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Et treball sobre els antecedents histories del problema 
nacional catala que es presenta en aquest opusde --al qual 
sefluira una segona part dedicada a l' estudi del caracter 
i de l'evoluci6 del prub/e,na nacional catala en el nos!re 
\eale- és el resultat d'un estudi col.lectiu al qu,al han 
p;rticipat nonibrosos rnilitants del Partit Socialista Unifi .. 
cat de Catalun:ya. . . 

Un primer text elaborat ~n forf!La df _test per u!'. nucli 
reduit fo-u sotnus a la constderaci6 critica dels militants, 
tant de Catalun:ya com dels e:.áliats en diversos pa'iJos d'~u .. 
ropa i d'America. Les conclu1tons de _d~cuss_iotif ~ol.lectives 
en múltiples cercles d'estudi , les optntons individuals han 
estat reunides per una comissió, la qual s' ha encarregat 
d' examinar-les i contrastar-les, abans de redactar aquest . 
assaig. , . . , . 

M oltes dificultats inlierents a l actual sttuacto política 
d' Espanya, entre les quals hi ha la de no haver pogut. a.sse
,.,urar una discus.sió més arnpla i aprofundida de les opintonJ 
diferents i oposades amb la participació directe de llurs 
sostenidors, no deixaran de· reflectir-se en el resultat. 

Aixo fa que el present assaig, limitat d'a11;plaria i c~
n,-•it a les qüestions en les quals ha recolzat la interpretació 
nacional.ista burgesa de la historia de Catalun,•a, segueix 
tenint més el caracter d'un material guia per a l'estudi 
que el d'un tl!xt complet i acabat. L'inte.res que el tema 
ha suscitat dintre del PS U de Catalunya i la repe,-cussió 
que els platttejaments que aquí es f an trobaran fora d' ell, 
han /Je donar encara lloc a molta di.scussió que contribuira 
a perfilar i completar alguns aspectes i a afinar més el ,· 
judici historie, abans d'arribar a conclusions definitives. 

Actualment, s' ha entaulat una profunda lluita ideologica 
e."!1tre noves concepciones que pugnen per t.al d' establir la 
veritat historica, objectiva, i les velles concepciones que en ' 
el passat han f alsejat la historia per tal de "justificar'' el 
nacionalisme de la burgesia catalana. Aquest fet, que no 
es produeix sols a Cataiunya, sin6 que és general a tot el 
país ti una gran importancia per a la justo ori~ntació 1,) 
política del pnhle catala i per a la identificació de la lluita " 

pel scu alliberarncnt social i nacional arnb la Uuita comuti 
deis pobles de tot Es pan ya per al. triomf de la democrac: 
i per el sru desenrotllament ulterior .. 

N ov~s gen~rac~~ns _d' h~~oriadors han emp~es una lloable 
tasca d'tnvesttgacio t:ientzfica, la qual contribueix objecti
váment a la destrucció de m-olts mites creats pel subjtc
tivisme nacionalista, per les fantasioses llegendes amb que 
s' ha volgut adornar la vida dels reís i el pape, de les ins
titucions de l' epoca feudal. 

N ombrosos !libres, assaigs i biografíes de novells histo
riadors porten al coneixement de les masses populars una 
Ti.ca ·docurrientaci6 en la qual recolzen nous plantejameuts 
més ben orientats vers una justa interpretació de la historia 
del nostre poble i de les seves relacions amb els altres pobles 
d'Espanya . 

La influencia del marxisme es fa Jentir cada vegada mis 
entre e.ls joves historiado-rs, molts deis quals, basant-se en el 
materialisme historie, s' esf orcen no solament a enriquir la 
historiografía catalana amb els resultats de llu, investiga
ció erudita, més també a relacionar les dades obtingudf.f 
unes amb altres, d'una manera dialecticrz, partint rigoro
sament sem pre del que és primer en la vida de tota socie
tat humana: les forces productives i les relacicns de pro
ducció. 

La lluita ideologica entre les noves i les velles co~ctP· 
cians no es lliura solament entre historiadors professwnal.s 
sinó que interessa i apassiona amples sectors del poble 
catala. 

Per aixo mateix, en publicar el present assaíg, invitem 
tots aquells que s'intfressen a l' estudi de la histo:ia d~ 
Catalunya que ens f acin arribar llurs opini~ns críttques ; 
llurs punts de vista, o posats o complementaris~ de maner 
a continuar i a eixaniplar el diale,e i la discussió comenfals 
f,mb la seua elaboració. 

PERE ARnIACA 
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ANTECEDENTS HISTORICS 

I 

T .,a nació {~s un concepte que- no es pot rorn,í<le1 ar al 
ma>.-oe <lcl tcntps i <le l'espai, com si haguf,s L'Xi~tlt scmpre. 

b , 1'é La nació com totes les coses, no ~ eterna. un cornrn-
~runrnt ¡' un desenrotllament, i també tindra una fí. 

La nació és una cat cgoria histórica de repnca de] ca
pi talisme ascensional, corresponcnt al creix~1neni <le le:; 
foíceli productives i a la fom1adó d'an1plis n1erc~ts. " 

Catalunya ha esdevingut una nació, coro a resu.ltat d'una 
.U .. ,rga evoluciú historica. 

Durant milers d'anys, diversos agrupaments humans es 
van anar estenent i superposant per tot el territori pcrnn-
5ular. Amb les 1·elacions economiques i pcrsonals entre les 
diverses tribus es va anar formant un conglomcrat ele pobles 
diferents. Els e~tudis rcalitzats sobre els costunis i. normes 
d'aquests pobles rcvclc:n tma relativa homogcncitat' do des-
cnvolupament i una certa unitat de civílització. . 

Es van establir a la Península colonies feníci~s, gi~egues 
i cartagin~s, el comer~ de les quals va contribuir a estcn
drc 1·elaciÓns <:ntre els diversos poblcs autoctons. Els colo
nitzadors grecs van donar el non1 d'ibcrs als t:JObladors !·ie 
Ja. costa mediterrania i, a poc a po(", aquest nom va desig
nar la Península i 1.ots cls seus pobladors. 

A finals <lel segle III abans de l'era cristiana, cls ro
mans van cnvair la Prnínsula i d('sprés de vencer una 
certa resistencia hi van imposar llur clon1inací6 estatal. 3 

Els r01nnn~ , an irnpulsa1 n lliu profi_l l\•xp~o~~ció Ll'•
1 

ric¡uL•ses ní"ltur;·1lc. dcf pa~<. Vm1 01 ga1: 1t,a1~ ?1VISlOl~Q - ' : l , , 

Il d · l utJl1;,ant <.' 1 t1d.1 . ,, nÍilralí\·e~ pt·i a U)J or . orrn:l~t - '? 1, , . , ~ 
d'csc1aus ,,n cls Jatjf 11ncl1s> mmr~ 1 obres publique~ \ • 
anar df::sl111ml gr::.d11a1ment les ve-Hes rstructun,-s de- 11 ' 

romunitats iberes. 
Sota la cluu1111acjú roinana, que v~ dt.i~-a~ 600 at\l~, 

r:s van const.nar n<Nl'S vies de c.onmnH..:ac10 _ 1 forc;1 1n1-

pulsats la produ<.:ció j ds ínter c_ar_ivis c01ne.rc1~ls . E1 cr1,~~ 
~ianisrne es \'.l cm .. vt·rt ir eu rchgió dl~ la nw3ona de J,l 

pobh'lció j la llt:ngua llatina - Batí vulga~··- es va ~n~J 
imposí.lnt pt'r damunl dels parlars lor.als. s:n~ la _ dorn111.,., 
cí6 romana es \'a gc.·nn·ahtLar el 11on1 d lnspa11s pe1 .:"t. 

des1Rnílr e}~ l1a hita11ts de 1:1 PC'n1nstda. 
Ji,11 clcs<.:Olllpüntlr e 's r i~1pe1 l ro1na, el~ gc:ds ~ o vis~~1i;, 

nou1 donat aJs go<ls que ~ esteugui.:-ren per l oc.c1de~l :' l .n
rop,1) iu\'a c.iiLtn Ja 1-'enhi~u!a i arribaH:n. a consutuir u_n 
Esbt peninsul~l.l" pe1 pnmcra vega<l~ 1ncfrpendent <h ... 
rc-~l('l ior. P~ro 1'<',trUC'\ ura ccono1nica. de rEspa,nya \ 1.:-l
µ;otíca, caractcril7-ada per rcntn:!llaca1"?ent ~el. _si.i,t(·~n:i-i 
n.ixt ltísp:u10-1 orna ( t:~c.: laYi:m.1c 1 cmnun!t • t pnnHtl\. a ' : 1-

amb ger~nens de feudalis_1n~, r~fon;at~ ~1b l'arril?~da 01 J-. 
goJs. era cxtn.·111:iu1cnt ·feb!e ~ no º:cn:i basf' solida 
a l snst(~ninwnt de la 1nonarqu1~ de f oh·do. 

El5 nous in, ~sors, .1q11t"st:1 vega.da els musul.rnans, n.1 
van tr0ha1 gran r,•si~tt~ncia, van dcst1·uir la monarquia 
visigutica 13 al s<.•n toril. van arribar a dominar el país. 

Després de dominar .E.spanya, van passar <rls Pirineus 
i iorcn derro-tats p~r C aries 1-1artcl prop de Poitiers. AixL 
llur expansió tenitorial q1-H·da limitada a ]a Península. 

l~ls musul.mans ,·,m tendir tan1bé a la unifica.ció estat 01J 
ntnb {r} ( :alifaL de' Cor-<lova. Van nwstra\'-se tolerants au1b 
l~s crc:rtrn . .:cs i cosu 111ls de les pobla,cions autoctones qu& 

s~·ls sgtraet,íen. \ 7an aportar nous cultius., con~truü-en re--c~ 
i van contribuir a una nova impu 1sió de l~,s forces produL
tives i <lcls intc, ,·~nvis cornercials. El Califat de Cordova 
ni r-oncixPr una llai ga. etapa d,csplenclor fins que ·va co-



1nt.·rn;ar a dissoldre •s en Hui tes uüestines. ..'\.lcsborPs els des
Ct'nden ts de1s gods van poder donar un nou irnpuls a la 
rrconquesta d'Epanya. 

