personal: «Tinc l‟absoluta convicció que 

la immensa majoria dels catalans volen que continuem com fins ara... Jo mai em negaré 

a una reforma de la Constitució... és perfectament millorable i perfeccionable. Però la 

reforma de la Constitució no és com la baixada de la tarifa de l‟IRPF, que es pot fer en 

24 hores». 

 

 2013, febrer 19: A L‟entrevista al „Punt Avui‟ Salah Jamal (Nablus, 1951-), palestí que 

va arribar a Barcelona el 1969, i que ha escrit el llibre „allò que cal saber sobre els 

àrabs‟, a la pregunta de „què pensa un palestí del procés d‟independència de Catalunya?‟ 

respon: «El dret d‟autodeterminació de tots els pobles és inqüestionable». 

 

 2013, febrer 29: En una entrevista al diari „El Punt Avui‟, el periodista Martí Anglada 

en el seu llibre “Quatre vies per a la independència” -en què examina la independència 

de quatre repúbliques de la Unió Soviètica entre el 1990 i el 1993: Estònia, Letònia, 

Lituània i Eslovènia- traça un possible full de ruta per a la independència de Catalunya: 

«Ens cal una acció exterior molt decidida (Alemanya, França, els EUA) i aquesta és una 

gran mancança que tenim... No tenim el vent de la història a favor, però hi ha molta 

voluntat i il·lusió. Hi ha la perspectiva d‟una segona transició i cal gent que s‟enfronti, 

amb un cert consens bàsic del món del dret, a decidir... El futur serà el que els partits 

que tinguin una forta majoria social al darrere vulguin. I dependrà de l‟habilitat que 

tinguin. Que sàpiguen que l‟Estat espanyol hi estarà sempre en contra». 

 



 2013, febrer 26: El PSC vota al Congrés a favor de dues propostes de CiU i ICV a 

favor del dret a decidir. 

 

 2013, març: L‟advocat de l‟Estat espanyol, en representació del Ministerio Social y 

Seguridad Social, formula recurs “contra la resolució del conseller d‟Empresa i 

Ocupació” del passat 9 de gener. 

 

 2013, març: Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en una entrevista a Antena 3 comença 

comparant Artur Mas amb el copista Tejero perquè vol “atacar” la Constitució i 

assegura que, volent celebrar una consulta, el president de la Generalitat pretén “atacar 

el sistema des de dins” com en el seu dia ho van fer Mussolini a Itàlia o Hitler a 

Alemanya. 

 

 2013, març: Es presenta al Palau Robert de Barcelona el llibre „What‟s up with 

Catalonia?‟, que recull 35 articles traduïts d‟autoritats del país que vol fer pedagogia al 

món sobre la realitat i les raons del procés sobiranista iniciat. Hi ha personalitats de la 

política (Oriol Junqueras i Ramon Tremosa), l‟economia (Elisenda Paluzié i Germà 

Bel), el periodisme (Vicent Sanchis i Vicent Partal), la societat civil (Muriel Casals i 

Carme Forcadell) i el món acadèmic i cultural en general. La iniciativa és de l‟escriptora 

i editora nord-americana Liz Castro, que passada l‟alegria inicial de la manifestació de 

l‟11 de setembre passat va observar que els nombrosos articles que publicava la premsa 

internacional no contestaven bé a totes aquestes preguntes. Se n‟imprimiran uns 1.400 

exemplars, que es trametran a dirigents polítics –començant pels president dels EUA, 

Barack Obama-, diputats, mitjans de comunicació, corresponsals, empresaris i en 

general persones influents; a més de biblioteques de tot el món, especialment 

l‟anglosaxó. Castro creu que els catalans hauríem de “tenir més autoestima”. 

 

 2013, març 13: Un 77% del Parlament (104 vots a favor: CiU, ERC, PSC i ICV-EUiA) 

dóna suport a la proposta del PSC que advoca per l‟entesa amb l‟Estat per fer la 

consulta. La resolució és pactada a la què CiU va dur al Congrés. 

 

 2013, març 18: Un grup d‟estudiants de batxillerat de l‟escola Frederic Mistral-Tècnic 

Eulàlia, de Barcelona han portat un video de cinc minuts a la seu de les Nacions Unides 

de Nova York, on s‟explica el procés sobiranista que viu el país i la implicació de la 

gent jove. El video fa un repàs dels últims 300 anys d‟història del país fins arribar als 

moments actuals. El viatge s‟ha fet amb motiu de la 36a conferència organitzada per les 

Nacions Unides i la seva escola internacional (UNIS), a la qual hi ha assistit 

representants de tot el món. Hi ha estat convidats a reflexionar sobre la idea de 

l‟evolució del món en positiu i el paper de la joventut com a motor d‟aquesta 

transformació. 

 

 2013, març 19: En una entrevista al Punt Avui l‟eurodiputat del PSC, Raimon Obiols 

afirma: «El procés d‟autodeterminació està absolutament vigent, però trobo a faltar un 

debat en profunditat sobre el camí que ens cap per exercir aquest dret.... Si jo dic que és 

difícil imaginar que un estat independent sigui membre d‟Europa, m‟acusen de propagar 

el discurs de la por, però quan demano quin dels 27 governs de la UE està disposat a 

aixecar la veu i votar a favor d‟aquest objectiu, la resposta és el silenci... Jo sempre he 

defensat el dret d‟autodeterminació. Si Catalunya tingués la possibilitat d‟obtenir la 

independència prement un botó, sense contrapartides i sense violència, una majoria de 

gent el premeria. El problema és que aquest botó no existeix i que necessitem l‟art de la 



política coherent i eficaç. Tots tenim aquesta obligació, però a Espanya hi ha una dreta 

nacionalista que es beneficia d‟aquest conflicte i a Catalunya també hi ha una dreta 

nacionalista a la qual ja li va bé. La Catalunya del futur és la que tingui la màxima 

llibertat política, financera, competencial i de pertinença a Europa». 

 

 2013, març 19: La declaració de sobirania que va aprovar el Parlament de Catalunya el 

23 de gener passat ja ha obtingut el suport de 155 ajuntaments, que han validat la moció 

en els seus plens. A banda, han fet el mateix nou consells comarcals, tres diputacions i 

dues entitats municipals descentralitzades. Segons l‟Associació de Municipis per la 

Independència (AMI), el total d‟ajuntaments representen més de 3,2 milions de 

Catalunya. 

 

 2013, març 22-28: Jacques-Alain Miller, psicoanalista lacanià, en la seva estada a 

Barcelona presidint la XIII Conversa Clínica de l‟Institut del Camp Freudià afirma: «La 

primera vegada que vaig venir a Catalunya deuria ser l‟any 80 i no entenia el que 

buscaven els catalans. Per mi, la llengua espanyola era l‟obertura al món, i no 

comprenia com es podien empresonar en el català. Però, a poc a poc, vaig entendre que 

els catalans són un poble i que, de fet, la llengua passa pel que aprenen els nens de les 

seves mares. Penso que és un tresor sagrat i que no es pot perdre. I, a partir d‟aquí, vaig 

tenir més i més simpatia pel que han aconseguit els catalans. Tinc simpatia pels que no 

cedeixen, que no diuen que sí al més fort. Això és fonamental en mi. El petit que 

resisteix». 

 

 2013, març 25: El periodista Martí Anglada presenta a Barcelona el seu llibre „Quatre 

vies per a la independència‟, on explora els casos dels anys 90 d‟Estònia, Letònia, 

Eslovàquia i Eslovènia. Anglada, secundat per l‟eurodiputat Ramon Tremosa i 

l‟expresident Jordi Pujol, creu que el “vent de la crisi” empeny cap a una altra tongada 

de nous estats. 

 

 2013, març 25: Alícia Sánchez-Camacho, dirigent del PP català anuncia que «el full de 

ruta independentista s‟ha encallat arran de l‟oferta de diàleg del govern d‟Espanya. El 

que volen la majoria dels catalans és un nou model de finançament». Comença 

l‟ofensiva diners a canvi de consulta... 

 

 2013, març 25: El ple de l‟Ajuntament de Mollet aprova amb els vots de tots els grups 

–PSC, CiU, ICV-EUiA i Ara Mollet-ERC- excepte el PP, una moció en què reclama 

l‟abdicació del rei Joan Carles I. El text, presentat pels ecosocialistes, considera esgotat 

el model actual i reclama que s‟obri un procés constituent perquè “el poble pugui 

escollir lliurement la forma d‟estat entre monarquia i república”. 

 

 2013, març 26: El ple de l‟Ajuntament de Girona declara la delegada del govern de 

l‟Estat, María de los Llanos de Luna, persona non grata, amb els vots favorables de la 

CUP, CiU i ICV-EUiA. El PSC es va abstenir i el PP va votar-hi en contra. La moció, 

presentada per la CUP, i defensada pel regidor de RCat, Carles Bonaventura, proposa la 

mesura “per l‟actitud hostil” de De Luna cap a les decisions preses pel consistori i per 

“Menysprear... la voluntat dels ciutadans expressada democràticament a les urnes”. En 

la moció també es dóna suport a la iniciativa del parlament de demanar a l‟Estat la 

destitució de la delegada. 

 



 2013, març 26: La mesa del Parlament de Catalunya admet a tràmit la proposició de llei 

de consultes populars no referendàries i participació ciutadana que ha de donar aixopluc 

al dret a decidir. La proposició, redactada per una ponència conjunta i subscrita per CiU, 

ERC, PSC, ICV-EUiA i la CUP, inicia la seva tramitació, que es fa per via ordinària si 

cap grup en demana la tramitació urgent. 

 

 2013, març 26: Conveni signat per la Generalitat de Catalunya i les quatre Diputacions 

per unir esforços en l‟activitat habitual que despleguen de cara a l‟exterior, i sobretot a 

la Unió Europea: «Avui plantem la llavor del que podria ser el futur servei d‟acció 

exterior del país, perquè no s‟entén si no és mancomunada» (Francesc Homs, Conseller 

de Presidència).  

 

 2013, març 26: „Ciutadans‟ vol recórrer contra el recent decret de creació del Consell 

per a la Transició Nacional, aprovat fa pocs dies pel govern català. El president de la 

formació, Albert Rivera, anuncia que el portaran al tribunal contenciós administratiu 

perquè consideren que “aquest organisme està extralimitant totes les competències 

autonòmiques”. També volen demanar que no depengui del govern. 

 

 2013, març 27: En una entrevista al diari „El Punt Avui‟, Muriel Casals, presidenta 

d‟Òmnium Cultural, diu: «Pactar no ens inspira cap confiança i hi ha molta il·lusió per 

l‟estat propi... [La consulta] s‟ha de fer el més aviat millor, però si l‟Estat no ho permet, 

no es pot descartar la declaració unilateral... Si ens dinen el pacte fiscal? I tant que 

agafarem els diners, però reitero que el procés és inaturable... Que el partit del govern 

(CiU) i el principal de l‟oposició (ERC) diguin el mateix dóna molta, molta força al 

procés». 

 

 2013, març 28: La secretària general d‟ERC, Marta Rovira, fa pública la pregunta que 

s‟hauria de formular en la consulta pel dret a decidir: «Vostè creu que Catalunya hauria 

de ser un estat independent?». Els republicans pensen en un redactat molt semblant als 

plantejaments d‟Escòcia i eviten parlar de la Unió Europea: «Escòcia hauria de ser un 

país independent?». En canvi, l‟any passat, el president Mas indicava que el redactat 

podria ser: «Desitja vostè que Catalunya sigui un nou estat de la UE?». 

 

 2013, març 28: Després d‟haver-se declarat “territori lliure i sobirà”, l‟Ajuntament 

d‟Alcanar rep un contenciós administratiu presentat per la delegació del govern 

espanyol en què s‟afirma que la moció aprovada és “nul·la de ple dret” perquè “no té 

competència per dictar-la, és contrària al principi de neutralitat i excedeix una simple 

declaració de principis”. 

 

 2013, març 28: En una entrevista a El Punt Avui, Ignasi Sabater, que ha interpretat en 

tretze edicions el paper de Jesucrist en la processó de Verges, i ara, als 33 anys, plega, 

afirma: «Si pogués fer miracles, a part de fer una societat més justa, proclamaria la 

independència avui mateix». 

 

 2013, març 28: Dins les jornades del Fòrum Mundial Social que se celebra a Tunis 

(Tunísia) fins dissabte, avui es fa una xerrada sota el títol „La independència de 

Catalunya i la construcció d‟un altre món‟, organitzada pel Centre Internacional Escarré 

per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN). En el debat hi participen 

representants de l‟entitat i també d‟ERC i la CUP.  

 



 2013, març 30: El diari El Punt Avui publica les noves estratègies d‟acció exterior de la 

Generalitat per potenciar la transmissió del missatge català al món a través de la 

internacionalització econòmica, la projecció com a motor al sud d‟Europa i la pedagogia 

del dret a decidir. El conseller Francesc Homs diu que «cal una estratègia coordinada i 

coherent, buscant enllaços amb ens públics i privats, i prioritzant criteris econòmics en 

un context d‟austeritat». Les oficines de la Generalitat a l‟exterior són 65 en 40 ciutats i 

31 països: 5 delegacions, 2 oficines de representació, 34 ACCIO, 11 ACT (agències 

catalanes de turisme), ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals), 4 IRL (Institut 

Ramon Llull) i 4 Agències Catalanes de Cooperació al Desenvolupament. 