En comen~ar les gucrres que van expulsar d'Espanra 
ds 1nusulmans es van crear condícions historíques particu
lars i la relativa homogcneitat de la població peninsular 
~s va anar descomponent en diversos nuclis, aJguns dels 
quals més tard han esdevingut nacions, <lites encara avui 
nacionalitats ibcriques si hí és indos Portugal i nacionali
tats hispaniques quan n'és exclos. 

F oruiació de la nacionalitat cata]ana 

Lluitant contra els musulmans, cls exercits de Carlc~ 
rnany: emperador de1s francs! vun cnvair Espanya atra~ 
\ es<;ant <>ls Pirineus., poc Le1nps desprési que <>ls gods co
rnrn~r~n 1a R.cconqucsta des dí' k·s n1untanyes d) Austúries. 
Els francs van poder entrar a Espanya. vers l'any 778 pel 
costat orienta] dds Pirincus i fínalment, <lesprés d'altcr
nativcs diverses! van aconsc~uir inta1.1ar-s'hi. 

E] territori conquerit pels francs va ser dividit en 
comtats: Barcelona, Girona j Ausona, Empúrics: Rosselló, 
Urgell, Cerdanya~ tots els quals foren reunits juntarncnt 
amb Ja Septimania en un marquesat -Marca de Gotia 
(frontera amb e]s gods)~- del qual el Comte de Bar. 
cdona n'era sovint marque~, ~!és endavant vers Pany 
365, Ja Septimania e-n fou separada i queda un marqu<'sat 
d'un terrítori més re<luít, conegut amb el nom de Marca 
J-Iispanica i que era regit pe} Comte d~ Barcelona. 

L'ocupació d'aquest territori pC"ls francs, nombroso~ 
habitants del qua} s'havien refugiat a] Sud de Fran~, 
les relacions 1nolt estretes que es van mantenir fins al se
g-le XIII amb el Llenguadoc i la Proven~a, i la separaci6 
estatal de 1a resta d'Espanya, van anar diferenciant la 
pobJaci6 deis territoris de) Comte de Barcelona de la resta 
de la població peninsular. Aquesta diferenciaci6 es va fer 
rnés patent quan amb la descomposició del Batí, es for-

4 maren llengües diferents. Aleshores, al territori d..-1 Comtat 

de llarceJona corr1en~a a parlar~sc la llcngua catalana es
trctament ernparen1ada axnb el grup de la llengua d10 

El prünitu Estat catala c.:s hasava sobre una pobia ~-
d . 1· . I \ ClO rnolt densa) forces pro u.e ti ves trae. 1c10na s, pero relativa-

rnent avan~ades ( es cultivavc~ no sola~ent ~ereals, sinó 
a més la v1nya, prats, rarnadena, etc.) 1 relac1ons de pro
ducció de tipus feudal, que representavcn un progrés n~s
pectc al regim social anterior. Aquest nucli catala desen
volupa Jª molt aviat rclacions comer~íals i culturals amb 
Fran~a i J talia, co1n ho demostra la historia dcls monestirs 
de Ripoll i Cuixa, entre d'altres. 

:A fínals del segle XI es va produir una nova fase d'ei. 
xa1npla1ncnt del territori, n1és enlla del riu Llobregat 1J. 
quai posa en contacte c1~ dominis del Conlte de Barcel~na 
amb el territori aragones. A.ra.gó,. n1és cndarrerit que Ca
talunya ec0nbnücamcnt, tenia t_arnnateix una forta orga
ni1 zació n1ílitdr. Els comtes de Barcelona estavcn interes .. 
sats a aprofirnr la potencia nlilitar aragonesa, i els reis 
d'Arag6 tenicn intcres en la sortida de llurs productes cap 
a Catalunya í més enlla, a través dels ports catalans, car 
en aqueJla epoca la Mediterrania era el centre comercial 
del món. Aquests interessos coincidents menaren a la 
unió del < ;orntat de Barcelona a1nb el Reiahne d' Aragó, 
mitjan~nt el matrin1oni de Ramon Berenguer IV amb 
Peronella d) Aragó. 

L'aven<; cap a le.:; terrt:!s del Sud i la unió amb Arag6 
van convenir la dinastia co1ntal barcelonina. en ~ po" 
tencia important. Fins a aquell n1omcnt (principis del 
segle XI1) els habitants d'aquells territoris havien cstat 
dcsignats arnb el non1 de gods o hispans pels francs, n1cmre 
que els habitants de la resta <l'Espanya els drien francs 
o ¡;e.nt de Barcelona. Pero cap a l'any 1140 sorgíren, per 
primera vegada, els mots de Catalu.nya i catalans per a 
designar el territori del Comte de Barcelona i els scus 
habitants. 1 

1 Durant molt de tcmps s'h::m sostingut dues hipotem per 
a explit.u l'etimologia d 'aquestes mots. Segons uns, Catalunra 1 



La fase ascendent de rtstat íeudal catala 

La nacíonal itat :! catalana es va aformar rapiclan1ent en 
ks con<licíons favorables d 'aquella epoca. EJs comtes de 
Harcclona i Reis d 'Aragó van realitzar la conquesta de Ma-

eatalans tindrien el mateix origen que Castilla. i castellano.s 
en el mot castell ( terra de castells). Scgons al tres, Catalunya e! 
derivaria del nom Gotlandir. ( terra dels gods) donat pels francs 
a la nostra terra. Recentment el profcssor Coromines ha trouat 
en un document pisa ·una de les més antigucs cites en que es 
mencionen els catala.ns, segons scmbla originada per un defe<::
tuosa lectura (katelanoi) del mot laketanoi. que aplicaren eb 
antics grecs als habitants de la costa de Barcelona. 

2 La categoria histórica de nacicnalitat no s'ha de confon
dre amb la nació. 

datalunya, com queda cxplicat, es va anar dife!'cnciant 
de la. resta d'Espanya en els segles IX-XII i es va afirmar coro 
una 1"..(Lcionalítat. Els idcolcgs nadonalistes arranquen d 'aquest 
perfode i pre.G1enten una Catal.tmya ja naci6. Aixo no correspon 

• 'l. la 1,eritat. 
La nacionalitat posseix ja alguns trets característics, els quals 

,eran necessaris a la nació La n3cionalita.t és ja una cornunitat 
:mmana fom1ada historicarnent amb llengua i territori comuns, 
x;ro la base economic:a. és en<'ara massa feble i eJs lligam.s eco
:iomics i culturals no s6n prou desenvolupats per a assegurar 
•
1estabilitat d'aquesta comunitat. Ciutats i senyorius sencers passen 
·acilment d'un rei i senyor a un altre per herencia, dot, compra 
.'.) dona.ció, o bé pcr clret de conquesta. 

La nacionalitat forncix els clements primaris indispensables 
7?er, en determinades condicions historiques, constituir la nació, 
refo~ant i desenrotllant aquells elements. La nació es distinge.íx 
:le la nacionalitat pel fct que els lligams economics del mercat 
1acional i els Bígaros culturals consolide:t l'estabilítat de la 

...:omunítat humana j aquesta adquireix consciencia nacional. 
La na.cionalitat 110 csdevé scmpre necessariament una nació. 

Degut a la f eb!esa de la base cconomica i deis lligams culturals, 
.a nacionalítat es pot descompomlre en diverses altres naciona~ 
•itats; es pot dividir i part d'ella integrar•s~ en na.cions distintes, 
;om una part de la nxíonaUtat catalana s'ha integrat en la nació 
:ranccsa; diferents nacionalitats ( o parts) poden fusionar-se en 
ma sola nació com a Fram;a, o una. sola nacionalitat pot donar 
r'Ída a varíes nacions, com la nac:ionalitat germanica. a les nacions 
ntstríaca i alemanya. 

Es el descnrotllament historie allo que ha anat detenninant 
~Is resultats i la forma('iÓ ulterior de les naciom. 

Ilorca i més tard la de Valencia. Més endavant van con
querjr Sicfüa i Sardcnya i arribaren fin'> a Tunis, Egípte 
Grecia i Síría, on establircn consols catalans que eren d~ 
fet, represcntants deis grans comcrciants barcclonins.' La 
(!ituació estrategica de Catalunya dintre de la Mediterra
nia mcdievaJ i totcs aquestes conquestcs, van fer que J'Esta t 
catala feudal ocupés un lloc de primer ordre en l'explo
tació del mcrcat mediterrani., i rivalitzés amb les prosperes 
repúbliques fcudals italianes. • 

A l'intcrior del país, aquest període correspon a u n 
[ort descnvolupa1ncnt de les forces pro<luctives. S'establireu 
unportant~ si~tctncs de regadiu a les comarques de Lleida) 
Iv1anresa 1 Urgell; es 'desenrotlla la indústria llanera des 
de Barcelona i Terrassa fins als Pirineus; pcr tot arreu 
apa rcgul' , eu tes tí piques '~forges catalanes" que en a u,•·-
1nentar el tiratge de1s forns penrIBteren obten ir ferro f 0~ · 
el pais es va cobrir d'innornbrables n101ins. 1-Ií va haver u ~ 
gran descnrotllamcnt industrial a Pcrpin)'·a i a Barcelona. 
on es . van crear _import~nts tallers de blanqueria, i les ga: 
leres 1 naus sort1cn a ntmc accelerat de les Dressanes de 
Barcelona. 
_ En aquell període de conquestcs la noblesa i el patri

~1at urba es ~an enriquir. Les grans fortuncs eren les d eJs 
?sp_eculadors 1 annadors marítirns de Barcelona, Tarragona 
t I ortosa. 