 

 2013, març 30: Dos joves catalans de 18 anys, Albert Franch i Miquel Rueda, són 

retinguts durant 45 minuts per dos policies de paisà al mig de la Gran Via de Madrid 

instants després que traguessin de la seva motxilla una bandera independentista de 

Catalunya amb la qual es volien fer unes fotografies. No els denuncien, però sí que els 

identifiquen i, en tot moment, són tractats amb “un gran menys teniment” pels agents: 

«Vam treure la bandera davant del Santiago Bernabeu i també a la font de Cibeles, on 

ens vam fer fotos i no vam tenir cap problema... Però [a la Gran Via] dos segons després 

de treure la bandera se‟ns van acostar dos policies de paisà que ens van apartar cap a un 

racó amb l‟argument que estaven fent un control rutinari. Ens van demanar el DNI i ens 

van fer un escorcoll complet, després van contactar amb la central per saber si teníem 

antecedents... „-Quina bandera és aquesta?‟ „La catalana‟, la seva rèplica va ser „el 

silenci i una mirada plena d‟odi‟ –„És millor que no torneu a treure la bandera‟. El pitjor 

és el to que van utilitzar i el tracte rebut». 

 

 2013, març 31: Entrevista al Secretari d‟Afers Estrangers i de la Unió Europea, Roger 

Albinyana, a El Punt Avui: «Hem de ser molt diàfans: en aquests moments no hi ha cap 

país, ni dins ni fora de la UE, que estimuli el procés sobiranista. Assumim que s‟ho 

miren amb distància. Hem d‟obrir totes les cies possibles de diàleg amb el govern 

espanyol perquè la consulta es pugui produir de manera pactada, com a Escòcia. 

Catalunya és un territori de set milions i mig de persones, en una posició geoestratègica 

per al conjunt d‟Europa i un PIB de 200.000 milions, qui pot pensar que serà apartada 

del corrent principal si hi ha una voluntat democràtica inapel·lable en favor d‟avançar 

cap a un estat propi que s‟integri a les institucions europees?... Hem de construir un 

discurs creïble que constati que Espanya no sols se‟n sortirà, sinó que se n‟acabarà 

beneficiant». 

 

 2013, març 31: El diputat al Congrés Alfred Bosch, d‟ERC, creu que en la consulta 

sobiranista no s‟hauria de requerir d‟una participació mínima. Fins ara a l‟Estat 

espanyol els referèndums no han aquest requisit: el que va servir per ratificar la 

Constitució europea va registrar un 42% de participació del cens i el seu resultat, un 

77% pel sí, es va donar com a vàlid. 

 

 2013, març: Una moció a favor de la sobirania fiscal, presentada a instància de CiU, 

ERC, la CUP i SI, amb els vots a favor d‟ICV i el PSC, és aprova per l‟Ajuntament de 

Vic. PxC hi vota en contra. El text preveu que a partir del juliol l‟Ajuntament pagui els 

impostos a l‟ATC; una mesura simbòlica, ja que aquesta llavors els traspassarà a la 

hisenda estatal. De moment, una vuitantena de municipis han fet el mateix. 

 

 2013, abril 1: Les edicions dominicals dels dos diaris més importants de Madrid, El 

País i El Mundo, coincideixen a publicar informacions sobre els plans de Rajoy per 



donar a Catalunya un millor finançament amb l‟objectiu de frenar l‟auge 

independentista. 

 

 2013, abril 1: El diari El Punt Avui publica unes declaracions del president de la 

Diputació de Barcelona, Salvador Esteve. A la pregunta de si el referèndum s‟hauria 

d‟avançar, fer el 2014 o retardar, creu que “una consultes, si es fa, ha de guanyar-se, i ha 

de fer-se en el moment més oportú”. El dirigent convergent, que també és alcalde 

Martorell, expressa el suport total al dret a decidir, però argumenta que la societat 

catalana és molt complexa “i no és el mateix Vic que Martorell o Olot que „Hospitalet 

de Llobregat”. 

 

 2013, abril 1: El diari El Punt Avui publica les declaracions del president de 

l‟Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, argumentant que se suprimeixi la 

delegació del govern espanyol a Catalunya, càrrec que ocupa la popular María de los 

Llanos de Luna. Les seves funcions les podria assumir directament el president de la 

Generalitat i «s‟estalviarien partides econòmiques» que es poden destinar a persones 

«que no arriben a finals de mes». 

 

 2013, abril 2: El conseller de la presidència de la Generalitat, Francesc Homs, a l‟arrel 

de la nova proposta de finançament del govern espanyol, diu que “el que no farem és 

canviar una cosa per l‟altra... L‟opció del govern és la de l‟exercici del govern a 

decidir”. Per altra banda, el president d‟Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, 

considera que la suposada „mà estesa‟ de Mariano Rajoy cap a Catalunya és “una gran 

mentida” i va tornar a reiterar que no es pot “confiar” en el govern espanyol. 

 

 2013, abril 2: El secretari general de l‟ONU, Ban Ki-moon, amb motiu del vintè 

aniversari de l‟ingrés d‟Andorra com a 184 estat a l‟ONU, valora des d‟Andorra el 

procés del dret a decidir iniciat a Catalunya i ho fa per recordar que les Nacions Unides 

“respecten tots els drets humans i tenen com a missió protegir-los arreu del món”. 

Recorda que “tots els problemes s‟han de resoldre amb mitjans pacífics i amb diàleg, 

respectant les aspiracions genuïnes dels pobles... Independentment de la superfície o del 

nombre d‟habitants d‟un estat, tots som part, en igualtat, d‟un futur comú”. «Són molt 

importants i clares les poques paraules, prudents i precises, que va dir el secretari 

general de l‟ONU a Andorra» (Josep M. Solé i Sabaté, catedràtic d‟Història 

Contemporània a la UAB). 

 

 2013, abril 3: En el balanç dels 100 primers dies de govern el president de la 

Generalitat, Artur Mas, diu que “el nostre rumb no ha variat. És el mateix. Creiem que 

la consulta s‟ha de fer perquè democràticament és de calaix... Alguns es pensen que el 

que està en joc és el govern, però és el país... La situació requereix sumar esforços en 

tots els sentits. A tots ens toca fer el que puguem”. 

 

 2013, abril 3: El ple de l‟Ajuntament de Montblanc aprova, amb 8 vots a favor i 5 

abstencions, una moció –impulsada per la CUP- que demana al príncep Felip que 

renunciï a la condició de duc. 

 

 2013, abril 4: La CUP de Lleida presenta una moció registrada al matí mateix, en què 

sol·licita que en el pròxim pel municipal es debati la possibilitat que el consistori es 

declari municipi exclòs del domini de la monarquia borbònica. El text recorda que “la 

pervivència de la monarquia espanyola és una imposició antidemocràtica”. 



 

 2013, abril 4: La CUP de Girona, a l‟oposició a l‟Ajuntament, insta al ple municipal del 

proper dia 8 a votar si deixa de reconèixer el títol de príncep de Girona a Felip de Borbó 

i a celebrar a partir d‟ara el 14 d‟abril, diada de la República. També vol que la ciutat es 

declari municipi moralment exclòs „del domini de la monarquia‟, a donar suport a les 

iniciatives que tinguin com a objectiu promoure els valors republicans i a excloure 

símbols monàrquics de les institucions. 

 

 2013, abril 4: Antoni Segura, catedràtic d‟Història Contemporània de la Universitat de 

Barcelona, en un article al diari El Punt Avui, creu que “els arguments espanyols per 

oposar-se a la realització d‟un referèndum d‟autodeterminació a Catalunya són massa 

febles. Apel·lar com a únic i últim recurs a la legalitat constitucional pot semblar 

legalment impecable i pot estar bé per mantenir la confiança dels fidels i simpatitzants, 

però en l‟àmbit internacional perd pes cada dia que passa”. 

 

 2013, abril 6: Se celebra a Arenys de Munt la I fira de productes independentistes: 

samarretes, estelades o complements clàssics com polseres, penjolls, productes més 

innovadors (corbates, cascs de moto, gintònics catalans, avantbraços independentistes o 

una polsera que fa de repel·lent dels mosquits). L‟objectiu és unir en un sol espai 

entitats, associacions, projectes, artesans i empreses involucrats en el moviment 

independentista. Per això se celebra amb el suport de l‟Associació de Municipis per la 

Independència (AMI) i hi haurà involucrades entitats com ara l‟ANC, Catalunya Diu 

Prou, Ara o Mai, la Plataforma pel Dret a Decidir o Motards Independentistes. Arenys 

de Munt va ser el primer poble on es va celebrar la consulta independentista. 

 

 2013, abril 7: El diari britànic The Times publica un article en el qual demana al 

president del govern espanyol que autoritzi el referèndum independentista a Catalunya i 

que en respecti “les conclusions”. L‟article sosté que les relacions Catalunya-Espanya 

han entrat en un punt mort i que, per tant, els dos governs han de cedir. Proposa que en 

la consulta es plantegin tres opcions: no moure res, continuar a l‟Estat incrementant 

l‟autonomia o que Catalunya sigui un estat. El diari considera que s‟imposaria la segona 

via i, per tant, s‟evitaria una independència que „devastaria‟ l‟economia de tota la 

península. A canvi, Catalunya podria aconseguir “de manera ordenada la condició de 

nació que desitja i mereix”, tot i que reconeix que tots dos presidents haurien de 

suportar descrèdit. L‟article admet que el moviment independentista està força arrelat al 

territori, però qüestiona si això també passa entre la classe mitjana urbana de barcelona. 

Conclou que si Catalunya és independent suposarà una “bomba de rellotgeria més gran 

que Xipre”. 

 

 2013, abril 7: En una reunió a Madrid el president Mas amb el secretari general dels 

socialistes espanyols, Alfredo Pérez Rubalcaba, aquest rebutja el dret a decidir de la 

nació catalana. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, també coincideix amb 

el socialista. 

 

 2013, abril 7: Òmnium Cultural homenatja a Burgos al dirigent democristià Manuel 

Carrasco i Formiguera, assassinat pel règim franquista el 9 d‟abril del 1938 “per odi a 

Catalunya” (Josep Benet). Convidats els partits catalans i la família, es llegeixen textos 

escrits per ell davant la presó i un tenor interpreta diverses cançons. La figura de 

Carrasco i Formiguera sempre va ser incòmoda: massa catòlic, per alguns; massa 

independentista, per d‟altres; massa republicà, pels de més enllà. Es tractava de retornar 



la dignitat a una de les principals figures de la democràcia cristiana del país i ferm 

defensor de la llibertat de Catalunya. I al mateix lloc on s‟assassinava un catalanista, hi 

havia una estelada. 

 

 2013, abril 8: En la visita oficial del premier britànic David Cameron a La Moncloa, el 

president del govern espanyol, Mariano Rajoy va comentar: «No és just privar 

moltíssims ciutadans que viuen a Catalunya de poder gaudir de la seva condició 

d‟espanyols i europeus». Sobre l‟evident comparació entre els casos d‟Escòcia i 

Catalunya va afegir: «Són realitats diferents: el parlament britànic ha pres la decisió que 

ha estimat oportuna i convenient prendre d‟acord amb les lleis, i això és molt important, 

perquè no es poden prendre decisions que vagin contra les lleis. Jo ja no sé si cal que 

recordi la meva posició: jo crec en la nació espanyola, la nació més antiga d‟Europa, 

amb més de 500 anys vivint junts, amb un futur per davant indiscutible». Això sí va 

defensar el dret espanyol a decidir sobre Gibraltar per sobre del Tractat d‟Utrecht. 

 

 2013, abril 8: El periodista Vicent Partal, autor del llibre “A un pam de la 

independència”, afirma: «El títol del llibre suposa una manera de referir-nos al gran 

canvi: el 10 de setembre [del 2012] la independència era una aspiració. Avui és una 

realitat. Entre nosaltres i la independència només queda tecnologia, que és la tecnologia 

de com la proclamem i ens l‟accepten internacionalment. Ja ens hem independitzat. Ara 

només s‟ha de veure com es fa políticament... Si no hagués estat per Aznar, avui no 

seríem on som. Si Espanya hagués seguit amb la cara amable que representava Felipe 

González, les coses serien diferents. Si Aznar va imposar de nou el franquisme 

modernitzat, això ara torna, a la societat catalana no ens interessa per a res, i hi ha una 

possibilitat... Doncs agafeu-la». 

 

 2013, abril 8: La moció de la CUP de l‟Ajuntament de Girona que reclama la retirada 

del títol de príncep de Girona de Felip de Borbó no prospera en el ple municipal. El text 

només rep el vots favorables de la CUP i els dos d‟ICV. El debat de la moció, que 

també demanava el canvi de nom de la Fundació Príncep de Girona, va provocar un dur 

enfrontament entre la CUP i el PP. El regidor de Reagrupament –al grup de la CUP-, 

Carles Bonaventura, va defensar desvincular el municipi de la monarquia ara que “se la 

relaciona amb casos de corrupció”. 

 

 2013, abril 9: El Tribunal Constitucional envia una providència al Parlament de 

Catalunya perquè li aclareixi si la resolució aprovada el 13 de març substitueix la del 23 

de gener, que defineix Catalunya com “a subjecte polític i jurídic sobirà”. 

 

 2013, abril 10: La monja benedictina i metgessa Teresa Forcades i l'economista i 

president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, promouen el „Manifest per a la 

convocatòria d‟un procés constituent a Catalunya‟  amb l'objectiu de preparar un 

'canvi de model polític, econòmic i social'. Conviden tots els ciutadans de Catalunya, 

visquin on visquin, a signar-lo per fer pinya a favor d'aquesta nova iniciativa que vol 

esdevenir un moviment social cap a una candidatura unitària i popular a les pròximes 

eleccions al parlament. També poden signar el manifest 'com a simpatitzants' els qui no 

siguin ciutadans catalans. El projecte s'anomena Procés Constituent, i segons els dos 

promotors podria ben bé ser el nom de la futura candidatura. A continuació anireu 

trobant les convocatòries que van fent els membres d‟aquest procés. 

 



 2013, abril 10: Entrevista al vicepresident dels Agents de la Propietat Immobiliària 

gironins, Joaquim Ribas al diari El Punt Avui: «Orgànicament considerem que ja no en 

formem part», en referència al „Consejo General de los Colegios de Agentes de la 

Propiedad Inmobiliaria de España. Ribas explica que “és normal” tenir conflictes, però 

que en aquest cas ja ha passat massa temps (fa dos anys que negocien el conveni) i s‟ha 

arribat a la conclusió que, a banda de fer cas omís a les demandes catalanes, hi ha «una 

agressió absoluta als nostres drets». Es tracta de la primera vegada que un col·legi 

professional de Catalunya pren un acord d‟aquestes característiques. En el cas dels API 

catalans, aquests aporten un 40% del pressupost general del „consejo‟. A més, cal tenir 

en compte que, pel que fa al nombre de col·legiats, dos dels tres primers col·legis d‟API 

de l‟Estat són catalans: el de Barcelona i el de Girona. 

 

 2013, abril 10: Manifest perquè el món conegui més Catalunya: «Catalunya es 

prepara per commemorar el tricentenari d'una derrota que va comportar la pèrdua de les 

llibertats nacionals. Tres-cents anys més tard, però, aquesta derrota, ja només pot ser 

percebuda com una gran victòria. Perquè, tres segles després del desastre de 1714, 

Catalunya no només no ha perdut la seva consciència nacional, sinó que, al contrari, 

aquesta és més viva que mai. I a les portes d'aquest procés decisiu, cal que expliquem al 

món que el desig dels catalans de ser amos del nostre propi destí no és una dèria sorgida 

del no-res en el marc d'una crisi econòmica brutal. Cal que expliquem al món que la 

nostra nació té mil anys d'història i que el desig de llibertat dels catalans ha perdurat des 

d'aquell fatídic 11 de setembre de 1714. Per això, amb la col·laboració dels catalans de 

dins i de fora del país, hem creat una base de dades amb els noms i les adreces de les 

10.000 persones més influents del món. Ens proposem fer-los-hi arribar un llibre molt 

especial que SÀPIENS ha preparat per a aquest projecte i que explica de manera amena 

i divulgativa el camí de Catalunya cap a la llibertat. Si vols ser un ambaixador de la 

causa catalana al món, només has de participar en aquesta campanya en qualsevol de les 

tres modalitats que et proposem. Entre tots ho hem de fer possible. Som-hi!». 

 

 2013, abril 10: El Punt Avui publica que la CUP de Figueres reclamarà que la infanta 

Cristina deixi de ser membre de la Fundació Gala Salvador Dalí, car la imputació 

judicial de la infanta ha de ser “motiu suficient” per a ser-ne apartada. 

 

 2013, abril 12: Es presenta a Barcelona el llibre d‟en Santiago Carrillo, „Mi testamento 

político‟. L‟expresident Montilla, en llegeix un fragment, que en Jordi Pujol s‟hi 

refereix: «Pero en la época que vivimos quien piense retener por la fuerza, por la 

coacción, a Catalunya, quien crea que negar a Catalunya su calidad de nación y como 

tal el derecho a decidir sus destinos, se equivoca de medio a medio» 

 

 2013, abril 19: A l‟entrevista de La Contra de La Vanguardia, en Raimon: «En aquella 

Espanya tancada i miserable era fàcil anar a més: vèiem uns horitzons quasi infinits de 

possible benestar! Però avui... No hi ha horitzó. És l‟únic que fa 50 anys no hauria 

pogut ni imaginar-me: que un dia ens quedaríem sense horitzons! Només veig que així 

no podem continuar, que necessitem una altra fórmula de convivència que garantisca el 

benestar general. No, no veig cap horitzó desitjable. Em sap greu, no puc ajudar-lo! Ja 

m‟agradaria!». 

 

 2013, abril 21: Els serveis jurídics del Parlament avalen la comissió del dret a decidir 

“perquè la seva base no és la declaració de sobirania sinó el reglament de la Cambra”. 

També el conseller de la Presidència, Francesc Homs, assegura que el Govern manté el 



propòsit de “convocar la consulta” d‟autodeterminació i també vol “esgotar la 

legislatura”. 

 

 2013, abril 23: Durant la tradicional Vetlla de Santa Maria de Montserrat, presidida pel 

bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés, i que compta alb l‟assistència 

del president de la Generalitat, Artur Mas, el bisbe diu: «Catalunya ha de poder veure 

reconeguts i protegits els seus drets nacionals amb l‟esperança de trobar camins de 

diàleg més efectius». La celebració compta amb la participació de centenars de joves 

vinguts de tots els bisbats de Catalunya. L‟acte es clou amb una balada de sardanes amb 

la cobla Canigó. 

 

 2013, maig 1: En l‟Entrevista del Punt Diari, Mn. Ballarín afirma amb motiu del seu 

últim llibre „Pluja neta, bassals bruts: «Estic dolgut amb Espanya. Perquè no ens 

entenen ni fan cap esforç per entendre‟ns. Però és que Madrid no fa cap esforç per 

entendre Castella. Parlar amb Espanya és perdre el temps. En Junqueras, si les coses 

funcionessin normalment, seria el primer president de la Generalitat independent. És un 

home molt dotat, molt capaç. Però ara hi ha un moment en què es retreu. La 

independència la veureu. Jo, als 93 anys, què vols que esperi. Jo em temo una cosa: com 

més temps passi, més difícil. Si no es fa de seguida, més difícil» 

 

 2013, maig: En el programa „Zoom‟ de Telemadrid, es passa el reportatge „La 

imposición y perversión del lenguaje‟, en què es compara els nacionalismes basc i català 

amb el nazisme. El documental alterna imatges de polítics catalans i bascos amb altres 

de Stalin, Hitler i encaputxats d‟ETA. La seva emissió va provocar fins i tot la reacció 

de l‟Amical Mauthasuen, que en un comunicat “lamenta profundament, un cop més, 

l‟ús gratuït, irresponsable i malintencionat dels majors crims que ha patit la humanitat 

com a arma per combatre aquelles posicions ideològiques que no convencen a ningú”. 

El govern de la Generalitat no s‟està de criticar el reportatge, però evita anar més enllà. 

 

 2013, maig: En unes declaracions a RAC1, el portaveu del PP al Parlament Enric Millo 

assegura: «El nazisme forma part d‟una altra història. Però entenc perfectament quan 

s‟assimilen determinades actituds i metodologies de la transmissió de la propaganda a 

Catalunya amb els que es feien en aquella època de la història». 

 

 2013, maig 8: El ple del Parlament aprova la creació de la comissió del dret a decidir, 

amb 106 vots a favor. 

 

 2013, maig 9: El Tribunal Constitucional suspèn la declaració sobiranista del 

Parlament, en què es parla del poble català com “un subjecte polític i jurídic sobirà”. El 

Parlament aprova la creació de la comissió del dret a decidir amb la votació de 106 

diputats dels 135 que té la càmera. 

 

 2013, maig 15: El PSC vota a favor d‟una resolució de Ciutadans i el PP contra l‟ús 

preferent del català a les diputacions de Lleida i Girona. Tanmateix, cinc hores després, 

el partit diu que „hi ha hagut un error en la votació‟ i s‟han „confós‟. La proposta és 

rebutjada pels 14 vots de CiU, ERC, ICV-EUiA, i la CUP contra els 7 a favor del PSC, 

el PP i C‟s. El president de la Diputació de Girona, Joan Giraut, diu clarament que es 

dóna per assabentat i que, en conseqüència, «no es té intenció d‟acatar la resolució fins 

que es resolgui el recurs». 

 



 2013, maig 15: En menys d‟un mes des que va començar la plana electrònica 

www.europeancitizensdecide.eu ha recollit un total de 100.304 signatures a favor del 

reconeixement de la Unió Europea del dret a l‟autodeterminació dels seus pobles. La 

campanya, que pretén arribar al milió, està impulsada per la International Comission of 

European Citizens (ICEC) en set països, ha tingut especial repercussió fins ara a 

Catalunya, d‟on provenen bona part dels suports. Per ampliar la seva difusió, la ICEC té 

el suport dels més de 600 ajuntaments adscrits a l‟Associació de Municipis per la 

Independència (AMI). 

 

 2013, maig 15: El Tribunal Superior de Catalunya rebutja una denúncia del sindicat 

Manos Limpias en contra del president de la Generalitat, Artur Mas, i els diputats de 

CiU i ERC. El motiu: la votació de la Declaració de Sobirania que van presentar i 

aprovar al Parlament el 23 de gener passat, cosa que els feia incórrer en un delicte de 

prevaricació. El Tribunal no l‟admet a tràmit perquè considera que la declaració té tan 

sols la naturalesa d‟un „acte polític‟. 

 

 2013, maig 15: A proposta del PP valencià, es prohibeix tota iniciativa parlamentària 

que no respecti la denominació estutària „Comunitat Valenciana‟: «Som la Comunitat 

Valenciana, el nostre idioma és el valencià i la nostra bandera és la reial senyera 

tricolor» (Rafael Maluenda, diputat del PP valencià). Josep M. Pañella, del grup 

opositor Compromís, continuarà lluitant perquè s‟acceptin indistintament les tres 

denominacions que consten a l‟Estatut: Regne de València, País Valencià i Comunitat 

Valenciana. Fins i tot el diputat socialista Rafael Rubio, qualifica la proposta de 

‟ridícula‟. 

 

 2013, maig 15: Els eurodiputats Raül Romeva (ICV), Ramon Tremosa (CiU) i Ana 

Miranda (BNG), i el portaveu d‟ERC al Congrés, Alfred Bosch, denuncien l‟ús de fons 

agrícoles europeus (130 milions d‟euros) per subvencionar la tauromàquia (cria de 

toros) i altres activitats relacionades amb els braus a l‟Estat espanyol (financen paquets 

d‟entrades, renovació de places i ajuts a empresaris i promotors. 

 

 2013, maig 23: L‟Amical de Mauthausen s‟afegeix al clam perquè la delegada del 

govern espanyol, Maria de los Llanos de Luna, dimiteixi després d‟haver distingit la 

División Azul: «És indigna de representar el govern d‟Espanya una persona que humilia 

i menysprea els milions de víctimes del nazisme». Per la seva part, ICV-EUiA presenten 

una resolució perquè el ple del Parlament debati sobre la destitució de De Luna. 

 

 2013, maig 24: Àngel Castiñeira i Josep M. Lozano, professors d‟Esade, en un article 

publicat al Punt Avui, parlant del llibre „Propostes per tornar a fer enlairar el país‟, de 

David Boronat i Salvador García Ruiz, comenten: «Cal quer comencen a fer (o 

continuem fent) el que ja podem fer que vagi en la línia del que voldríem fer. Perquè el 

que fem avui i el com ho fem anticipa el futur que volem construir... És veritat que les 

relacions actuals amb Espanya redueixen el marge de maniobra en molts aspectes. Però 

també és veritat que tenim les nostres cartes i les hem de jugar a fons. Ara. I aquestes 

cartes són plurals: valors compartits, posició geogràfica, clima i qualitat de vida, 

tradició empresarial, base industrial i comercial diversificada, potència logística, 

atracció turística, dinamisme cívico-associatiu, resiliència, internacionalització, 

capacitat investigadora i emprenedora, creativitat, la marca d‟una ciutat...». 

 

http://www.europeancitizensdecide.eu/


 2013, maig 26: Joan Carles Gallego (Barcelona, 1954) secretari general de Comissions 

Obreres de Catalunya, en una entrevista al Punt Avui, declara: «La reclamació del 

govern del dret a decidir és important. La sentència del Tribunal Constitucional va 

trencar un principi democràtic bàsic. L‟actual situació no permet avançar i cal redefinir 

el grau d‟autogovern que correspon a Catalunya. Històricament, CCOO ha defensat el 

dret a l‟autodeterminació com un dret perquè la ciutadania decideixi sobre la qüestió 

nacional i també sobre la social. Insistim que els drets nacionals i socials han d‟estar 

lligats i que ningú els ha de posar en contradicció». 

 

 2013, maig 29: En compliment de la normativa estatal que obliga als ajuntaments a 

hissar la bandera espanyola, a la façana de l‟ajuntament d‟Agramunt han aparegut les 

banderes de tots els països membres de la Unió Europea, també la de Catalunya. I així 

tots contents! El poble d‟Agramunt és un dels 23 ajuntaments i consells amb litigis 

oberts per la delegació del Govern Central a Catalunya. 

 

 2013, maig 30: La Coordinadora Nacional de la Consulta reapareix per recordar el seu 

objectiu estratègic: un referèndum vinculant, amb o sense permís de l‟Estat. Vol, a més, 

que el Parlament fixi una data i una pregunta clara abans del 13 de setembre, i que se 

celebri abans del 31 de maig del 2014. 

 

 2013, juny 1: Comença la campanya de l‟Assemblea Nacional Catalana per recollir 

signatures a favor de la campanya „Signa un vot per la independència de Catalunya‟. Es 

tracta d‟una iniciativa jurídica pensada com un pla B en cas que falli la convocatòria 

d‟una consulta (per a fer-la abans del 31 de maig del 2014) o d‟unes eleccions 

plebiscitàries. El mecanisme està basat en el denominat dret de petició, regulat en la 

Constitució i l‟Estatut: permet que qualsevol persona s‟adreci a una institució pública 

per fer peticions sobre qualsevol assumpte que pugui afectar exclusivament l‟implicat o 

“sigui d‟interès col·lectiu general” (dret a l‟autodeterminació). Si l‟Estat boicoteja el 

referèndum o les eleccions plebiscitàries, es demana que es pugui fer una declaració 

unilateral d‟independència abans de la Diada del 2014. 