Catalunya apareix aJeshores com una nacionalitat que 
~ontrasta arnb altres Estats fcudals d'escasses activitat" 
~ercantils i i~~~strials, i d'altra banda, amb le.s "repúbli~ 
.Jn~s merc~ntil.s feudals (Genova, Venecia, etc.) que no 
te:i~en ternton dar~era d'eUes i, per tant, Hur potencia 
~1htar e1:a excius1vamcnt mercenaria. La Catalunya 
1 aquella _epoca era u1:a potencia militar de primer ordre 
1;r terra 1 per mar. D1sposava d~una agricultura prospera, 
j un art_cs~nat ~r?ductor important i d'una gran burgesia 
ncrcantil 1 mant1ma. El Llibre del Gonsolat de kl ar re-

s ~actat en ~atala, f~u el pruner codi marítim accepta! per 
.ots els paisos med1tC"rranis. 



Paral.lelainent es descnrotl]a un notable floreL~cn1ent 
cultur~I =~ Ramon I.lull f011 <>l primer europeu a abandonar 
f't Uatt 1 emprar una )lengua ron1anica ( el cata1a) ner 
tractar qii;s_tion~ filosofiquf'c. i cif>ntifiques. Ramon de Pc-
1!v~f~rt, E1x11n('ni~ i d'altres esc.rivircn en catala sobre tcznes 
ll.trtdtcs. i sor~d una literatura historica (Croniques de 
.T~,ume J: Desclot. Muntaner, PerE> III), narrativa i de crea• 
cto poettca, de gran importancia. La llengua catalana es 
va desen\'olupar com a idioma po1ític ( Arxin de la Corona 
d ' AragÓ)? administratiu ( merci-li a un aparell d'Estat molt 
a\ anc;at). marítin1. con1ercial i com a lleng-ua de cultura. 

Aqursta P.S l'c-poca que 1né~ exaltt.•n els nacionaHstcs 
··atalans, de.stacant-ne només l"'esplendor" de les conques
tc:. _ la ::riqu~~, de la noblesa i del patriciat, i la upotencia 
1nil1tar . Pero aquesta grandesa e"-'teríor es va edificar so--
hrc un~ e>.-plotaci6 · intensa del poble catala, raó per la 
ciual av1at sobre\·ingué la crisi de l'imperi i la decadencia. 

La fase ascensional del feudalisme catala, caracterit7.at 
per una as.~ociació d'intcressos entre els nobles fcudals i 
la burguesia mercantil, portava dintre seu els gcrmens 
de la seva propia destrucci6. 

Els historiadon; constaten que hi havia un enduriment 
pro~es.siu de les re]acions feuda1s perque eis senyors neces
siraven cada vegada més recurSOIJ que treien de llurs pa• 
r:cso5. í els impedien emigrar o ~s feien pagar un rescat 
per a deixar-Ios marxar de la terra. La duresa de 1a situa-
ció dels pagcso:; es va anar fent insuportable amb la intro
ducció del<; mals uso.s i del dret de r e1nenfa. Aquest endu-
t iment de les relacions feudals al camp barrava el progrés 
de le.~ forces productjve.c; i impedia. la plena utilítzaci6 de 
Jes existentr;. Va comen<;ar a haver-hi -;uperpoblaci6 inte-
rior. és a dir que les tecniques endarrerides no permetien 
rl'ílliment:ar amb segurctat la població molt densa, i per 
fl.i..xb es produien fams periooique:; que provocaven l'emi. 
gració del~ sectors més actius, joves i emprenedors. Hi 
havia superexplot-ació de la n1a d'obra per ra6 de la seva 
mateixa abundancia. Hi ha.via, fina]ment, pujada de preus ' 
l descens del sala.ri real. 

!\'{entrcstant, ds altrcs tcrritoris ele la Península . 
· d bl · ~ i.er,,11F< llur reconqul'sta. El sistema e. ~epo ac10 fria (lllc , 11 ; 

n.1.gesos vi~quessin en une!) cond1c1ons de relativa ll'b ur ,,- 1 d i er1at 
Que els pagcsos cata ans anaven per ent progre.)Sivam 
En L'orfr!en de la familia. de la profJietat privad ,ei1t 

. d'f .. . Q l ,/ 

l'E~tat Enae1s fa ressortlr aquesta 1 eren<'Ja eser· . • .,., , ~ ..... .. • lVtnt 
· "Mentre a Castella el pa~es no ha estat m:u serf. el SCf\• 1 ' · A ' ( 11 • ·, a.v¡ més vergonyo!- \.'; 1mpeFrar a 

1
raC_go .. 

1
. ege1xt s Catalun,; 

fins a la SC'ntenna de erran e ,ato lC en 1486.,, 1 

Acpf~~tc1 difen~nci.1 ,·a iugar un papcr. important Cll l~ 
Huí(t•, ~ntrt' Ja 11nhlc~¡1 frudal catalana 1 fa din~tlili., 

I 
• • d .. rat-

tellana. La pa.~csia cata ana, 1rnta a µcr la ~it11ació in. . f . .J t ]. 
guantah]e (llle ~alta: · ornta un tcrrcny aoona_t a le~ a,p;. 
radons de la chnast1a castellana~ la qual ofona c;uport a:i 
pagesos contra cls t'xcessos clels scnyors feuclals. · 

La nobk~a catalana tendia a mantcnir i refor~ar 1 
scva do°:ina:·~ó e~tatal cont_r<! la. unió amb Castella, r/ 
la cons0h,dac10 deli-; scus pnvtl.c~s feud~ls. L'Església <'ra 
ella mat~1xa una f or~a feudal 1 compart1a les posicions dp 
la noblesa. 

La burge.~ia catalana de l'epoca es migpartia cntrr IN 
posiciong de la nohlcsa i la pagesia. Així, el patriciat bar
celoní ("ciutadans honrats"), enriquit durant l'epoca ílo
rent dels 1nercats d'Italia i de l'Orient mitja, figura\·a al 
co.~tat de la noblesa feudal que havia donat c-ls capit:im 
i almirall~ pcr a la conqucsta cr aquclls mcrcats i dr. !r-
Balcars i Valencia. Era una burgesia comercial, avida rlr 
conquestes, la qual aj11dava la noblesa feudal a mantenir 
els seus drets infamants contra la pagesia. Pero la cap1 
artesanal i de mercaders que anava sorgint per tot Cau
lunya, es lligava més amb la pagcsia que no pas amh la 
noblcsa i també patia l'oprcssió dcls senyors feudals i d'a· 
quellc.~ con tínucs guerres de conquesta. 

1 Edic.ió francesa de .. Editions Sociales'' París 1954, pA~· 
na 53. ' 



La fase descendcot del leudallsme catata,'.- . • 

Mentre a Catalunya l'expansió peninsular s'havia aca
bat a la primera meitat del segle X:III i a partir d'alcshores 
s'havla creat' un imperi mediterrani, a la resta d'Espanya 
ta reconquesta havia anat avan~ant i els díferents reialmes 
s'anaven unint en la dinastia castellana. 

La forma mateixa de la reconquesta, va determinar a 
Castella la formació de ciuta ts importants: l'establiment 
deis pagesos sobre la te.rra en condidons relativament fa
" ºrabies,· el naixe1nent d'una important indústria textil 
basada en la llana de la "Mesta" i un desenvolupament 
dels intercanvis comercia Is ( fires de 1if edina, .etc.) . T ot 
aixo facilitava un fort crcixement demografic que alin1en
tava l'excrcit de la rcconquesta. 

Mentre Castella es desenrotllava progressivatnent, a 
Catalunya -a partir de mitjans del segle XIV- la crisi 
del sistema prcnia característiques cada vegada més greus. 

Els pagesos comen~re.n a lluitar con~ l'~~plot~c.i6. Llur 
lluita s'expressa, d'antuvt, en formes pnm1t1ves 1 1mpr~g
nades de misticisme: s'aixecaven creus en els can1ps, s'obnen 
fosses davant les rnasies, els monios mendicants --en con
tacte directe amb el poble-, difonien sermons religiosos 
exaltants! i aparegué l'argumentació tradicional d' Adam 
intestat ("Adam morí scnsc dcixar testament ; per tant la 
terra ha de ser repartida entre els seus !il.ls 9ue, són tots 
els homes. Es injust que uns la posseeunn 1 d altres es 
quedin sense ella") .1 Pero la lluita dels pagesos no v_a 
prendre forma organitzada fins al ~le XV, quan els r:~ 
volgueren arbitrar en el pr~blema. De moment,. la cns1 
del feudalisme al camp catala provoca la destrucc16 de les 
forces productives sota la fol;!lª. de catastrofes de!Ilogra
fiques (a partir de 1333, per1od1cament, es succ~1xen la 
fam i la pesta destruint gran part de la poblac10) . Co
marques senc~es quedaren convertides en deserts. 

1 Citat per J. Pella i Forgas: Historia del Ampindán. Bar
celona, 1883, pig. 661. 

f\ .tSarceJ,..,na 1 a ltrec; cmtats les lortunes es van anar 
concentrant i aparegueren les primeres crisis financeres 
greus. A les ciutats cornenc;a d'ha,·er•hi lluites socials •. que 
de vegades prenien la fonna de persecucions de JUeus 
( pogroms de Barcelona i Girona en 1391 ) . 

L'iniperi mediter rani es desfeia sota els cops de la 
competencia amh les repúbliq, 1es italiane~ les ~erre~ de 
Genova i Sardanya, i I'avan~ dels tures pel Mit.ia Orient. 
Tot aixo va fer que la necessitat de diners fos cada , ·e~ada 
mé.s apre1niant, pero la pob.lació i les forces productives 
disminuien i la n1oneda es desvaloritzava. Aleshores e;; 
crea la Taula de Canvi de Barcelona contra Pespeculació 
financera. 

La burgesia catalana, desallot_iada de la Mediterrania 
cada cop més, es va veurc obligada a mirar terra endins. 
amb la perspectiva de pen' trar en un mercat floreat de 
6 a 7 mi1ions d 'habitan ts que tenia llavors . .Espanyá. Es 
natural: dones, que se sentís atreta per Castclla. perqui, 
hi veia la possibiHtat d'intercanvis comercials que se li 
tancaven per mar. 