 

 2013, juny 1: En la cloenda de la 29a Trobada del Cercle d‟Economia celebrada a 

Sitges, l‟exministre Josep Piqué va qualificar de „necessària‟ la reforma de la 

Constitució. Després, Mariano Rajoy va insistir en els seus arguments en la „qüestió 

d‟aquí‟: és difícil reformar la constitució i cal mantenir la unitat la unitat del país en un 

moment de crisi; i sobretot “necessitem ser grans per ser forts; a Europa els estats petits 

no compten”. Altres perles: “Ens uneixen la història, les relacions i el fet d‟haver 

compartit la millor etapa d‟Espanya”; i, per un cop, va coincidir amb l‟expresidenta de 

la comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre que havia advertit els sobiranistes de les 

“tremendes conseqüències afectives i vitals” d‟una eventual separació d‟Espanya. No 

podia acabar la jornada sense donar suport a la sotsdelegada del govern espanyol a 

Catalunya, María de los Llanos de Luna. 

 

 2013, juny 2: Steven Blockmans, cap d‟estudis de política internacional del Centre for 

European Policy Studies, un dels fòrums de debat líder a Brussel·les sobre afers 

europeus, creu que la Unió Europea o les Nacions Unides podrien actuar de mediadors 

externs entre Catalunya i Espanya. Per l‟investigador, sense el vet espanyol el reingrés 

d‟un estat català a la UE es podria fer “per la via ràpida”, possiblement “amb una simple 

reunió per prendre la decisió política”, ja que Catalunya “ja compleix tots els requisits”. 

 



 2013, juny 2: En una entrevista a La Vanguardia, Núria Marín, l‟alcaldessa de 

l‟Hospitalet de Llobregat, insisteix en els arguments socialistes: “el PSC votarà en 

contra de la independència si arriba una consulta i les nostres prioritats avui són 

combatre l‟atur, els problemes de dependència, la sanitat, l‟educació, els 

desnonaments... Estic d‟acord amb una consulta legal i acordada amb el Govern 

central”. 

 

 2013, juny 6: Els serveis jurídics del Parlament trameten al Tribunal Constitucional 

(TC) una resposta contundent i severa dins el paquet d‟al·legacions contra la 

impugnació i conseqüent suspensió de la Declaració de Sobirania que l‟alt tribunal va 

decretar el 8 de maig. Els lletrats, a més de reiterar que el text només expressa la 

voluntat política d‟una majoria de membres de la cambra escollits de manera 

democràtica, exigeixen aquesta vegada al TC que aixequi “de manera immediata” la 

suspensió de la resolució aprovada el 23 de gener al Parlament. 

 

 2013, juny 7: El Govern espanyol i el Consell General del Poder Judicial elegeix els 

quatre membres del Tribunal Constitucional (TC) per substituir Pérez-Tremps i Aragón, 

i els que han de rellevar Pasqual Sala i Ramón Rodríguez-Arribas, del sector 

progressista. Els noms que sonen tenen tots un perfil conservador. Encara hi ha 

pendents 47 recursos de competències entre la Generalitat i Estat al TC. 

 

 2013, juny 11: ERC vol que el president de la Generalitat forci una petició oficial 

“pública i solemne” sobre la consulta perquè el govern espanyol es pronunciï. 

 

 2013, juny 11: Per refermar el seu projecte i espantar el fantasma de les eleccions 

anticipades, el president de la Generalitat presenta un pla de govern fins als 2016 amb 

212 mesures executives, 77 objectius i 7 eixos: recuperació econòmica i creació 

d‟ocupació, cohesió social i serveis d‟interès públic, drets a decidir i transició nacional, 

estabilitat de les finances públiques, agilitat i transparència en l‟administració, 

desenvolupament sostenible i cohesió territorial i projecció exterior de Catalunya i 

reconeixement internacional de la identitat, la llengua i la cultura catalanes. 

 

 2013, juny 10: En una conferència al Siglo XXI, l‟expresident espanyol José María 

Aznar demana tancar la discussió “sobre la nació espanyola i la seva sobirania”. Aznar 

no dubta a criticar severament els nacionalismes i el procés sobiranista iniciat a 

Catalunya: “El compromís que equilibra la unitat i la diversitat de l‟estat autonòmic no 

pot ser malbaratat per la gravíssima deslleialtat d‟alguns”. Recorda, endemés, que la 

Constitució disposa de mecanismes necessaris per “evitar” qualsevol trencament, i 

insisteix que “la sobirania de la nació espanyola no està oberta a discussió” i que les 

accions del govern espanyol “han de reforçar la nació i no afeblir-la”. 

 

 2013, juny 11: La comissió del dret a decidir continua sense data de convocatòria. El 

grup parlamentari del PP insisteix a demanar a la mesa del Parlament que no es 

convoqui la comissió del dret a decidir fins que quedi resolta la impugnació i suspensió 

que va decretar el Tribunal Constitucional sobre la Declaració de Sobirania. I els 

Populars no en tenen prou amb l‟informe que els serveis jurídics del Parlament van 

emetre a favor de la vigència de la declaració. 

 

 2013, juny 11: El recurs interposat per la Delegació de l‟Estat a Catalunya, dirigida per 

María de los Llanos de Luna, contra l‟Ajuntament de Vic per l‟aprovació a favor de la 



sobirania fiscal argumenta que l‟administració local té competències “inexistents” en la 

matèria. El text fonamenta la impugnació en la vulneració dels articles 204,1 i 2 de la 

llei orgànica 6/2003 de l‟Estatut, i el 54.1 i 2. L‟Estat denuncia que s‟hagi establert el 

procediment i les condicions per domiciliar els pagaments de l‟IVA i l‟IRPF a 

l‟Agència Tributària Catalana i no a l‟espanyola, “que és la que té competències”.  

 

 2013, juny 23: En l‟entrevista del diari El Punt-Avui, Daniel Innerarity, catedràtic de 

filosofia política i social del País Basc, a la pregunta de si „veu possible l‟entesa de 

Catalunya i Euskadi amb Espanya‟, respon: «La veig possible, però en un àmbit de 

tensió, sempre. Hi ha principis, condicions i identificacions que no es resoldran en un 

joc de suma positiva, sinó que sempre hi haurà conflicte. L‟entesa d‟Euskadi amb 

l‟Estat la veig més fàcil perquè és peculiar: som pocs i tenim un reconeixement en la 

Constitució. Catalunya és massa gran, té una metròpoli molt poderosa i no té un 

acomodament en el marc constitucional... El problema de Catalunya té una solució 

d‟entesa i diàleg, però no amb les actuals estructures constitucionals. Sense una reforma 

constitucional, això no és possible». 

 

 2013, juny 29: Se celebra un concert popular massiu en el Camp Nou per a reivindicar 

el dret dels catalans a decidir i una consulta sobiranista en el 2014. El concert reuneix a 

més de 90.000 persones. 

 

 2013, juny 30: Croàcia es converteix en el soci número 28 de la Unió Europea. 

 

 2013, juliol 1: Durant la nit, i segurament tips de la tossuderia de l‟ajuntament de 

reposar la senyera robada en dues ocasions, uns brètols serren l‟asta metàl·lica d‟on 

penja la bandera amb una serra radial. 

 

 2013, juliol 2: A l‟entrevista d‟El Punt-Avui, Antoni Vila Casas, col·leccionista d‟art, a 

la pregunta „Està il·lusionat amb el procés sobiranista?‟ respon: «S‟ha de fer bé i penso 

que el govern ho està fent més bé que alguna gent diu. Tenim un gran líder. Està 

aguantant molt bé el tipus, amb tantes pressions». 

 

 2013, juliol 3: En una entrevista a La Contra de La Vanguardia, el diputat i 

vicepresident del Govern entre 1982 i 1991, Alfonso Guerra, declara: «La primera gran 

empenta a ERC l‟hi va donar Aznar i la segona l‟hi ha donat i l‟hi dóna Artur Mas... El 

que és evident és que per demanar la independència ha hi ha ERC. I això ho veu el 

votant: entre la còpia de CiU i l‟original d‟ERC, doncs et  quedes amb l‟original. I és el 

que passarà». 

 

 2013, juliol 3: La Comissió de la Dignitat denuncia que des que José Luis Wert és 

ministre de Cultura no ha arribat a Catalunya cap altre „paper‟ de Salamanca, després 

d‟haver-se complert el període de sis mesos que ell mateix havia fixat pel retorn de 300 

caixes de documents de particulars, 50 documents més de material gràfic (cartells, 

mapes, pamflets, calendaris), 10 banderes i 3.000 llibres o exemplars de publicacions 

periòdiques. La comissió pensa denuncià la situació a la Unesco, atès que no només 

vulnera la llei aprovada l‟any 2005 pel govern de Zapatero, sinó també la Convenció de 

l‟Haia de 1954 per a la protecció dels béns culturals en cas de conflicte armat. 

 

 2013, juliol 4: L‟Assemblea Nacional Catalana obre el període per apuntar-se a la 

cadena humana que vol resseguir tot el territori del Principat l‟Onze de Setembre. La 



Via Catalana per a la Independència recorrerà 400 quilòmetres al llarg de tota la façana 

litoral, des del Pertús fins a Alcanar, i travessarà 86 municipis. L‟endemà, ja hi ha 

22.000 inscripcions. 

 

 2013, juliol 4: Hom comunica que María de los Llanos de Luna deixarà el seu pis per 

anar a viure a la residència del delegado del gobierno español a Catalunya, una torre del 

carrer Abadessa Olzet (Pedralbes), adquirida per l‟Estat el 1977. El canvi és atribuït per 

raons de seguretat. A la residència de Pedralbes hi van viure Ferran Cardenal , 

governador civil de Barcelona (1982-1992); Julia García-Valdecasas (1996-2003) i 

Susanna Bouis (2003-2004). 

 

 2013, juliol 5: El claustre de la Universitat de Girona decideix, en un resultat ajustat  

(62 vots contra 60), no convidar en actes oficials de la institució els membres de la 

família reial espanyola als seus centres –se n‟exclou el Parc Científic i Tecnològic 

(inaugurat pel rei Joan Carles I el 2007. El text destaca, endemés, que la Universitat no 

contribuirà “ni institucionalment ni econòmicament en cap acte, projecte o institució 

que serveixi per millorar la imatge de al casa reial”. 

 

 2013, juliol 13: En una entrevista a La Contra de La Vanguardia, l‟urbanista milanès, 

Stefano Boeri afirma: «Cada vegada que vinc a Barcelona trobo més amics convertits a 

l‟independentisme». 

 

 2013, juliol 28: L‟historiador Josep M. Solé i Sabaté opina en un article a El Punt Avui: 

«Conec gent de les Espanyes que estan avergonyits dels dirigents espanyols del PP i 

PSOE. Gent de bona fe, honesta , de veritable fermesa democràtica, que en una obligada 

solitud política i ideològica es pregunta, però com es pot negar la veu a un poble per 

decidir el seu futur? Intel·lectuals que no diuen res per intimidació, altres per no quedar-

se sense actuacions musicals, representacions teatrals, suport en convocatòries 

universitàries, ajuts en cultura o les portes tancades en premsa o editorials per una 

pressió de trets inquisitorials... De la resta espero que la majoria s‟hi repensi, és una 

lluita més per la llibertat. Ara els demano el seu suport democràtic, que superin la por, i 

per la raó i el dret ens facin costat per poder decidir lliurement el nostre futur» (p. 21). 

 

 2013, juliol 28: L‟escriptor Ramon Solsona, en un article a El Punt Avui, sota el títol 

„Se li gira feina, delegada‟ concreta: «Aquests dies he vist moltes banderes catalanes (i 

estelades), de grans dimensions penjades en edificis municipals, rotondes, escoles, 

ajuntaments, vies públiques, instal·lacions esportives, etc... fent ostentació del delicte... 

La delegada del Gobierno és la successora directa dels Correa Veglison, Bartolomé 

Barba, Acedo Colunga, Ibáñez Freire i d‟altres governadors incivils que van administrar 

el terror franquista a Barcelona.... Li escauen altres denominacions anteriors, com la 

vuitcentista „jefe político‟ i, encara més, l‟antic càrrec castellà de corregidor, que els 

decrets de Nova Planta van imposar a Catalunya» (p. 21). 

 

 2013, juliol 28: Jaume Oliveras, en l‟article habitual a El Punt Avui destaca al final 

d‟uns comentaris la renúncia del Cardenal de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach: 

«Els cristians catalans, que encara en quedem, hem estat prou covards per no plantar-

nos en la reclamació de la necessària Conferència Episcopal Catalana i en la diàfana 

exigència al Vaticà de respecte al nostre dret a decidir. Talment, la independència 

nacional ha de significar la proclamació d‟altres realitats del país que ens són 

irrenunciables» (p. 23). 



 

 2013, agost 2: En una entrevista a El Punt Avui Maria Dolors Reig, presidenta d‟Amics 

de la Unesco de Girona opina sobre el „dret a decidir‟: «És un dret necessari que hem de 

tenir tots els pobles. Un dret essencial perquè ens ha de permetre molt especialment 

poder escollir precisament com enfocar el nostre destí. Després de tant de temps, ja ens 

toca!». 

 

 2013, agost 4: Clausura del Campionat Mundial de Natació celebrat a Barcelona. La 

delegación española obté un rècord històric amb un total de 12 medalles. 

 

 2013, setembre 4: Beth Galí, arquitecta, parella d‟Oriol Bohigas, a La Contra de La 

Vanguardia a la pregunta, què creu que passarà? Respon: «No ho sé, però de moment el 

que veig és que l‟Estat actual no ens funciona i, com que no ens funciona, en volem 

crear un d‟independent. Aquesta il·lusió és la que avui mou el país». I a la pregunta, i en 

quin punt del camí som?: «Jo hi posaria una nota d‟optimisme». 

 

 2013, setembre 6: El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears suspèn de forma 

cautelar el decret de tractament integral de llengües, impulsat pel govern del PP. Però el 

govern n‟aprovarà un altre immediatament per assegurar-se que entri en vigor aquest 

curs. 