Catalunya ( el territori actual més el Rossel16 i la C er
danya francesos) comptava, en 1400, amb una població 
d'uns 375.000 habitants. Barcelona en tenia uns 35.000 í 
dotze altres ciutats (Perpinv~ Castelló d'Empúries, Girona 
Vic, Vilafn..nca del Penedés. Cervera, Lleida Montblanc: 
V alls, Reus, Tarragona i Tor tosa) passav~ dels 2.00() 
La gran massa de la població, ::."iés de 300.000 habitan t.s 
e:a pagesa i vivía ~scampada pcr rnasos i llogarrets, pro: 
p1etats dels comtes 1 ba rons. També era pagesa una bona 
part de la poblad 6 de les ciutats. La pagesia odiava la 
noblesa i maleia les guerres. 

Com ja hem dit, les promeses dels enviats dels p re
tendents castellans prop dels p1gesos, en les quals assegu• 
raven llur suport contra las exaccions dels senyors feud~ls~ 
trobaven un terreny adoba t. L'actitud dels pagesos més 

l cls disturbis de les ciutats, descomponien el pcxlef d~ls se
nyors feudals. 
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_A rnés d(' la ,ontra<licció f onan1ental d. l'@f>OCa -11a
~es1a contra nohlesa-. van esdatar les contradiccions 
entre Pafta i Ia baixa noblesa, entre el patridat urba i la 
noblesa, i entre aquests i l'artesanat. 

Aquestes contradiccions es van traduir en lluites i dis~ 
turbis a final~ del ~egle XIV, i en la formaci6 dels do3 bans, 
~a Busc_a, agruparnent amb el qual una part del patriciat 
1 la batxa nobfcsa cerca.ven el suport dels artr.sans i deis 
pagcsos de le-~ ciutats, i la Bi[!a.. Cjue r~presentava Hna 
n1ena de c.onjnndó ele l'alta nohlr.sa i deis elen1ents més 
rics d el patriciat. Les rcivindicacions de <;adascun deis dos 
hans. expressadl"s en llcnguatge d'avui, eren les següent~: 
la Busca exigía la devaluació i el proteccionisme i la Biga 
denlanava estahilitat monetaria i Biurecand. 

La 1luita ent1·c aquests dos bans es va P.str.ndre de Bar- ' 
celona a gairebé totes les ciutat'i catalanes i va afcblir 
l'&t;.t feuda] catala encara n1és. 

~n aqum1t clima sobr<'vingué la crisi dina.~tira. La so
lució d'aquesta etisi pel Compromís de Casp, tan condem
nat pefa nacionalistes catalans. cal examinar-la tenint en 
um1pte ks condicions concretes de )'epoca. 

F:J Con1promís de Casp 

En 1410 va n1orir sensc succcssió el reí Marti l,Huma. 
Lt.t Corona d'Aragó n~sta ,·acant j divrrsos pretendents 
aspiraven a ccnyir-la. Els rué.s sobressortints eren el Comtc> 
Ja urne d'Urgell. el qua! dr.scendia d'Alfons eJ Rcnigna per 
línia masculina, i Ferran d ' Antequera, regent de 1a Coroua 
de CasteHa i més proxim desccndcnt dels reis d' Aragó1 

si bé per línia .femenina. 
Al cap de dos anys de no an·ibar a cap acord, en l ·!-12, 

es va decidir qu.e efa rcprcsentants de Catalunya, Valencia 
! Arag6, tres de cada regnc, ~ rcunissin a Ca~p i resol4 
~tuessin el conflicte nomenant un snccessor. 
· Els rcpresentants de Valencia i Arag6 eren partidaris 
de Perran d'Antequera. Els de Catalunya rnantenien <lo5 8 
criteris. Meutre Guillem de ·vaJJseca, reprcsentant do la 

11 
. l'arqtu!4,isbc de Tarragona, del clergat, es pro. 

no> c~~a, 1 r J·:tum~ d'U r(Ycll, el rP.prcscnlant del hra 
rn~nlcia(· \<l·cul r~c<·t·,·tt\ts) , Bcrn,~t ele Gualbcs, va defensar b 
r eta e e:-; "' " ~ , ' L · · 

• 1 • l l FrrTHl d,Antcqucra. a seva mtcrvenc,f 
cc1nc.11c ,.1.l11ra. t (' ,. • ¡ 
r. d, .· : . pcrqtic ds dos altrcs rcprcsenta1;ts cata ari, 
OH <.USlVa . . · · t . 1 

es sot1nctcs.<:>in al critcri n1a1ontan J accep essm et <:om-
. , 
prorn1s. , d 'U 11 bl En roneíxer la clcci(\io, Jamnc_ rgc es va su eva, 
pero va quedar sol i fou vcn~nt 1 fet prcsoner a Balaguer 

}'octubre ele] l 413. . . 
Amh la clecisió ele Casp es van cre~r les ~ond1c10m 

per a la unió de les Corones de Castella 1 Arago. 
En 1469 e~ van cas=ir ch prínrP.ps hrrPns ele. lc·s <lu,~~ 

coronr.s. En n10rir Ende IV e.le C :1.stdl~ en 1474 1 loan 11 

d' Arag/1 f'II l ••t,79, k-J ílt1cs corones :;':1.plcgarrn c_n ~d· rnatri 
rnoni d'Isabcl T i Fcrran l C co1wguts e n la h L~tona amli 
el <;0hrenom ele ffris C al<)lics. 

El n~t d 7aqUl'st-;~ C~1 lc!, J, el qual f'ra cnc;emo;; Emp,'-
ra<lor d'Alcmr1nya amh Pi nom de. Carles V . va unir les 
corones de Castella í Aragó en la scva sola person;1. Pn 

un sol rei. 
La nohlc"J. catalana pr; va dividir: una part es va i11· 

tegrar a la Corl rcial i una altra pan va oprn:.~r r<',Ístrnd.1 

a la dina~tia c,1c;;tdlanc1., a1nb b rp.rnl cntra,·a en c0nt1 ;t

dicci6 volcnt ~alva?;uardar el~ ~eus prÍ\·ilcgis fruclals. Fcnl•:.e 
forta en el seu instrnmcnt de poder, la G<•n<:'f,di t:1t tic 
Catalunya, s't'nfronta constaPLment a I<':; t<'ndrncir.s ah 11

• 

lutistes del poder rcial. 

La Generalitat de Catalunya 

Durant rnohs d'an vs cls rcis fendals no tingurrcn ''11 

compte ning-{1 rnrs qm'': b nohlesa i !1~~ jerarqni~s d,· l'Ev 
gMsia, coma pilarn <lt.:l feudali:-m(' qnr t.'r('n. !\1é~ r.nd,P1 ~~·• 

en la mesura que es va anar descnto tllan t la produrcin 
el c<?1:1crc;. va n ~aver de tenir en <"'Otnptc les ciuta~s. L 
patnc1s <le le? nntats n_o clcr!enicn de cap comte m ba~ 
1 eren gent rica. Els n~1c;¡ tenxcn ncccssit~t de 1Iurs cnntll· 



hncions ~onop:i9ues. D'altra handa, Hur prf's~ió prr a 
ac?nseguir i::~rt1c1par en el govern de l'Estat va obligar eb 
rclS. a reco~e1xer com a f?r~a política aquesta nova clas5e 
social que Ja era una potencia economica 

Així va neixer Ia necessitat de les Co~ts amb que es 
m:rrca ur:i efectiu, per bé que limitat, progrés polític. Els 
re-1s reunten a les Corts els representants de la noblesa de 
PEsglésia i de les ciutats, per deinanar tributs · i conced~ir a 
canvÍ furs i l?rivilegis que, ,raltra banda, procuraven abolir 
quan se sent1cn prou forts. 

Jaurne el Conqueridor fou fundador ·de les Corts cata .. 
Iancs i les convoca alguna vegada, pero les reunions de les 
Corts catalanes no es van regularitzar fins a la scgona 
meitat del segle XIII, sota el regnat de Pere el Gran. 

Les Corts es componien dels tres brac;os esmentats: la 
nob1er.;a, l'Església i les ciutats. La inmensa majoría de la 
població, la pagc-sia, no hi va tenir rnai cap representació. , 

Arnb motiu de les guerres que Pere el ~rin1oniós 
( 1336-138 7) va ten ir amb Castella, Sicília i les Balears, 
fes Corts catalanes van crear un organisme permanent 
encarregat de recaptar els impostos i contribucions per a 
aqnelles guerres. Aquest organisme fou constitu'it a base 
de tres diputats, un de cada bra~, i tres oidors de comptes, 
i se li va donar el nom de Diputació del General o Gene• 
ralitat de CataJunya. Així, dones, a la Generalitat, igual 
com a les Corts, estaven representats, exclusivam.ent, la 
noblesa, ]es ciutats ; l'Església. . 

A1nb el temp~~ les funcions d,aquest organisme van 
anar augmentant i va esdevenir un organ executiu, encara 
més pel fct que els reis residien molt sovint fora de Cata
lunya. La nob]esa catalana va anar convertint la Gene• 
ral itat en el seu organ de poder i instrument de delensa 
deis seus privilegis enfront del poder reial, d'un costat> i 
tnfront del poble, de l'altre. 

Sit.uació de Ja pagesia i guerres pageses a Catalunya 

Els senyors fe u dais havien imposat a Cata.lunya Uur 9 

dominació i 5'havi~n repartit quasi tota la te1Ta entre cll, 
i l'Eglésia. 

La pagesia catalana fonnava dues capes principalt~s. 
ele; ser/s o remences> djrectarnent lligats a Ia propietat feu
dal, els quals es podicn redimir del scrvatge pagant el 
rescat en condicions oneroses~ qua<;i impossibles, i els fJage
sos lliures, practicament també asscnrits al senyor feudal 
erigit en protector a canvi de distints serveis i prestacions. 

L'endu.riment de les relacions feuda.Is a) camp, carac
terístíc d'aquesta fase descendent del fcudalisme catala, va 
expressar-se per l'adopció de 1nesures que tendien a con~ 
vertir la pagesia en una casta inferior tancada. Així, per 
exemple.) l'Església~ al Concili de Tarragona de 1370, ,.;a 
declarar els pagesos serfa i de ren1er1<;a indignes de "le~ 
ordres sagrades:'. 

Malgrat les terribles persccucions i els castigs encar;) 
més terribles, els. pagcsos es revoltaven sovint i formavc11 
congregacions clandestines per ajudar-sc mútuament en la 
lluita contra la noblesa i per alliberar-se del servatge. 

Una acta de les Corts catalanes reunirles a Tortosa en 
1429, dóna una idea prou clara de la situacíó en que 
vivien els pagesos d'aquella epoca. Aquesta acta diu així: 
"Per natura tots los hornens naixen sots una condició e un 
1nateix stament e per ley humana, procehint de rah.ó_. són 
distingits e diferencia(s. Així que alguns s6n liberts e allr<'s 
adscrits e de rernenfa. . . e encara altres són subjectes a 
(.Jgunes servituds . .. >' 1 I les Corts acahaven demanant 
que tots els pagesos, dels quals es descobrí$, qúe formaven 
part de congregacions~ fossis condemnats a cadena pcrper.u a. 

Els reis de la dinastia castellana. po1taven una conccp
ci6 influida pcr les característiques del regim feudal de 
Castella, en el qual els pagesos eren més lliures. Arnh l'afany 
de linlitar el poder de la noblesa catalana i de sotmetrc-la 
al poder reial, cls n1onarques castellans acordaren un cert 
suport a les reivindicacions de.Is pagesos i trobaren en ells 
un poder6s alia t. 

1 Acta citada per J. Vkens Vives en uElr Trasta.marer'. Ed. 
Teide) Barcelona. 
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La ~1~isi de la societat feudal catalana va atenyer un 
¡,unt cntic a la segona .meitat del segle XV. Manífestadó 
dara n'és la guerra que va esclatar el 1462 entre la noble-sa 
j ei rei Joan 11. 
. Les revoltcs pageses s'havien anat produint a intervals 
1 de n1anera latent des del 1380. En 1455 ja havien co
men~at a prendre caracter de sublevacions. En 1462, apro• 
fi tani' les desavinences entre J oan II i el seu fill, Ca.rles 
de Víana, la noblesa catalana va destituir el rei, la qual 
cosa dona 1 loe a una guerra de deu anys ( 1462-14 72) . La 
Generalitat: aleshores, restablí tots els prívilegis que les 
clcrogacions reials havien suprimit en part, i, immediata ... 
ment, els pagesos de les comarques gironines s'aixecaren, 
acabdiilats per F1·ancesc de Verntallat, en Uuita contra el 
~ervatge i eL'i mals usos. 

La Gcncralitat va nomenar successivament reis de Ca
tahmya tres princ,eps estrangers ( Enrie IV de Castella, 
Jlere de Portugal i Renat d' Anjou) per tal de substituir 
Joan II. Pero la sublevació deis pagesos va fornir al reí 
,ln poderos aliat durant els deu a.nys de guerra i el va 
ajudar a triomfar sobre la Generalitat, que es veíé obli
gada a acceptar la Concordia de Pedralbes. Aleshores, 
Joan II va nomenar vescon1te Francesc de Verntallat i 
va dictar algunes disposicions favorables als pagesos, pero 
insuficients per a resoldre el problema plantejat. 

La segona guerra p~gesa va esclatai· ~n 1480. La. (?en~ 
ralitat decidí el restabhment de la plenitud dels pnv1lc~1s 
feudals sobre els serfs i remences, abrogant totes les dispú
sícions legals que s'hi oposaven, sense acord del rei, Fe
rran II, fiH i hereu de Joan II. 

Els pagesos, els quals havien aconseguit que el rei re
conegués Uurs cohgregaciom i el dret de fer-se represen~'lf 
per elles, es sublevare!1 m~s amplament que. .1!1ªi contra la 
decisió de la Generahtat 1 coi:itra la repress10 desformada 
pels nobles feudals. Capítariejats per Pere Joan Sala, els 
escamots sublevatJ recorreguercn les comarques catalanes J O 
aixecant la pageaia i engrandint Uun e!ectiu,, F.L-

El 3 de febl'er del 1485 prengueren per assalt la vila 
de Granollers, al<;aren e Is pagesos del \ 7 alles, del 1vt ares me 
i del Baix Llobregat i es prepararen a donar Passait a 
Barcelona. ,. 

El 24 de mar<; del matcíx any, cls pagesos foren den-o. 
tats en una batalla en la qual moriren més de dos-cents 
i altres tants quedaren presoners. Entre aquests estava el 
propi Pere Joan Sala, el qual fou condemnat a mort junt 
amb altrcs caps i f oren immediatament executats. Pero 
no va acabar ]a revolta. 

Ferran II~ el qual es trobaya a Andalusia, hi va valer 
posar fi, i el 21 d'abril del 1486, va dictar la¡ Sentencia 
de ~Guadal-upe. An1b aquesta sentencia, a la qual fa refe. 
renda Engels en la cita donada anteriorment, fou acordada 
als serfs i remences la llibertat personal i foren abolits els 
mals usos. Aque.c;ta sentencia va abolir jurídicament el 
servatge, i va convertir els pagesos remences en arrenda
tal'Ís emfiteutks, és adir, sotmesos a c.ontractes de parceria 
de llarga durada, _qu~ és un ~ipus de relacions de producció 
que encara subs1steix en 1 actual estructura agraria de 
Cata1unya. 

La cris! ~en eral del f eudalisme e átala - que va arribar 
al punt cnttc amb les dues guerres pageses- va demolir 
les bases de la potencia catalana. de l'Edat Mitja. 

El camp queda despoblat; la gran burgesia mercantil 
va 9uedar desfeta amb el tancanient del comert; mWiter
raru, sobretot després de fa terrible derrota infligid~ pels 
genovesos a les naus catalanes a Ponza, en 1435; ralla 
nobl~sa va absentar-se de les terres marxant cap a la Cort 
de l Estat Central mentre la petita nobl .. d ·· ,· d'f~ ·1 ' esa, anuina a, 
v~\i1a l ic1 inent ~n eJs seus castells o es dedicava al ban-
d1datge pels can1Ins. 

1 
En, ac~bar el segle XV, s'havien esfondrat les bases de 
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otenc~~ de l'Estat catala feudal. Pero durant el.s dos 
seg es seguents les capes so . J f 'd . . , 

d ' , c1a s a avon es per la s1tuac10 
crea a per la Sent' · d G 

b. . enc1a e uadalupe, reconstruiren les 
n<lvcs :.isc:s el una forta ~conomia. 
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EL DE-SCOBR1A1ENT D'AMERICA I LES SEVES 
. . ' 

CONSEQUENCJES 

La tendtncia ahso1Ut!s1a dd'i l{eis C:-'!. túlics i llur lluil¡¡, 
})L'l a unir tc,t d terri tc,ri pcninsnlar so ta eí poder reial 
eren ohjr·ctivamcnt pro~{rcssivcs en aque1la epoca 

A Catalimya topaven amb la. nnbl<~sa, pero coincidien 
amh ch interessü~ de la pagcsia, dcls artcsans i deis mer
caden;. 

El descohriment d~ Aim';ric.a f s prcsentat per molts his
lu1·iadors lmrgesos coro una simple bona inspiració de la 
reina Jsabcl. En 1·e .. ditat fou una de les més gr::ms empreses 
burge~es d'aqudJa epoca: cercar un camí comercial més 
curt i dirf'cte pc.~r nnar a les Indic8. Aquc~:t fet prova que: 
t'n a gue ll temps, a. C:astella c.:rc ixia mnh un gran impuls 
ÍJ no\·a d assc burg~a. 

Pero les expedicions ntilitars per a conquerir America~ 
lr·s f~cils viceoric•:; i les riql1e-ses que hom n'cxtrcia, van 
dona r nova for~a i prcpc,nd er~\ncia a la noblcsa cao.;tcllana 

, an ('Ontrihuir a. l't·xaltació del fanatisme relig-i6s. La mo
nJruu1a , ·a tornar a 1ccolz:t r m{~s t•n h nobksa --la qual 
fnrnb el..; cont1uistadors--- que en la. burgt•si:l.. I.:or <.l'Anii.·
i ica E p (;·J r1>etia cu1;1p1 ar :nn·u tota m ena de productcs. 

Arnh d d~:scohrirncnt cl'A1w':ric :1... i les empre:.cs rnilil:..11 s 
q11e van seg-,Jir, les tendenci~?' absoltítistes ~le la 3;1onarquia 
es , .. an cap1rirar de progress1VC'S en regrc~stvc.5. En La R e
z;olw·ió lisf;anyola, ~,farx cscriu : "La llibcrtat d,I➔:span)?l 
d('saparcgué !lavors sota eJ xoc de les arn1cs, la plu3a 
d,or i c.!s terribl:es actes dr f,.'·'.1 

1 F.dició t"S')>í\nyoh. ~,fcm·él . !ir-me data. Pag. 11. 
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Í./or_ d'A~e:ica permeté a la. monarquia espanyola d e 
mante?u· exer,c1ts poderosos i de somniar en la conquesta 
?el mon. Pero Espan}'a ~s, va anar cmpobrint, desagnant 
J despobfant. La producc10 manufacturera de Castella va 
declinar en la me~1ara que s'<.mfortia la nobJesa, que es 
recrutave-n soklats 1 que augmentava el corrent migr..itori 
cap a Ameri(Za. 

Aleshorcs ei. van tren car las tcnde ncies uní ta ries de les 
diver~es 1:aci?nalitats hispaniques que, cmpeses per un 
pro~es ob3ec_t1u de deseru·otUamcnt polític i ec:onc">i nic, es 
vemen ma.n1fostant des d~l Comprornís de Casp . 