 

 2013, setembre 9: S‟inaugura a nivell institucional el nou Born Centre Cultural: el 

jaciment de 8.000 m² -únic a Europa per les seves dimensions i el seu estat de 

conservació. Després de la desfeta de l‟11 de setembre de 1714, l‟enemic Borbó va 

obligar a enderrocar un miler de llars (un 17% de la ciutat) als propis estadants per erigir 

la fortalesa de la Ciutadella, destinada a vigilar i sotmetre la ciutat. 

 

 2013, setembre 11: Les restes del Born Centre Cultural s‟obren a tot el públic. Entre els 

símbols restaurats, el penó de Santa Eulàlia, tela pintada entre el 1581 i 1623 en oli 

sobre seda. 

 

 2013, setembre 11: L‟ANC organitza la Via Catalana. El recorregut té una distància 

de més de 400 km., entre el Principat i també alguns quilòmetres a la Catalunya Nord i 

al País Valencià. El ministre de l'Interior espanyol, Jorge Fernández Díaz parla d‟una 

participació de 400.000 persones, i des d‟alguns mitjans catalans es parla d‟1.600.000 

participants. L‟organisme Official World Record, però, considera que l‟afluència ha 

superat els més de 2.000.000 de la via bàltica: tant sols a Barcelona la xifra supera els 

500.000 persones i al llarg de 400 kilòmetres la via és duplica i triplica en moltes zones. 

La cadena es fa sense incidents durant tot el dia, i amb un to festiu per als participants 

que reclamen la independència de Catalunya. Properament s‟enviarà un comunicat als 

parlamentaris europeus i als membres del govern espanyol amb la certificació d‟aquest 

rècord. 

 

Via catalana 

Mirant Europa, oblidant Espanya, 

contemplant el mar, ignorant Madrid, 

que ample semblava el món, 

que alegre! 

 

Amb menys insults, 



amb menys amenaces, 

amb més democràcia, 

indiferent , però amb camins possibles, 

fred i distant, però amb escletxes obertes, 

sense aquest empresonament en un dogma, 

sense aquesta sordesa malcarada 

i aquest menyspreu infinit cap a nosaltres. 

 

I tant potent que hauria pogut  ser 

l‟Espanya de la suma i el respecte! 

Però mai no podrà ser; 

ni la volen, ni ens hi volen, 

només volen manar, cobrar i controlar. 

 

Per això, en aquell immens riu groc 

de sud a nord, de nord a sud, 

ningú no trobava a faltar  Espanya: 

era un dia d‟eufòria, de festa, de família, 

de confiança en el futur, 

i no pas de pensar coses grises o impossibles: 

L‟Espanya que no han deixat ser, 

La llosa insostenible de l‟Espanya d‟ara. 

 

Potser algú ens escoltava: 

Déu?, Europa?, el món? 

Espanya, no. 

 

David Jou i Mirabent 

 

 2013, setembre 11: Al vespre, un grup d‟ultradreta irromp de males maneres al Centre 

Cultural Blanquerna, seu del Govern Català a Madrid. Sembla que aquests grups 

activistes han rebut la instrucció que ha arribat el moment de „fer-se notar‟. 

- Segons l‟últim informe Raxen elaborat pel Moviment contra la Intolerància, els 

membres de grups d‟ultradreta són ja més de 10.000 a tot Espanya; i hi ha unes 1.500 

adreces electròniques. 

 

 2013, setembre 12: 87 mitjans de comunicació de 30 països diferents (fins i tot „The 

Guardian‟) fan reportatges sobre la „Via Catalana‟, i la Comissió Europea diu que «era 

conscient de la importància de l‟esdeveniment», pel qual sent un «gran respecte». 

 

 2013, setembre 14: A la pàgina de Democracia Nacional a internet, el partit expressa: 

«El nostre incondicional suport als joves que el passat dia onze de setembre van mostrar 

la seva indignació i oposició davant els moviments obertament secessionistes que 

s‟estan produint a Catalunya». I al Facebook de „Unidad Nacional Española‟, pàgina 

que té més de 6.000 seguidors: «La unitat dels espanyols, és el que els mata als polítics 

hipòcrites, fariseus i busca-raons... Catalunya és la comunitat més corrupta d‟Espanya, 

la regió més mal governada i administrada per troglodites, que s‟enriqueixen abusant i 

empobrint la població per després culpar-ne la resta d‟Espanya». 

 



 2013, setembre 16: Es presenta el text del Pacte Nacional elaborat pel president Joan 

Rigol, expresident delegat de la Sagrada Família i membre de diverses entitats 

cristianes. 

 

 2013, setembre 16: Comença una vaga indefinida dels mestres de primària i secundària 

de les Illes Balears per protestar contra l‟aplicació del decret de tractament integral de 

llengües (TIL), del govern de José Ramón Bauzá, que obliga a fer un terç de les 

assignatures en català, un terç en castellà i un terç en anglès. [En definitiva, reduir les 

hores de català]. 

 

 2013, setembre 18: En una entrevista a „El Matí‟ de Catalunya Ràdio, el bisbe de 

Solsona, Mons. Xavier Novell, es mostra a favor del dret a l'autodeterminació de 

Catalunya. Novell sosté que aquest dret està per sobre de la unitat d'Espanya que 

exposen alguns document de la Conferència Episcopal Espanyola: “Crec que hi ha un 

bé previ que és el dret de les nacions, clarament manifestat en el magisteri, i és superior 

el dret a decidir el propi futur com a nació que no pas el bé moral que pot suposar la 

unitat de l'Estat. No comparteixo aquesta preferència de considerar la unitat d‟Espanya 

com un bé superior al dret de Catalunya a l‟autodeterminació”. 

- Preguntat per Mònica Terribas, el bisbe Novell diu que veu bé el text del Pacte 

Nacional pel dret a decidir i creu que l'Església catalana s'hi podria sumar: “No hi hauria 

cap dificultat per part meva d'adherir-se a aquest pacte, però mai m‟han preguntat si 

l'Església de Solsona si voldria adherir”. 

 

 2013, setembre 28: El moviment denominat „-al qual s‟han sumat els partits: „La 

Falange‟, „Nudo Patriota La España en Marcha‟ Español‟, „Alianza Nacional‟, 

„Movimiento Católico Español‟ i „Democracia Nacional‟- en un acte, en el qual, a més 

de música i barbacoa, amb barra lliure, s‟anuncia “una gran crema de draps separatistes” 

al costat de la foto d‟una estelada en flames. 

 

 2013, setembre 29: Joan Domènec Ros, president de l‟Institut d‟Estudis Catalans, 

opina al Punt Avui que «Catalunya ha encetat un camí que, Deo volente, l‟haurà de 

portar a la independència. Hi ha tanta il·lusió en la gent, que, aquest cop sí, s‟assolirà el 

que tants catalans desitgen, que és fàcil deixar-se portar per la suposada proximitat de la 

meta i oblidar que el camí és ple d‟obstacles». La primavera passada l‟IEC i Òmnium 

Cultural van iniciar la primavera passada una col·laboració per aportar idees a la 

construcció d‟un estat propi, en un cicle anomenat „Qüestions d‟estat. Reflexions per al 

país del futur”. Ho debatran en els diferents àmbits: llengua, educació, cultura, ciència, 

economia i política. 

 

 2013, octubre 1: Comença oficialment la campanya “El món ho ha de saber”, una 

iniciativa del „Sapiens‟ que té per objectiu explicar al món què és Catalunya i les raons 

històriques que ens han porat a la situació actual. S‟enviarà un llibre divulgatiu i molt 

visual a 10.000 persones influents de tot el món i de tots els àmbits, des de presidents i 

ministres d‟afers estrangers, directors de mitjans, empresaris o rectors, fins a artistes, 

esportistes, premis Nobel... 

 

 2013, octubre 7: Les direccions de CDC i RCat (Reagrupament) aproven associar-se en 

plena crisi amb Duran, amb la „independència‟ com a objectiu polític. Compartiran llista 

a les eleccions europees, catalanes i espanyoles. Josep Rull, secretari d‟organització de 

Convergència, assegura que no afectarà a la federació. 



 

 2013, octubre 7: El Centre d‟Investigacions Sociològiques del CIS fa pública una 

enquesta en què assegura que el percentatge de persones a l‟Estat espanyol que pensen 

que les comunitats autònomes han de tenir la possibilitat de convertir-se en estats 

independents ha disminuït fins al 9%. Al juliol passat era del 9,7%. També mostra que 

hi ha menys partidaris de més autonomia (11,8% respecte del 12,2%); els que volen 

mantenir l‟statu quo augmenten (33,3% respecte al 32,6%), però els que volen un únic 

govern sense autonomies baixen (20,5% respecte al 23,3%). 

 

 2013, octubre 12: Inauguració d‟un monument al general Moragues al Pla de Palau de 

Barcelona, just davant d‟on hi havia el Portal de Mar, el lloc històric on van penjar el 

cap del general. El monument consta d‟un pedestal i el famós bust del general. La 

col·locació és una reivindicació històrica d‟Òmnium Cultural a l‟Ajuntament de 

Barcelona. 

 

 2013, octubre 12: Acte a la Plaça de Catalunya de Barcelona per reclamar „la 

españolidad de Cataluña‟. La Falange Española adverteix que “el separatismo es 

anticatalán, somos España”. 

 

  2013, octubre 13: Carta de Juan Diego (actor madrileny): a La Vanguardia: “Como 

madrileño he llegado a la conclusión de que soy independentista catalán. No entiendo al 

Gobierno de España. No entiendo cómo puede tener a una comunidad de siete millones 

y medio de personas así. Una comunidad que tiene tres idiomas oficiales. Que es 

referente en muchos campos y que ha sido motor de España desde antes de la 

democracia. Que no sólo ha sido puerta de entrada de importaciones, inversiones y 

turismo, que es puerta de entrada de cultura, modernidad y respeto. No se le puede decir 

a un pueblo que no use su idioma para educar a sus hijos. No pretendas que se queden 

inmóviles amenazándoles con qué les pasará si nos abandonan. No es dinero lo que 

perdemos. Perdemos siete millones y medio de habitantes, cultura, gente muy 

importante y preparada en muchos campos, empresas internacionales y nacionales, 

industria, prestigio, calidad como país y democracia. Al motor de España durante 

décadas se le cuida y se le mantiene, se invierte para que siga siendo competitivo. No se 

le gripa una y otra vez esperando que dé el 300% para que otras comunidades que nunca 

han funcionado o que tienen un concierto económico especial se permitan dar ayudas y 

subvenciones que Catalunya ya no puede. ¿Qué solidaridad es esa? Y la respuesta desde 

hace años es no. No a todo, a sentarse a hablar, a una mejora de financiación, a una 

redistribución mejor de la solidaridad y ahora a una consulta. No soy catalán, soy 

madrileño, y me entristece decir que les entiendo, que para seguir así, es mejor que 

sigan solos. Yo tampoco quiero estar donde no se me aprecia». 

 

 2013, octubre 13: Acte central de presentació a Montjuïc del procés Constituent. 

 

 2013, octubre 27: Com cada darrer diumenge d‟octubre (i ja en porten 54) els partits 

nacionalistes valencians celebren l‟Aplec del Puig, una convocatòria que aprofiten com 

l‟inici oficial del curs polític. Els del PSAN es mostra cofoi amb la marxa del dret a 

decidir que s‟ha encetat a Catalunya. Els del Compromís pel País Valencià asseguren 

que la societat valenciana “no es mereix ser governada per aquells que són incapaços 

d‟encarar-se als problemes de front”. Tot, s‟acaba amb un dinar de germanor. 

 



 2013, octubre 31: Més d‟una cinquantena d‟ordes religiosos i entitats catòliques 

catalanes lliuren a la presidenta del Parlament un manifest d‟adhesió al Pacte Nacional 

pel Dret a Decidir i en defensa de l‟autodeterminació de Catalunya: «El pensament 

social de l‟Església il·lumina aquesta realitat amb l‟afirmació del poble com a subjecte 

d‟autoritat política, amb la defensa de la democràcia com a sistema i amb el 

reconeixement dels drets dels pobles i de les nacions, entre ells el d‟autodeterminació». 

 

 2013, novembre: En un comunicat habitual, els bisbes catalans, a redós de la massiva 

beatificació de Tarragona parlen «del paper insubstituïble que han tingut l‟Església i el 

cristianisme en la història mil·lenària de Catalunya... i com l‟Església ha lluitat 

decididament en favor de la reconciliació...» i també lamenten el «clima d‟agressivitat i 

la manipulació de continguts que es fan en alguns mitjans de comunicació sobre el 

conflicte sobiranista» referint-se clarament a 13TV, propietat de l‟Església de la què 

s‟espera «comprensió i diàleg responsable i fructífer... per a construir una cultura del 

respecte, la tolerància, el diàleg i la solidaritat entre les persones i els pobles, tal i com 

ensenya la doctrina social de l‟Església». 

 

 2013, novembre: Dins els actes del Tricentenari de la caiguda de Barcelona, a la Seu 

Vella de Lleida es representa la peça musical i teatral de „El Setge de Lleida 1707‟. Una 

iniciativa de la cobla Quartana, el grup teatral Teatre de Butxaca i el Consorci de la Seu 

Vella. L‟obra, amb textos de Jordi Farrando, Felip Gallart i Jaume Jovells i música de 

Jordi Cebolla, recrea l‟episodi històric. L‟origen del projecte és la troballa del document 

original de la „Cantate sur la prise de Lérida‟, una peça barroca de Jean Baptiste Stuck, 

que va participar en el setge de la ciutat. 

- Prèviament, se n‟havia fet una preestrena al poble de Fondarella (Pla d‟Urgell) a partir 

de la qual s‟han polit alguns aspectes de l‟obra. 

 

 2013, novembre 3: Segona trobada de l‟Assemblea Sectorial d‟Universitats del procés 

Constituent a la Sala Gabriel Oliver de l‟Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. 