L~ :ni:tura d 'aqucstes tendencics unitaries és posada 
en ev1denc1a. per ~1arx en l'obra damunt citada. ' ·A m esura 
qu~ Ja vida comercial i industrial va declinar'' - - diu 
Marx- , ''les relacions internes csdevingueren 1-:.ircs, ds 
contac.t~s entre els habitants de les diferents provín<'.'Íes 
mcnys treqüents, el;, mitjans <le comunicació re.star<>n desa~ 
te~~' i els gran: camins es van despoblar gradualn 1ent 
Anu dones~ la vida local d'Espanya, la independencia de 
les seves províncies i municipis, l'estat de diversíficació 
de la seva soci~tat basada originalment en la configurac-ió 
!ísica del _país, i des~nvolupada historjcament per la forma 
1solada. ~~n~ Jes. d1ferents ~roví~cies es van emancipa1 
~el domm1 a.rab,. fon~ant 12euts re1almes independents, fou 
fmahuent enfortida 1 conhrmada per la revolució econo
mica, que asseca les for'its de Pactivitat nacional' . 

El pa:¡ger pref:)onderant de- la noblesa en la societat cs
panyola de repoca, es troba rcfor~at mnh la Guerra d r. les 
C~n~un~tats. L_a. política ? e l r~i dirigida a suprimir cls 
pnv1~egc; mumc1pals de t1pus teudal, progressiva en d1a 
mate1n. e~--corrcsponia a le.s ne~essitats del descnvolupa
ment histonc, a Espanya tmgue com a rc.sultat l'aixa
fament de la burgesia que intenta oposar la for~a militar 
de les ciutat-; al poder i.rnpcriaL Així, a partir del 1525. 
la Gunra dt: les Comu.uitats va eliminar la buroesia cas~ 
tellana coma for~a política important. La inflaci6° de preus 

1 Ieid., pi\g. 1 ?,. • 



:!.~~e ~~a produir el riu d·or a_n1crica. va acabar de liquidar-la. 
·, ! 1 p~n_orama de Ja soc1etat espanyola resta la noble~a 
t (,rn, ~ un1ca beneficiaria de la conquesta i exp1otació d. 
A1nen ca. 

La 1non.arquia va concedir als ports de Cadi~ i Sevil}a 
PI Jllonopoh dt! tota mena d 'e1nbarcament~. 

La situació de Catalunya 

. A conseqüt">nci_a de 1a crisi dels segles XlV ~XV ja ex
ph,~:da, la po~lac1ó de Cata)unya ~'havia rcduit a 300.000 
0 :>:,0.0~0. hab1tant~. dins una Es~anya que cotnptava prop 
de ! 1n1l!ons. Pero la redcn1pc10 de la pagesia en 1486 
hav1a _estrrnu1at les cncrgies pcr a la roturació de noves 
ten ·cs 1 per a una intensificació deis cultius a fi d'obtenir 
t1n rnajo_r rcndim~~1~ de les co11ites. Aixo va augmentar 
Ja. capac1tat a_dqu1s1trv~ de les masses pageses i va impul
~ar la forn1ac1ó lenta 1 Jaboriosa d\1n mercat catala. 
. A poc a poc, la producció artesanal va anar creixent 
1 es va desenrotllar Ja producció manufacturera. Lentaª 
inent, a CataJunya es van anar teixint eJs lla~os d'una 
\·ida economica i tl'una nova distribució <lel treball, que 
\ an crear les bases 1naterials per a la, transforn1aci6 futura 
d i:' la nacionalitat catalana en una nació. 

Aquest nou procés de desenvoluparnent economic intf'
rior de Catalunya també es beneficia de !'afluencia de ror 
cr A1nerica. Aquest or, drenat cap als paisos europeus a 
canv.i de Uurs mercadcries: t.a1nbé venia cap a Catalunya 
on contribuia a impulsar el crcixement de les forces prn
d uctives, com ajuda a descnrotllar les d)altres paisos. 

Les estades de Caries I a Barcelona pennetP.ren d~ 
pensar en un rebrotan1ent de les re)acions amb els niercats 
üalíans. Posterio1ment, sota el regnat de Fe]ip II, Ia prc
paració de J'expcdició militar de Lepant féu imaginar un 
redre~an1ent econbrnic basat en r expulsió dels turcs de la 
11.editerrania. Totes aquestes esperances van esdevenir més 
rea.1s .quan, a finals del segle XVI, les guerres de Fla.ndcs A i 
van desviar la ríuada d,or amerita cap a les fircs d'Italia, ¡ 

[ situaren Catalunya novament en els corrents comercials 
per bé que ten1poralment. . . 

1 

C~talui.,ya conservava les seves antigues . 1nstitucions 
(Cort~ i G•nc-ralíta t ) i rf:stat ~:panyol n~ llu1tava contra 
aqnel'l\( ~ gis. Pero la s1tuac10 va canv1ar a partir del 
regnat de Felíp I II, quan E:spanya ~s trobava _arruinad::i 
¡ desagnada per conflictes 1nternac1onals contmus, amb 
la flota n1olt disminuida i amb la gue1~a a les seves 
fronteres. 

La monarquía necessitava més recursos que els que li 
arribavcn d ' An1erica. Felip III, i més encara F'elip IV 
van anar extremant la acmanda a Catalunya de contri~ 
bocions, subsidís i solda.ts. 

Aixo esdevingué motiu <le continus regateigs i d'enfron
taments constants que es van anar enverinant progressi
van1ent. Finalment, sota el regnat de Felip IV, esclata 
entr("! la MonaJ·quia i la Generalitat la guerra del 1640 
dita '4Guerra dels Segadors'' o ''Corpus de SMg'' i, mé~ 
exactament, "Guerra de Secessi6", la qual va durar fins 
al 1652. 

La guerra de Secessió 

. Sota el reg~at de '1 Felip IV, la guerra entre. Espanya 
1 Fran~a va situar Catalunva en la línia del front. El~ 
excrcits rcials fonna ts per tropcs rnercenaries r~rutadc~ 
~rreu d 'Europa, es coznportaven com era corrent en aquefü 
epoca: abassagaven ds pagesos, robaven, violaven•, ma 
ta ven, etc ... 

Els pagesos, excitats pel capteniment de la tropa i in('1 
ta ts a la revolta pels. propis .senyors i per la Generalita, 
es Jlen~aren ~ontra c>ls soldats i llurs oficials. Si la revolt 
pagesa fou v1ol~nta i sagnant, la repressió de l'exercit et1 
c~ra en fou rn~. Llavors, la revolta s'estengué arreu d 
Catal1:1~ya, pertot on hi havia soldats de passatge o " 
guam1c16. 

Les col~es de segadors del vo]tant de Barcelona cntr: 
1·en a la c1utat el dia 7 de juny, diada de Corpus, d1 



16~10, al crit de l\.1uyra el mal Govern! ·visea la terral 
Assaltaren la presó i alliberaren els en1presonats; escome
tcrcn cls edificis represcntatius del poder reial i es Hiura
ren a una rnatanc;a d'de1ncnts oficials, entre ~Is quals el 
vit·rci., Co1ntc de Santa Coloma. 

Recolzant en aquest 1noviment pagcs í popular, la 
(ieneralitat va destituir F'elip lV i va proclan1ar la "l{c
pública", és a dir, la separació d'Espanya, per la qual 
cosa aquesta guerra és anon1cnada "(;ue1~ra <le Secessíó''. 

Pero passada rexplosi6 violenta i satisfcta la. venjan~a, 
la n1ajoria dels pagesos van tornar a llurs ocupacíons i no 
van seguir la GeneraJitat en la scva proclan1ació~-La "Re.: 
pública', fou crefíinera duració.1 

. 

Els cxcrcits reials cnvüus rontra la Gcncralitat van 
avan~ar an1b relativa facilitat fins a llarcclon. Alli ll's 
u·opes de la (i<·ncralitat i la poblacíó barcelo:.üna es van 
enfrontar a l't~xcrcit i el van derrotar en la batalla de 
1.fontjuic. 

Llavol"S la Generalitat, tement una expedició punitiva 
i trobant .. ~ impotent per a fer front a Felip IV sense 
l'auxili de la pagesia, va anul. lar la R.epúb1ica i va decla
rar l'auto-anexió amb Fran~a; nomena Con1te de Barcelona 
Lluís XIII i, en n1orir aquest, Lluís X.IV. -Catalunya va 
tenir en aquell període virrcis fr~ncesos i va haver_d'acor~ar 
subsid.is al rei de Fran~a. Pero aquest no va aJudar (.a
talunya coro havia _Pr~m~s i Bar~elon~ assetjada, acc~~~a 
Ja capitulació que h ofcn Joan d A~tn~ cr~ non~ de f e11p 
I\l, per la qual eren servadcs les 1nstituc1ons 1 ~Is_ furs. 

Lluís XIV, pero, va. ?cguir oc~pan~. ~l R.osscllo 1 P~:-1 
de la Cerdanya, que li !oren ced1ts ohc1ahnent en luJ~. 

1 Es evident que la República p~ocl_mnada en 1640 per 
Pau ClarJS no pot equiparar-se a _les ~epubhques_ b_~rgcses actuals, 
tal com ho plantegcn alguns htsto:1a<:Iors ~1ac1011~hstcs. En t~s 
concepcions d'aquella epoca! •~ Rcpubltca,. s1 hagues pogut pr -
perar, hauria estat una repubhca barcelonma feu~l, com ~e! de 
Gtnova i Venecia, amb Jes quals els cat~ans de 1 Edat M1t1ana 
havicn tingut n1olta relació. 

EJ desenvolupament historie posterior 

.. t\. conscqüencia de la guerra, Catalunya sofrí dÚrant 
uns anys el caos 1nonetari, la fan1 i Ia 1niseria. Pero vers 
P-1 1675 cotncn~a la reconst.rucció de les forces productivcs 
i es va preparar un nou quadre historie. 

Hi va haver un augrnent de població {malgrat l'a1n 
putació del Jlosselló, la Catalunya de 1700 pas!,ava an1-
plía1nent dels ~100.000 habitants, xífra no aconseguida _de:-: 
del segle XIII ) , hi va havcr redre~ament monetari ( la 
lliura catalana guanya valor en els mercats), es cre'flr;:-n 
noves in<lústries, cspecíaln1ent textils, i una classe bur
gesa es <lcsenrot Ha. prúsperan1ent i prepara projectes cmn. 
pC'r exen1plc, la socíetaf per accions "Fénix de Cataluñ~" . 
ditigida per FeHu de la Penya. 

Cap a finals del segle XVII va pujar a Europa el pn.'1¡ 
del vii mcntrc a11gn1entava la producció de les vinye;>-; 
catalanes, i vingucren capitalistcs holandesos a instalar.lar 
fabriques d 'aiguardent i a organitzar-ne l'exportació. 

A aquesta burgesia prospera formada peJs "ciutadanc.: 
honrats" 1 de Barcelona, de Reus, de ~fa.taró, etc., s'unire.1.1 
alguns elcn1ents actius de 1a noblesa. Tots plegats van 
constituir una oligarquia que considerava Car les r I ' ;el 
1nillor rei que ha tingut Espanya" ( són llurs propics pa 
raules) i que postcriornu~nt va proporcionar els quadn•c; 
dirigents de la Guerra de Successió. 

La Guerra de Successió 

En 1705, sota el rcgnat de Felip V, nét del rei de 
Fran~a Lluís X 1 V, torna a esclatar la guerra entre Ia 
Generalitat de (-:atalunya i la monarquía espanyola. Fe
lip \l, voltat d\1na Cort on cls francesos tcnicn gran in
fluencia, es proposava de trencar cls compartiment~ feuda ls 
í unificar el país sota la monarquía absoluta, com havia. 

1 Denominació feudal del patriciat urba, que 1c1uia conaer
vant~se a principis dt·l segle XVIII. 



fet Ll:ís XIV a Fran~a. L'oligarquia catalana, objectiva. 
mer:it. 1:11teressada en aquest procés d'unificació, aspirava 
a dir1g1:-lo~ .t:-nt per a aconseguir una participació decisiva 
CTf la drrecc10 de l'econo1nia espanyola i obrir-se vies pro
pies en el comer9 amb America, com per a impedir una 
possible. desviació del desenvolupament economic espanyol 
en prof 1t exciusiu de la burgesía francesa. 

Políticament, els dirigents de I'o1igarquia catalana es 
van declarar a favor del príncep austríac, amb l'esperan<:a 
que un 1nona.rca cridat i imposat per ells seria més favo
rabte a Ilurs aspiracions. 

EJs enviats de la Generaiitat i els rcpresentants d' Angla .. 
t~r~a establir.en un comprornís, pr.l qual aquesta prometia 
d aJudar a instaurar al tron d'Espanya un rei austríac 
que substituís Felip V . 

La Generalitat, que havía fet acte d'acatarnent ;i 
Felip V en 1701; va invjtar l'a.rxiduc Carles d'Austria 
a presentar-se a Barcelona, on fou proclamat rei d'Espa
nya. Aleshores, Felip ,, assetja Barcelona per terra i per 
mar. pero !'arribada de refor~os auglesos el van obligar 
a retirar-se. 

Valencia i Aragó també prengueren partit a favor de 
ltarxiduc Carles, Eis partidarfa d'aquest, ajudats pels an
giesos i peis austr1acs, van entrar a Madrid en 1706 i 
1710. Pero FeJip V va. ocupar Valencia i, en 1707, va fer 
pública una pragmática snprimint cls furs de Valencia~ 
d' Aragó i de Cataltmya. 

En 171.0~ Felip V va escometre Ca.talunya. En aquest 
moment va morir l'Emperador d 'Austria i l'arxiduc Caries 
va pu_jar al tron d~ Viena. Anglaterra, per tal d 'evitar la 
unió de les corones austriaca i espanyoJa, abandona la :;cva 
in tervcnció a Espanya. 

En 1714. les tropes franceses i espanyolcs de Felip V, 
sota el comanament del duc de Berwick, assetjaren Rar
cclona i 1'assa1tarcn. La població barcclonina -dirigida 
per Casanova i el conscUer segon Feliu de la Penya- va 
resistir heroicament, pero davaot el nombre superior deis ..44 
a.SsaJtants, el día J 1 dr. c:;etcmbrc del 17 l-t-, fou vcm;uda. J 

1 

Felip V va diS30ldre Ja Generalitat, i Catalunya passá 
a ser govemada coro una regió més d'Espanya en virtut 

"' del Decret de Nova Planta. 

Característiques particulares de les dues guerres 

Aquestes guerres tingueren un caracter molt particuJ:-,r 
donades les condicions concrete.s d'Espanya. 

No es poden equiparar mecanicament a les lluites sovint 
acarnissades d'aquell te1nps, en altres paTuos, entre Ic<; 
monarquies tendcnts a l'absolutisme i la nohlesa feudal 
defensant els seus privilegis. En altres pai'sos, la Buita de 
la monarquia contra c1s senyors fcudaJs afavoria obf r.cti
vament el <lesenvoluparnent de les forces pro<luctives i 
donava suporta la burgesia, amb que contrihuia a unir-fa 
com a dasse nacional. 

A Espanya~ Felip V va iniciar precisament aquest~ 
poHtica. Pero I'absolutismc, des del Descobriment fins al 
segle XVIII, no havia afavorit eI desenvolupament de le,;; 
forces productives, sinó que les havia escanyades tot arrni
nant el país en guerres de conquesta i, més tard, defensant 
aquestes conquestes, guerres que refor~aven el paper de 1~ 
noblesa. L 'absolutisme dcJ monarques espanyols no havia 
recolzat en la hurguesia, sinó fJUC hi havia xocat i l1lPxia 
aixafada, co1n ho féu Caries I amb les Comunitats d<' 
CasteHa i les Germanies de Valencia i les .illes Baleai-s. 

Referint-se a aquest període. Marx escriu en l'ohra ia 
esmentada: " .. . en e1s Estats europeus la tnonarqu•a ah
so1uta es presenta amb un caracter civilitzador, com a 1;) 
iniciadora de la unitat social. Fou el 1aboratori en el qual 
els elements diversos de la societat foren barrcjats i fusi0~ 
nats fins a perrnetre a les cíutats et canvi de ia sobirania 
i independencia local de l' Edat Mitja pel govern genera 1 
de .les dasses niitjancs i el domini comú de la societat 
civil. A Espanya, al contrari, mentre l'arístocracia es sub~ 
n1ergia en Ia degradació, sensc perdre cap de1s scus pítjors 
privilegis, les ciutats perdicn llur poder rnedicval serna· 
g-uanyar in1portancia rnoderna" .1 

1 Op cit., pag. 12. 



D'altra banda, aquestes cruerr- ta d 
l 

,..., '---'Y mpoc no ei1 po en 
prcs~ntar, ta com fan el naciona1i ... te"' b 1 • < • , .,, ~ urgeso~ cata ans 
com a f{II<:"rres 1Wfto';!afr en tre Cattllunya i. Castella. ·' 

La hase ~conom1ca dr la societat er . 1 lt • l . · · a encara essenc1a _ 
; e~t ª1rru. ;ura, t la yagcsia. que era la ma~sa immcn~::, 

1 
eGa po ,l_ac10,t n~ tema cap participació en els afers de 

a .T~nc-ra ttat e~ , ;at'aI11nya i de la Monarqttia a ca~tr.lla. 
T p<"l qu:• f~ a .C:a~te_l~a. tampoc no es pot parlar en aque!h 
epoca ~(. parhc1pac10 el<· la hur.~esia. 

E~ 1mportant d'a<;~('nvalar tamhé. que aquestes dues 
g-11Pt'f"<-'~ t~nen característiquc~ hen diferents. 
• ~1:11640 fa Gt'nf-"ralifat ~,•rvf>tX: d ' instrum~ntA't la pt>l;t;1 
~ m1t1Pin,a nohfes:t. af d<-r~at i a la burg.('Sia. En anm•lla 
t-poca . 1 alta _rl()hf Psa C'atabna. ia f'!.tava aliada arnh l'alt:-t 
n~~lP~a dP. VP.!-tat n·nt.r;l!. a b C:ort dPls Austricc;. Els 
chr,g~_nts <lr la f;.,-.rwn 1itat aprofit.nren l'exaspct·ació de la 
r:ag-esm pt•l~ ~xcr.~~o~ <l<-li. <'X<'r<· its tastellans i deis merc:enq,
rts <'Stra.ng-<'r!( Ai~í transfnrmarc-n trn 1novitnc-nt popular d~ 
revolta en movim~nt poHtk. 

E~ cviclent eme la nohlr~a. fa bntf!{"sia i el d~rg:-it 
h~rcclon.in:-:, rc-col7.an,t c-n_ fo comunitat de 11en~na i en· fa 
dtfrrenc1fü•1~ .. oue s h av1a ncc,,nluat durant <'ls darrf'~ 
14-0 anvs d :utlarn<'nt. malcl~vcn lJC"r donnr a l111r guerra 
un caracter nadmzal. criclant a defensar (fatahmva ''contt-"' 
C'l reí i <'"ls c"~tc1Jans''. Aqu<"!-tl's crides van troh;r un resso 
fa.vorahfo estr~ d~ intcJ.lectna1~ i estudia.nts ( ds fl\l;'l , .. 