L‟assemblea està oberta a totes aquelles persones que estudien o treballen a la 

Universitat com a professors, investigadors o membres del personal d‟administració o 

serveis. 

 

 2013, novembre 4: El dia de Sant Francesc, la Comissió Permanent de la Conferencia 

Episcopal Española, davant les revindicacions sobiranistes que es formulen des de 

Catalunya va fer pública una Declaració que entre altres coses advertia: «Cap dels 

pobles o regions que formen part de l‟Estat espanyol podria entendre‟s, tal i com és 

avui, si no hagués format part de la llarga història d‟unitat cultural i política d'aquesta 

antiga nació que és Espanya. Propostes polítiques encaminades a la desintegració 

unilateral d‟aquesta unitat ens causen una gran inquietud». 

 

 2013, novembre 7: Des d‟avui, el grup editorial Random House Mondadori es diu 

Penguin Random House. Dirigit per la catalana Núria Cabuti, és el principal competidor 

de Planeta en l‟edició hispana, que inclou els segells Beascoa, Caballo de Troya, Collins, 

Conecta, Debate, Debolsillo, Fantascy, Grijalbo, Lumen, Nube de Tinta, Plaza&Janés, 

Reservoir Books, Rosa dels Vents, Sudamericana i l‟extinta Mondadori, nova Random 

House. 

 

 2013, novembre 7: Mor Francina Boris, la primera veu que es va sentir per Ràdio 

Girona el 1933. Defensora de la terra i de la llengua, va dirigir i presentar durant 64 



anys el programa sardanista „Nostra dansa‟. Havia rebut la Creu de Sant Jordi, la 

medalla Francesc Macià, el Premi Nacional de Cultura Popular, la medalla al mèrit 

sardanista i el reconeixement de l‟Obra del Ballet Popular, entre molts altres guardons. 

 

 2013, novembre 9: A l‟entrevista del Punt/Avui, el Vicepresident de l‟Associació 

Mundial de Psicoanàlisi, Dr. Miquel Bassols, a l‟objecció de „Soraya Sáenz de 

Santamaría deia que quan les coses les resolen les normes, tot és més senzill‟, respon: 

«És la frase que un psicoanalista hauria de posar en qüestió immediatament, perquè 

entrem en falses solucions i el símptoma apareixerà repetit d‟una altra manera.... Allò 

reprimit està destinat a tornar de la pitjor manera... Justament, és un signe de la 

dificultat del discurs polític per fer front a les preguntes del desig de la gent. I un acte 

polític no pot recórrer contínuament a les normes, sigui fins i tot les constitucionals» 

 

 2013, novembre 15: Primera trobada per a constituir la Comissió Sectorial de Cultura 

del Procés Constituent al Centre Cívic Parc Sandaru. 

 

 2013, novembre 18: En el discurs inaugural de la 102a Conferencia Episcopal 

Española, el seu president, el Cardenal Antonio Maria Rouco Varela, en l‟apartat tercer 

“Sobre el moment actual de la nostra societat i les seves implicacions humanes i 

morals” afirma: «Nos preocupa también que la unión fraterna entre todos los ciudadanos 

de las distintas comunidades y territorios de España, con muchos siglos de historia 

común, pudiera llegar a romperse... La unidad de la nación española es una parte 

principal del bien común de nuestra sociedad que ha de ser tratada con responsabilidad 

moral… Y a esta responsabilidad pertenece necesariamente el respecto de la 

convivència –como es la Constitución Española- por parte de los que llevan adelante la 

acción política».... 

- El que no va llegir va ser la nota a peu de pàgina del teòleg jesuïta Henry De Lubac 
59

: 

«La tentación de construir Iglesias nacionales no siempre se ha logrado superar. Y no es 

seguro que incluso en nuestro siglo se consiga vencerla siempre y en todas partes. Al 

menos, bajo la forma todavía benigna que consistiría en afrontar demasiadas cosas 

desde una perspectiva demasiado estrecha, o en poner de tal manera el acento en la 

Iglesia local que se acabe por enfrentarla con otras naciones, o en separarla 

prácticamente del centro y perder el sentido de la catolicidad». No és això, señor 

Cardenal, no és això!. 

 

 2013, novembre 23-24: El Procés Constituent prepara mobilitzacions unitàries contra 

els pressupostos anti-socials del govern de Rajoy a Lleida, Tarragona, Girona i 

Barcelona. 

 

 2013, novembre 25: L'assemblea sectorial de feminismes del Procés Constituent fa una 

acció al carrer en el marc del Dia Internacional Contra la Violència Masclista: camina 

enrere contra la violència masclista i per mostrar el retrocés dels drets de les dones, des 

de Colon fins a la font de Canaletes. Caminant enrere és una acció simbòlica que va 

néixer al Festival FEM12, a Girona, com a acció final de la obra presentada per Monica 

Ross Acts of Memory; una lectura en grup de La Declaració dels dret Universals. Es va 

tornar a realitzar l'acció a la trobada de Marea Roja Girona al maig de 2013. 
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 2013, novembre 28: En un acte organitzat per la Fundació Joan Maragall a l‟auditori de 

la Facultat de Comunicació Blanquerna, i moderat per l‟expresident del Parlament Joan 

Rigol, el president d‟ERC, Oriol Junqueras, i l‟exministre socialista Joan Majó, van 

protagonitzar una conversa sobre com viure la fe en la vida política. Oriol va dir: «El 

que em va ensenyar la meva mare era a fer la vida millor als altres, intentar ajudar als 

qui ho necessiten, i fer un món millor... i tot allò que faig, ho faig pel convenciment 

previ que haig d'intentar fer un món millor... sé que no puc canviar el món sencer i que 

és més fàcil aconseguir la independència que canviar l‟anima humana». Majó va parlar 

del missatge de Jesús «a favor dels pobres i no dels poderosos i que ell posaria al revés 

l‟ordre de les tres virtuts teologals, començant per la caritat». 

 

 2013, novembre 29: Reunió de la Comissió  Sectorial de Cultura del Procés 

Constituent al Centre de Cultura Francesca Bonnemaison. 

 

 2013, novembre 30: Les diferents assemblees locals del Procés Constituent convoquen 

accions reivindicatives en les seves localitats respectives: performances, paradetes 

informatives, encerclades d'edificis emblemàtics, murals... A Barcelona convocatòria al 

Parc de les Tres Xemeneies-Endesa (necessitat urgent de reconvertir ecològicament 

l‟economia i, alhora, d‟expropiar i socialitzar les empreses energètiques) i encerclament 

de la Torre Agbar („L‟aigua és pública‟; reivindiquen la gestió pública de l‟aigua i 

denuncien la progressiva privatització d‟aquest bé imprescindible per a la vida). 

 

 2013, desembre 4: El procés Constituent organitza al Parc de la Ciutadella una 

mobilització unitària contra els pressupostos que està preparant el govern de la 

Generalitat: „una vegada més se'ns volen aplicar polítiques d'austeritat i passar-nos a 

tots la factura de la crisi‟. 

 

 2013, desembre 10: Assemblea sectorial de drets i lluites laborals del Procés 

Constituent a l'Auditori del Col·lectiu Ronda (Barcelona). 

 

 2013, desembre 11: La vigília del simposi “Espanya contra Catalunya: una mirada 

històrica (1714-2014)”, el PP i Ciutadans en critiquen el títol. El PSC i ICV-EUiA 

tampoc no el veuen bé. El conseller Homs defensa el caràcter rigorós del simposi: el 

tríptic de l‟acte diu que tindrà un “caràcter temàtic, cronològic i disciplinari” i 

examinaran totes les condicions “d‟opressió nacional de què ha estat víctima el poble 

català al llarg d‟aquests segles, les quals han impedit el ple desenvolupament de 

Catalunya”. La presidenta del PP català ja anuncia “un simposi de la veritat” que es 

faria al gener o al febrer. 

 

 2013, desembre 12-14: Simposi  a l‟Institut d‟Estudis Catalans de Barcelona, convertit 

en una altra excusa de l‟unionisme per intentar minar el procés català. En el simposi 

participaran més d‟una trentena d‟historiadors i especialistes, que parlaran de la 

presència d‟Espanya a Catalunya en els diferents àmbits, des d‟administració fins a 

l‟economia i la cultura. 

 

 2013, desembre 13: Dins el simposi, el catedràtic d‟història medieval de la universitat 

de València Antoni Furio, imparteix a conferència „Espanya contra el País Valencià‟. El 

secretari general del PPV, Serafín Castellano també critica en fa la seva crítica: «És una 

altra falta de respecte cap a la Comunitat Valenciana, ja que nosaltres tenim molt clares 

les nostres senyes d‟identitat, el que som i el que pensem». 



 

 2013, desembre 13: Acte "Crisi i Procés Constituent" a la Sala d'Assaig de l'Orfeó 

Gracienc. L'acte compta amb la presència de Pablo Iglesias, el conegut director dels 

programes de debat polític la Tuerka i Fort Apache, comentarista habitual en diversos 

programes televisius de debat polític com La Sexta Noche, Las Mañanas de Cuatro o 

The Wall, i columnista del diari Publico.es. També hi intervindran Xavier Domènech, 

professor d'història de la UAB i Josep Maria Antentas, professor de sociologia de la 

UAB, ambdós membres del grup promotor del Procés Constituent. 

 

 2013, desembre 14: Assemblea de la sectorial d'energia, alimentació i medi natural del 

Procés Constituent a l'Ateneu Flor de Maig. 

 

 2013, desembre 14: El portaveu de la Conferencia Episcopal Española diu que la 

consulta sobre la independència a Catalunya és 'inadmissible' i 'moralment inacceptable' 

perquè alterava l'ordre jurídic obeint a una 'voluntat local'. 

 

 2013, desembre 15: Assemblea de la Comissió Sectorial de Cultura del Procés 

Constituent a l'Espai 30 de la Nau Ivanow. 

 

 2013, desembre 15: El Pare Salvador Plans, monjo de Montserrat, en l‟homilia del 

diumenge respon a les declaracions del portaveu de la Conferencia Episcopal Española 

del dia anterior: «L'any vinent serem consultats sobre la nostra identitat com a poble de 

Déu. Aquests darrers anys els nostres bisbes han reiterat que reconeixien la personalitat 

i els trets propis de Catalunya, en el sentit genuí de l'expressió, i defensaven el dret a 

reivindicar i a promoure tot el que això comporta d'acord amb la doctrina social de 

l'Església. Però això ens dol que el camí que segueix el nostre poble sigui considerat per 

alguns cristians imprudent i moralment inacceptable». 

 

 2013, desembre 17: Luís del Olmo, nascut a Ponferrada fa 76 anys, objectiu mortal 

d‟ETA en vuit ocasions, amb escorta policial durant quinze anys, després de 50 anys 

conduint un programa radiofònic a la SER ho deixa. Quan Jorge Arandes li va proposar 

de fer „Protagonistas‟ diu a „La Contra‟ de La Vanguardia: «Vaig sentir que se m‟obria 

un món per fer ràdio de debò! I per això em vaig quedar per sempre a Barcelona, i per 

això els meus fills i néts són catalans». A la pregunta de si „se n‟aniria a viure a un altre 

lloc... des d‟una Catalunya independent, contesta: «Això m‟entristiria... Recordo quan 

m‟emportava Jordi Pujol per Espanya, i a tot arreu l‟aplaudien!... Això, avui és 

impossible, quina llàstima! Quan un oient entrava en directe i se‟m queixava que a 

Catalunya no es parlava castellà, jo li deia “mentider”». 

 

 2013, desembre 18: Paco Ermengol ha nascut a l‟Argentina el 1958, de pares originaris 

de Catalunya, i viu a Lleida on col·labora en diaris i revistes a la ciutat. Acaba de 

publicar el recull „Via Ermengol‟: una selecció de 102 acudits des del novembre de 

l‟any passat a aquest novembre, amb el procés cap a la independència com a fil 

conductor. A la seu de Pagès Editors un grup espanyolista l‟ha rebut amb amenaces i 

pintades. A l‟Entrevista del Punt/Avui declara: «Aquest és un tema que molesta a molta 

gent, però això vol dir que anem bé. Fins ara el procés era un llit de roses. Ara, que va 

avançant, cada cop poden ser més actius grups d‟aquest tipus, sospito que alguns amb 

gent potent al darrere. Jo vaig començar a publicar a finals dels anys setanta a 

l‟Argentina, en la revista d‟humor „Hortensia‟, en ple govern de Videla. No voldria 

comparar Videla amb Rajoy, no voldria molestar, no vull més pintades, ni amenaces... 



Un acudit gràfic és més contundent que unes paraules. I el feixisme i l‟humor tenen des 

de sempre una relació molt dolenta... Són gent que no vol raonar... Jo crec que encara hi 

estem massa a dins per fer una valoració de la magnitud històrica del que està passant. 

Mai no havíem arribat tan lluny. I és el poble el que està al carrer, i això és el que 

preocupa a Madrid. No és en Mas qui mou la multitud, sinó que és la gent la que fa 

moure els polítics». 

 

 2013, desembre 20: Ofensiva del president Mas amb l‟enviament massiu de cartes als 

principals mandataris europeus i d‟un memoràndum als responsables d‟Afers Estrangers 

de 45 estats del món. Uns dies abans el ministro de Asuntos Exteriores havia fet arribar 

a les embajadas españolas un informe amb arguments polítics en contra de la secessió. 

 

 2013, desembre 20: Fabián Martín, campió del món en pizzes –acreditat amb diplomes 

de tota mena- acaba d‟inaugurar un restaurant a Barcelona. Entrevistat al Punt/Avui, a la 

pregunta de si se sent estimat, declara: «Jo vaig néixer a Almeria, però si no hagués 

vingut a Catalunya no seria el que sóc i sempre ho dic allà on vaig. Hi estic molt agraït. 

El català et dóna l‟oportunitat de demostrar el que vals. Com als EUA». 

 2013, desembre 21: Preguntat sobre l‟augment del sobiranisme, l‟escriptor Fernando 

Gamboa (Barcelona, 1970-) –autor de „La última cripta‟ i „Ciudad negra‟- respon a 

l‟Entrevista del Punt/Avui: «Sí, m‟interessa molt. Jo no sóc nacionalista però em sembla 

una vergonya que mirin de posar traves al dret a decidir de la gent». 

 

 2013, desembre 1: Segona representació a la Seu Vella de Lleida de la representació 

musical i teatral de „El Setge de Lleida 1707‟. 

 

 2013, desembre 6: Araceli Segarra -que el 1996, amb 26 anys, va assolir l‟Everest-, a la 

pregunta de si la situació actual de Catalunya és una escalada dura, respon que «si 

realment volem i creiem en el que estem lluitant no ho deixarem córrer. La gent unida 

és capaç de molt, com ja hem demostrat». 

 

 2014, gener: Preveient que l‟Estat espanyol no cedirà les competències per celebrar el 

referèndum a través de l‟article 150.2 de la Constitució, el Govern català ja treballa en 

el pla B. 20 funcionaris ja treballen en la logística: 

 

 Pressupost: S‟han destinat 5 milions a la consulta (el PP, en contra); 

 Cost: El referèndum en costarà 15 milions; 

 Urnes: se‟n necessiten 2.400 urnes (ara en té 300), que costaran 84.000 euros; 

 La votació electrònica prèvia a la consulta pot durar 7 dies; 

 Col·legis electorals: 2.718 es va muntar per a les eleccions del 2012; 

 Meses electorals: 8.130 n‟hi havia distribuïdes per tot el país. 

 Persones: se‟n van mobilitzar 78.000. 

 

 2014, gener: La redacció de la revista Sapiens rep centenars de correus electrònics i 

cartes de felicitació de diverses personalitats de tot el món agraint la recepció del llibre 

„Catalonia Calling: El món ho ha de saber‟ en alguna de les cinc versions idiomàtiques. 

La majoria de cartes coincideixen a valorar molt positivament la iniciativa, comenten 

que a partir d‟ara coneixeran molt millor la causa catalana i desitgen molta sort en 

aquest 2014: 

 El president de la Comissió Europea: José Manuel Durâo Barroso. 

 Els reis d‟Holanda: Guillem Alexandre i Màxima; 



 El príncep de Gal·les; la primera ministra del Quebec: Pauline Marois; 

 L‟exprimer ministre britànic Tony Blair; 

 El cardenal belga Godfried Maria Jules Danneels; 

 El diputat austríac Gottfried Kneifel; el senador belga Richard Miller; 

 Hartmut Koschyk, del Bundestag; Brian Hayes, del ministeri de finances irlandès; 

 El president de la República del Líban, Michel Sleiman; 

 L‟entrenador de Manchester United, David Moyes; 

 El síndic general del Consell General d‟Andorra, Vicenç Mateu Zamora; 

 L‟editor del diari „Jamaica Observer‟: Desmond Allen; 

 El gerent del diari „Blutan Today‟, de Bhutan: Tenzin Dorji... 

 

 2014, gener 2: A La Contra de La Vanguardia, Olivier Truc, investigador del món lapó 

(sami) comenta: «Els sami són els aborígens dels països nòrdics, els pobladors europeus 

més antics al nord del cercle polar Àrtic (Suècia, Noruega, Finlàndia i Rússia). Tenen 

llegua, cultura, bandera, himne, territori, identitat pròpia... però no volen un Estat propi! 

No els sembla viable.». 

 

 2014, gener 6: En l‟Entrevista al Punt/Avui, Obert Govers, Consultor Internacional en 

„place Branding‟, un dels acadèmics de referència en l‟àmbit de la marca i territori i 

l‟estudi del posicionament internacional de països opina que: «Barcelona, segurament, 

té una de les marques de ciutat més potents del món. I, si parlem de marques regionals,  

Catalunya també ho és... Però ha d‟explicar al món per què li cal un estat... Molts cops 

es justifica la voluntat de ser independent en raons econòmiques. Però aquestes raons no 

importen a ningú, llevat dels afectats. Els arguments econòmics són importants si són el 

resultat d‟un sentiment d‟identitat propi... Si algú Catalunya o Flandes) ha de ser 

independent, ho serà primer Catalunya». 

 

 2014, gener 9: Mor Josep Maria Castellet Díaz de Cossio (1926-2014) als 87 anys 

d‟edat. Venia de família catalana, mexicana i de Santander. Va ser un dels grans 

referents de la lluita cultural contra la dictadura franquista i de la renovació de les lletres 

espanyoles („Notas sobre la literatura española contemporánea‟, 1955; „Veinte años de 

poesía española, 1960; „Nueve novísimos poetes españoles, 1970) i catalanes („Poesia 

catalana del segle XX‟, 1963). El 1983, durant una trobada amb el ja president de la 

nova Generalitat, Jordi Pujol, va decidir deixar l‟activitat política i centrar-se en 

l‟editorial „Edicions 62‟, contribuint a internacionalitzar la cultura catalana. 

 

 2014, gener 14: El portaveu del govern, Francesc Homs, bromeja dient que el procés 

català és la qüestió política interna “més internacional que hi ha” després que Rajoy en 

parli a la Casa Blanca. Considera que el silenci dels EUA engreixa el de la majoria 

d‟estats del món, que eviten manifestar-se sobre la qüestió catalana i de moment en 

limiten l‟abast a un afer intern de l‟Estat espanyol. Fora de la palestra pública, i en 

termes generals, el govern espanyol rep respostes de la comunitat internacional que no 

són les que “li agradarien”, atès que busca una oposició explícita que no arriba. 

- El procés català també ha entrat en l‟agenda periodística. Tant el setmanari „The 

Economist‟ com la revista „Time‟ han inclòs la cita a les urnes del 9 de novembre en les 

seves previsions, i han equiparat en tots dos casos la consulta catalana amb el 

referèndum escocès. 

 

 2014, gener 14: Ramon Tremosa, eurodiputat de CiU, presenta davant la cúpula dels 

liberals europeus (ALDE) la pregunta, la data i els plans del govern i el Parlament 



respecte a la consulta. En Ramon subratlla que és la societat civil la que lidera el 

moviment independentista català i explica els intents frustrats del catalanisme per trobar 

un encaix satisfactori de Catalunya dins d‟Espanya per la via estatutària. 

 

 2014, gener 14: El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, adverteix que l‟Estat 

portarà al Tribunal Constitucional el decret de convocatòria de la consulta “al minuto 

siguiente” que el rubriqui Mas. Per a ell, els sobiranistes no tenen “ninguna posibilidad” 

de tirar endavant el procés. 

- El president de La Caixa, Isidre Fainé, advoca perquè el procés català es tanqui amb 

“un gran acord que ajudi Espanya a sortir-se‟n”, coincidint amb la lenta millora de 

l‟economia. 

 

 2014, gener 15: En una entrevista a La Contra de La Vanguardia, Miguel Ángel 

Revilla, polític càntabre, a la pregunta de “Què li sembla la petició catalana 

d‟independència?” respon: «La comprenc: és el resultat d‟una gran incomprensió per 

part dels polítics espanyols... com ara Mariano, sempre des de la barrera. Ara bé, seria 

catastròfic per al benestar dels catalans i espanyols». A la pregunta de “com ho 

evitaria?”: «Evitant el tracte fiscal injust per a Catalunya, sense eludir el principi de 

solidaritat. I reconeixent totes les seves peculiaritats culturals. Jo sóc d‟on va néixer el 

castellà oral..., però voldria saber català!». 

 

 2014, gener 16: Manifestació simbòlica de l‟ANC davant el Parlament de Catalunya 

per a donar suport a la petició que aprovarà la cambra perquè l‟Estat traspassi a 

Catalunya la competència per convocar el referèndum per la via de l‟article 150.2 de la 

Constitució. 

 

 2014, gener 16: A l‟Entrevista d‟El Punt/Avui, Salvador Casals, President de la 

Federació d‟Ateneus de Catalunya, que són «el fonament de la societat catalana». 

Enguany se‟n celebra el 30 aniversari, dels 160 associats, dels 400 ateneus. 

 

 2014, gener 23: En una conferència al Born Centre Cultural de Barcelona, l‟abat de 

Montserrat, Josep Maria Soler, renya la Conferencia Episcopal Española pel fet que “no 

hagi comprès mai” la realitat catalana; i retreu als bisbes que la formen que, “sense 

entrar mai a valorar el fons de les reivindicacions de la societat catalana” hagin defensat 

arguments com “la defensa de la unitat d‟Espanya com un bé moral que s‟ha de cuidar i 

mantenir”. I va afirmar que “la realitat nacional de Catalunya és prèvia a la formació de 

l‟actual Estat espanyol”. I es va mostrar favorable al seu reconeixement. 

 

 2014, gener 25: Segons el coronel de la reserva del Ejército de Tierra español Amadeo 

Martínez Inglés, el discurs de Mariano Rajoy a Barcelona marca el dia D d‟una ofensiva 

antisoberanista que, en una primera etapa, serà “mediática, política y social, pero que si 

la cosa avanza (y Artur Mas no se echa atrás) puede ejecutarse, y los planes operativos 

están ya ultimados, en otro tipo de confrontación en los que los políticos corruptos 

hagan paso a militares patriotas”. 

 

 2014, gener 26: Assemblea sectorial d'energia, alimentació i medi natural del Procés 

Constituent que a l'Ateneu Flor de Maig (Barcelona). 

 

 2014, gener 27:  Segons l‟Agència INCAT, hi ha un operatiu militar per a “detener la 

rebelión catalana”. El coronel de la reserva del Ejército de Tierra español Amadeo 



Martínez Inglés n‟explica l‟abast de la denominada «Operación Estela», un pla 

d‟invasió nocturna sobre les quatre capitals de província, que comptaria amb l‟aval de 

Mariano Rajoy i del Palacio real de La Zarzuela: «Sin reparos de ningún tipo, me atrevo 

a afirmar que ... existen ya planes elaborados, con el conocimiento y la total 

complacencia del Ejecutivo del señor Rajoy, para intervenir con rapidez, contundencia, 

nocturnidad y desprecio absoluto por las formas democráticas en Catalunya, si llegado 

el mes de octubre de este año la plana mayor del independentismo catalán no ha dado 

marcha atrás en sus propuestas de separarse de España y siguen con su idea de celebrar 

un referéndum a principios de noviembre. El nombre en clave provisional de la 

intervención militar sería “Operación Estela.. Los planes ... pasarían a ocupar, no más 

tarde del 20 de octubre de 2014, por sorpresa, de noche y a cargo de unidades de élite 

del Ejército español (Paracaidistas y Legión), todos los centros del poder político y 

mediático tanto en Barcelona como en el resto de capitales de provincia de la 

Comunidad catalana, a la vez que se decretaría el estado de excepción en toda 

Catalunya y se dejaría fuera de la ley al actual gobierno de la Generalitat. el Gobierno 

del señor Rajoy, una vez terminada la operación nocturna (hacia las ocho de la mañana 

del día “D+1″) daría explicaciones de manera urgente en el Congreso en una sesión 

plenaria de las Cortes españolas y al pueblo español, prometiendo una rápida y 

„democrática‟ salida al conflicto... Esta „salida‟ pasaría por formar de urgencia un 

gobierno autonómico títere formado por traidores de confianza, que devolviera al 

Estado central las competencias en Educación e Interior, dejando el autogobierno 

catalán reducido a la mínima expresión. El golpe de timón contaría con el visto bueno 

de la Zarzuela y la oligarquía monárquica de Catalunya, que brindaría inmediatamente 

el apoyo económico y mediático a la nueva situación para evitar protestas y sanciones 

internacionales». 

 

 2014, gener 28: Discurs al Parlament letó en defensa de Catalunya: Honorable Ministre. 

Avui, a l'Europa del segle XXI, hi ha una nació que durant centenars d'anys ha 

confirmat la seva nacionalitat per les seves profundes arrels històriques i culturals, el 

seu propi llenguatge i una identitat única. Igual que les nacions bàltiques el 1989, el 

setembre passat aquesta nació es van donar la mà al nom d'un noble i bell somni - el seu 

propi estat independent. 1,6 milions de persones van formar una cadena viva de gairebé 

500 quilòmetres per anunciar al món: "Volem fer realitat el nostre dret bàsic - dret a la 

lliure determinació de la nostra nació." Fins i tot a l'Europa del segle XXI hi ha persones 

que dubten d'aquests drets. Estic parlant dels catalans, el parlament elegit 

democràticament ha anunciat un referèndum sobre la independència el 9 de novembre 

d'aquest any. La Universitat de Georgetown altament estimada ha nomenat aquest un 

dels esdeveniments de política exterior més importants de 2014. Espero que tots els 

meus companys de feina al Saeima han rebut el llibre titulat “Catalunya Calling: El món 

ha de saber”. És important per a nosaltres saber que l'idioma català no és un dialecte de 

l'espanyol, sinó que és tan diferent de l'espanyol com l'italià o el francès és. És la 

novena llengua europea més parlada, i la llengua materna de més de 7 milions de 

catalans. Els països bàltics són els més ben qualificats per simpatitzar amb l'experiència 

catalana. De la mateixa manera que hem patit sota els règims de Stalin, i altres dirigents 

comunistes, durant el regnat del dictador espanyol Franco, molts catalans van ser 

empresonats, executats, prohibit d'usar la seva llengua materna, i els seus intel•lectuals 

més brillants van ser forçats a l'exili.... Insto al ministre d'Afers Exteriors de Letònia a 

adherir-se estrictament a aquesta posició en la representació del nostre país a l'estranger. 

Imants Parādnieks (elegit MP, Millor Parlamentari, letó: Associació Nacional "Tots per 

Letònia" - "Per la Pàtria i la Llibertat / LNNK"). 



 

 2014, gener 30: Dependències del Vaticà. Reunió tensa. D‟una banda, l‟arquebisbe de 

Madrid i encara president de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio María 

Rouco Varela; de l‟altra, el secretari d‟Estat de la Seu Apostòlica, Pietro Parolin. Sobre 

la taula, el procés sobiranista català. Rouco vol fer un últim servei a la Mare Pàtria, com 

a cap dels obispos españoles: que el Vaticà es pronunciï explícitament contra una 

possible independència de Catalunya. No se‟n sortirà. Fracassarà. Al febrer, Juan Rubio, 

el capellà periodista i director de la revista Vida Nueva, publicarà un llibre amb un títol 

significatiu: “El fin de la era Rouco. La verdadera historia del cardenal que apostó por la 

España católica”. Per una „España católica‟, en tot cas, només s‟hi pot apostar des 

d‟unes actituds evangèliques, que no han estat precisament les seves. El 12 de març 

proper serà substituït per l‟arquebisbe de Valladolid, Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez, 

com a president de la CEE. 

 

 2014, gener 31: Extracte d‟un article del periodista José María Carrascal al diari ABC, 

de Madrid, sota el títol „Catalanizar España: «Lo que aquí sugerimos es que la 

catalanidad pase a ser parte operante del alma española, hasta ahora no fecundada por 

ella: que el hecho catalán no se reduzca a aquella esquina, sino que se incluya en el resto 

de la nación, no para aplastar lo que es genuino de cada tierra, sino para ensancharlo, 

potenciarlo y enriquecerlo, haciéndolo más apto para la nueva situación que España 

inicia.... España no tiene que ir fuera de sus fronteras a buscar virtudes cívicas 

modernas: las tiene dentro de ella misma en Cataluña… Me refiero a la mezcla de 

tradición y modernidad que hace a los países a la vez estables y dinámicos, al espíritu de 

cooperación, sin el que una nación no pasa de reino de taifas; al respeto a la intimidad 

ajena, algo prácticamente desconocido en el resto de España, y que tal vez sea la 

cualidad más preciosa del espíritu catalán… No. Cataluña no puede separarse porque 

la necesitamos, hoy más que nunca, y hay que decírselo cuanto antes, bien alto, sin 

rubores, sin vergüenzas. Necesitamos no sólo su industria, su arte, su organización, su 

modernidad, sino también su espíritu, su ejemplo, sus líderes, su "seny". Y espero que 

ella también nos necesite a nosotros, para ser algo más que un rincón delicioso, 

cultivado y pintoresco en el Mediterráneo, y proyectar continentalmente, a través de 

España, el espíritu catalán, que todavía tiene mucho que decir en esa Europa por hacer». 

 

 2014, febrer 1: Convocatòria de la 4ª Assemblea Sectorial d'Educació del Procés 

Constituent al Centre Cívic Pati Llimona. 

 

 2014, febrer, 4: «Ante las declaraciones efectuadas el día 23 de enero de 2014 por el 

Abad de Montserrat, Dom Josep María Soler, y difundidas por los medios de 

comunicación, sobre que "un eventual estado catalán sería reconocido por el Vaticano", 

esta Nunciatura Apostólica en España quiere precisar públicamente que las 

mencionadas declaraciones del Abad son opiniones de su exclusiva responsabilidad 

personal y no reflejan en absoluto la posición de la Santa Sede». L‟actual nunci és 

l‟arquebisbe Renzo Fratini. 

- Des de sectors eclesiàstics catalans no es mostren sorpresos amb aquesta nota per la 

incomprensió que altres vegades ja ha mostrat Fratini vers la realitat catalana des que va 

arribar a Madrid el 2009. “A nunciatura llegeixen l‟ABC i la Razón”, i posen com a 

exemples diversos comentaris sobre la realitat lingüística catalana que ha fet en privat. 

 



 2014, febrer 9: L‟il·lustrador Jordi Calvis fa un dibuix divertit i enginyós en què 

explica en anglès i amb molt bon humor la pregunta del referèndum als estrangers. Es 

pot trobar a #Catalan Talks. 

 

 2014, febrer 9: Per primera vegada, un mitjà de comunicació de fora del Estado 

Español, el principal diari portuguès de tendència progressista, „Público‟, ha demanat 

als seus lectors si donarien suport a la independència de Catalunya. El resultat: un 67% 

hi ha votat a favor i un 33%, en contra. Els comentaris dels lectors reflecteixen una 

posició favorable al procés independentista, i remarquen que per a Portugal seria una 

bona opció. 

 

 2014, febrer 15: Tercera Assemblea de la sectorial de sanitat al Centre Cívic Pati 

Llimona, Sala Maria Aurèlia Capmany. 

 

 2014, febrer 18: Convocatòria de la primera assemblea sectorial d'Internacional del 

Procés Constituent a l'Ateneu Popular de l'Eixample. L'objectiu de l'assemblea és crear 

un grup de treball dins el Procés Constituent que interactuï amb altres processos 

constituents o desitjos de procés constituent a tot el món, per tal d'intercanviar 

experiències, restar en contacte, aprendre els uns dels altres i estendre la necessitat del 

procés entre totes les ciutadanies del món i mobilitzar-nos junts, a propòsit, quan calgui. 

 

 2014, febrer 24: Àlex Fenoll, un empresari que assisteix al Mobile World Congress, es 

nega a saludar Felipe de Borbó: «Ha estat per coherència amb mi mateix, i d'autoestima 

al nostre poble. Som en un moment en què hem cremat les galeres, és el moment dels 

gestos. Els ho hem de dir, i els ho hem de dir a la cara. Ho han de saber. Si no ens 

respecten les nostres garanties democràtiques, no som amics d'ells. Quan m'ha dit 

"amic", li he respost: "No ets amic meu. Seràs amic meu quan em respectis." No li 

donaré la mà a una persona que no ens respecta». Àlex Fenoll és director general de 

l'empresa responsable de la xarxa Shareisfashion. 

 

 2014, febrer 25: En un informe titulat: “Tot allò que cal saber sobre una hipotètica 

operació de l'exèrcit contra el procés sobiranista”, en Pere Cardús i Cardenllach, 

puntualitza sobre les notícies aparegudes el passat 27 de gener: «Professionals i experts 

en seguretat i qüestions militars, que han demanat de restar en el més estricte anonimat 

consideren completament improbable –per raons d'incapacitat efectiva i de cost polític– 

una intervenció militar a Catalunya contra el procés d'independència. 

- Cal saber que la Constitució Espanyola: 

 En l'article 8, atorga a l'exèrcit la 'missió de garantir la sobirania i independència 

d'Espanya, i defensar-ne la integritat territorial i l'ordenament constitucional'. 

 L'article 55 estableix la suspensió de determinats articles de la constitució quan es 

declarin els estats d'excepció o de setge. 

 L'article 116 parla dels mecanismes per a declarar els estats d'alarma, d'excepció i de 

setge, que són regulats per una llei orgànica. 

 A més, hi ha les lleis orgàniques de la 'defensa nacional' i dels drets i deures dels 

membres de les forces armades que també apel·len a la missió constitucional de 

l'exèrcit. 

- Tot plegat és una construcció legal filla de la transició espanyola que havia de satisfer 

uns poders fàctics determinats. 

- Alguns experts en dret europeu han assenyalat que una acció de l'exèrcit per a un cas 

com el que analitzem és contrària al dret de la UE. Fins i tot, indiquen que podria tenir 



com a conseqüència la suspensió del dret de vot de l'estat espanyol a les institucions 

comunitàries». 

 

 2014, febrer 27: Diverses monges de la comunitat religiosa de Vallbona de les Monges 

firmen el manifest de la consulta pel dret a decidir. 

 

 2014, març 8: Quarta Assemblea d‟Energia, Alimentació i Medi Natural del Procés 

Constituent a l‟Ateneu Flor de Maig (Barcelona). Amb el lema “Per una Democràcia 

plena, redefinim les regles del joc! Construïm l‟Alternativa”, 1a Assemblea Sectorial de 

Democràcia del Procés al Centre Cívic Cotxeres de Sants (Barcelona). 

 

 2014, març 15: Entrevista a Mons. Ricardo Blázquez, tot just acabat de ser elegit 

president de la Conferencia Episcopal Española: «Vivimos un país que atraviesa 

muchos problemas además de la crisis económica. La unidad de España se encuentra 

amenazada. Usted que ha vivido en primera persona las consecuencias del 

nacionalismo, ¿cómo ve la cuestión de Cataluña? Confío en que se imponga por parte 

de todos la sensatez, la prudencia, también el reconocimiento de toda una historia 

secular juntos. Todos ganamos unidos, trabajando conjuntamente. Se puede comprender 

que cada región de España tiene sus peculiaridades legítimas pero dentro del marco de 

convivencia que nos hemos dado tenemos que trabajar todos conjuntamente y ser 

respetados». 

 

 2014, març 16: Primera assemblea de la sectorial sobre Pobresa, Exclusió i Marginalitat 

del Procés Constituent a la Sala Talitha de la Casa Orlandai. També en el mateix lloc: 

Primera assemblea de la sectorial sobre Dret i Justícia, però a la Sala JV Foix. 

 

 2014, març 29: Tercera trobada de l‟Assemblea Sectorial de Feminismes del Procés 

Constituent a la sala Rosa Vallespir de l'Espai Francesca Bonnemaison. 

 

 2014, abril 1: A les 7 de la tarda a la sala Sant Gabriel Oliver, de l‟edifici Josep Carner 

(al costat de la UB Central de Barcelona) Assemblea de la Sectorial d‟Universitats del 

Procés Constituent. 

 

 2014, abril 5: El procés Constituent organitza la Jornada “Unió Europea: reforma o 

ruptura?” a partir de les 10 a La Farga de l'Hospitalet, com l'acte públic més important 

que organitza des de l'acte central de presentació que va tenir lloc el passat 13 d'octubre 

a Montjuïc. 

 

 2014, abril 8: El ple del Congreso rebutja la proposta del Parlament per tal que l‟Estat 

cedeixi al Govern de la Generalitat la facultat de convocar un referèndum. 

 

 2014, abril 10: Segona xerrada de Muriel Casals, presidenta d‟Òmnium Cultural, dins 

el cicle de conferències “Veus per la independència”, en el Centre Cultural Albareda. 

 

 

 2014, maig 1: Dirigents de CiU i del Govern estan en contacte amb ambaixadors 

destinats a España per a presentar la seva proposta de cara a la consulta del 9 de 

novembre i analitzar els escenaris de futur. Els dirigents diuen que se‟ls escolten amb 

“neutralitat exquisida”, i que els ambaixadors no “es mullen”, no se‟n decanten a favor 

però tampoc s‟hi pronuncien en contra. 



 

 2014, maig 1: El president d‟ERC, Oriol Junqueras, afirma que totes les “terceres vies” 

com la proposta de Duran o el PSOE i el PSC van «contra la voluntat dels catalans en 

tots els àmbits». 

 

 2014, maig 1: El president del Congreso, Jesús Posada, del PP, diu que afavorirà i 

„empenyerà‟ al màxim a favor d‟una iniciativa que serveixi per a buscar una sortida 

dialogada sobre la qüestió catalana: «Hay un problema de encaje de Cataluña en el 

conjunto del Estado; a ese problema hay que buscarle solución, y eso no puede hacerse 

más que a través del diálogo»; diàleg que [només faltaria] haurà de tenir en compte «las 

posiciones expresadas en el debate del día 8 en el Congreso». 

 

 2014, maig 7: 5a assemblea sectorial de Drets i Lluites Laborals del Procés Constituent 

al Col·lectiu Ronda, del carrer Sant Pere Més Alt de Barcelona. 

 

 2014, maig 31: Data màxima que proposa l‟ANC perquè es pugui celebrar una consulta 

democràticament i políticament vinculant en què es pregunti als ciutadans de Catalunya 

si volen o no que Catalunya esdevingui un estat independent. En cas que el Estado 

español no ho permeti, impedeixi o dilati, demana que el Parlament de Catalunya 

DECLARI LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA, d‟acord amb el dret 

internacional com a més tard l‟11 de setembre del 2014. 

 

 2014, maig 29: Cristians per la Independència, sectorial de l'Assemblea Nacional 

Catalana, organitza una pregària d'acció de gràcies a la cripta de la basílica de Santa 

Maria del Pi de Barcelona, pel treball fet fins ara a favor del dret a l'autodeterminació, la 

independència del nostre poble i per demanar coratge i saviesa per afrontar els reptes 

d'aquest 2014. 

 

 2014, juliol 4: El Parlament preveu enllestir la llei de Consultes per tal que pugui ser 

aprovada el mes de setembre. 

 

2014, SETEMBRE 11: El gobierno del Estado español, les Cortes Españolas i el 

señor rey Borbón Juan Carlos I, ensopits, avorrits, cansats, fastiguejats, 

enfastidits, tips, farts... de les justes, correctes, decents, honestes, honrades, 

genuïnes, rectes, raonables, racionals, apropiades... reivindicacions, vindicacions, 

exigències, reclamacions... dels catalans retornen el que mai no ha estat seu: LA 

INDPENDÈNCIA DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA (com a primera fita de la 

total reunificació dels Països Catalans). 

 

 2014, setembre 18: Referèndum a Escòcia sobre la seva independència 

d‟Anglaterra. El govern anglès reconeix el dret dels escocesos però els convida a 

pensar, avaluar i ponderar- les conseqüències, proposant un „contracte polític‟ basat en 

un win-win (guanyar-guanyar): totes les avantatges per a la independència, però sense 

els problemes. Better together (millor junts), els diu. 

 

 