~org-Ícn de fa pclita nohJc-.c;a Í · de la burgesia) í entre J,,.. 
menrstra1ia i alguns S<'<'tors page~os (partteuforment pi<: 

rfo le~ ciutats) qu~ eren caf)('s rocials sensible,;; a les reivin
dicacions que la Generalitat plantejava contra el pagam<•nt 
de trihuts i te~ UevP.S de soldats. · 

Aixo den1ostra f!U.e la formació de la nació catalana 
havia avan(;at considerahlcment. 'Pero, d'altra. handa, el 
petit grup de nobles i clergues catalans es va col.locar sota 
la sobirania francesa, tot rc-pctint la vana recerca de sobira 
estrang-cr de la guerra <le 1·462-1472. Aixo prova que en b 
rnentaHtat deis dirigents no s'identificava poder polític i 15 
sobirania nacional. Aq11 f>l1s l1omes pensaven encara en ter-

me8 feudals: sobirans, as~n1hlee!t r8presentativ•s de le~ 
dasse~ pdvilegiadcs, ei.c. 

En canvi. en 1705 la situació és diferent a causa dPl 
prospe.r descnrotllament economic deis darrers dccennis 
del segle XVII. Aleshorcs apareix 11na capa hur~(~~a dífr
renciada, amb una gran sensibilitat per a la compet;»ncia 
cconomica i animada pt•r un desig d'intervenció en cis 
afcrs espanyols. No és casual que en la guerra de l 7fY)-
1714 les corJJOracions jugucssin el papcr <l'organitzadors. 
Llurs dírigents consideraven Catalunya con1 una part d'Es
panya (ho diucn cxplícitament en una 1'fen1bria contra 
la burocracia de Cadi~ que volia fer pagar a les nnu~ 
catalanes com Hestrangcrcs"), i durant tota la guerra no 
van <lcixar de dirigir-se a "l'Espanya enganyada". 

1 
L'cxplosió de tipús particularista es va pro<luir en 

l'ambient desesperat del setge de Barcelona del 1714) quan 
els dirigents van témer que els privilegis barcelonins i 
catalans, conservats fins ale.~bores, serien suprimits. 

També cal tenir prescnt que la pagesia ( és a d ir. la 
imrncnsa majoria de la població catalana) no fou mohi
litzada 5jnó n1olt fohl~mcnt per oposar-sc als exercits reials 
i que a<¡ues.ts no van topar amb una veritable resistencia 
rnés que a Barcelona i els seus voltants. 

Aquestes guerres corresponen a ls ,mes i contradiccion~ 
característiques del període de transició de la socictat 
feudal a la societat bnrgesa moderna, període que a Es
panya ha cstat particularmcnt llarg i penós, ple de contra• 
diccions, com ho dP1nostra la subsistencia en els nostrcs 
dies de forts vestigis de feudalisme. 

Aquestes guerres tingueren, a més, el caracter particu
lar del període de decadencia militar d'Espanya, quan els 
monarques d'altres paisos que abans havien tremolat da
vant d'ella, ara s'alíavcn i intrigaven ---en representació 
i defensa deis intercssos de llurs hurgesies re~pectives- 
per acabar d'a.ixafar-la i repartir-se el seu Ílnperi. L{'S 
rívalit.ats estre la Gerieralitat de Catalunya i la Monarquia 
cspanyo1a eran explotarles, alternativament, per les distin
tes potencies europees. 



En 1640 fou Fran~a que va atiar Ja Generalitat contra 
la ~asa ? .. ' Austria. 'El resultat final de la guerra fou la 
cap!t~lac10 de la Generalitat davant del rei, pero el Ros
sello 1 part de la Cerdanya, ocupats per les tropes fran
ceses, van quedar en poder de Lluís XIV i Ji foren cedits 
oficiaiment, com ja he1n dit, en virtut del Tractat deis 
Pirineus. 

En 1705, en c.anvi, fou Anglaterra la que va en1penyer 
Ja Generalitat contra Felip \ ! i a favor de la cassa d '.Aus• 
tria. E1 re~uhat. final d'aquesta guerra fou la. derrota i la 
disso1ució de 1a Generalitat, pero els ang1esos, que havien 
ocupat ~-ieno1:ca i Gibraltar, n'exigirien el lliuran1ent, .iunt 
arnb conccssions per al cornen:; a1nh An1erica, en virtut del 
t ractat: d' lJ tre<:ht~ en 1713. En 1 783 van haver de tornar 
Menorca, pero e~ van quedar Gibraltar que encara con• 
serven. 

Consideraeions generals sobre el segle XVIII 

La guerra del t 705-1 714 va acabar amb la victoria ele 
Felip \ 1, arnh la dissolndó de la GeneraJitat i amb ]a 
i1nposició a Catalunya d ' una política d'assimilació for~osa 
i de la IJeng-ua castellana co1n a únic idiotna oficial. 

Ei judic.i historie no es por limitar a condemnar la 
hrutalitat del n1etode, i deixar de banda l'exam~n de les 
-:ondicions i deis corrents polítics de l't~poca. Tampoc no es 
oot judicar amb un criteri nacionalista pref abricat, sinó 
¿!estriant c ls elements positius i negatius que el fet va 
detenninar en l'ulterior descnrotllament economic i polítif 
de Catalunya i del conjunt al qual fou vinculada més es-
t.retarnent que abans. . 

La historiografia nacionalista catalana caractentza tot 
el temps que ~~a des del l 7 t 4 fins a mitjans seg le ?(IX 
col~ un "pcríode d'abjecció". D 'aquesta rnar!era d_esv_irtua 
més de 125 anys d'historia de Catalu~ya 1 neghge1x la 
brillant intcJJectuaJitat catalana de 1 epoca per haver 
parlat i escrit en castella. 

Els catalans d'avui no tenim perque menysprcar un 
seg le ¡ rni~ cf his~o04 qel nostre poble. En el :;egle XVIII 1G 

l. ·6 •".l talana era encara en f or.nH\.ció. Podia forrnar~~e 
,1 nac1 e~ - r · · d .., 
. d' no -·c·~br•r d~ f ormar-:~e. ~ o CXJStla~ oncs, com Uf' 1 po la u H .... - • • • ' , • 

fet categoric i un sc'n pocha tentr consc1enc1a definid:3. 
En aqueo;;tes condicions~ no es pot parl~r. de "traició,, 

a una ''nació cvtalana'1 que_ encara.no. ex1stia. El deser,. 
rotllament cco1H:,tnic i polít1.c. ull:~no.r era e!, que havb 
d~ decidir ~i Catalunya csdev1ndna una ~ac10~ com així 
ha es.tat, 0 si es f us1onaria a.mh, altre:; nac1onalitats en J.a 

· nacié espanyo1a~ 1a qual t;unbe n1aldava pcr formar•SC'. 
· Després de la dr·rrot.a del 1714 i d<:_ la di-.;sol1.1~ió de Ja 

Generalitat la noblc:-;.1 que re~;tava. a. Catalunya. intcntant 
salva~a.rd~r el rr1axin1 d r. privi.legis po~sib1e, va ccrc:-.r 
··•ccf..::.' a ¡.,.. r:o,·t de Felir) \' i v:1. .:idonta.r el ca.stellA. Gt, . , , ~ . .. ., .. C:l. ..._ .. - " ' 1 

La p:¡gesia cat~ b na no e~ ,·a ~en tir: f erida pet' la dis. 
solució d'un Grg~nismc ni que no ten1:1. c:ip participació 
i el qual 1i apar[.::ixia corn un instrunwnt ,:Je dominaci6 
dels setis en<.'rnics 1nr!-; cl:rec tcs: la nob1<.,sa terrat:inent ca. 
tala.na. 

La burgesia i la intel.lectualitat van anar evolucionant 
d 'acord a1nb la situació, rncara 1nés pel fet que 3. Espanya, 
en conjunt: va co1nern;ar un períod~ de pau i d e prosperitat 

' econonuca, 
Les estreles rdacions economigues i culturals que es 

Uioaren aleshores entre les difercnts nacionalitats hi~pa
ni~ues. deternlinaren que durant. el segle XVIII es refor~ 
cessin les tendrncíes objcctivcs vers la unitat hisparlica: 

Les noves condicions econo1uiques i el desenrotllarnent 
cultural 

Des del punt de vista del <lescnrotllan1ent e.conomic, la 
tendencia de ks n1onarqufr~} europees vers l'absoluti.;;rr1c• 
fou~ de pritner antuvi, objcctiva1ncnt progressiva.. Aquesta 
tendericia va portar a unir amples territoris sota una adn1i~ 
nistració general única, trencant les traves f eudals i af avo~ 
rint la creació de graos mercats nacionals. 

Pero qu,an la bnrgesia esdevin6Y\1é una classe poderosa 



capa~ ~e pre.ndre _el poder, l'absolutisme monarquic es va 
convcrur ell ma.te1x en una trava per al progrés, Llavors, 
aixecant les masscs pageses i els, trebalJadors de la ciutat 
contra la noblesa i l'absolutisme, per la reforma ( o la re
voluci6) agraria, pcr la llihertat i per la igualtat polítiques 
de tots els ciutadans, la burgesía dona al poble conscie.nr.ia 
nacional, s'erigí en classe dirigent i, als pai'.sos de desen~ 
volupameut capitalista nonnal.. va prendre el poder. 

A Espanya. el drsenrotllan1e~t econonlic havia ana t 
reprcne"rtt, especiahnent a les rcQ;ions µeriferiques de Ja 
Península. L' ascc.n.~ de la burg~sia va motivar que en aquest 
perío<le s'iníciés una política que, ensems que tendía a 
rcfor~ar l'abso)uíisme rnonarquíc~ resultava beneficiosa per 
~ la prosperitat cconomica del país. 

Espanya es va anar unint sota Ueis generals tendents a 
el in1inar l'aillanlent i la dispersió feudals. 

Es van suprirnir les duanes interiors que entorpien la 
circula.ció de mercaderies d'una província a una altra. Es 
van dictar Ileis afavorint la producció, eximint d~impostos, 
o rebaixant ... Ios, f acilitant la importació de materies pri
ineres. Es va re.gu1ar la importaci6 d'ar ticles textils í 
crahres 1nercaderi~s, i s'apiica el proteccionisrne economie~ 
pt!r tal d 'a.f avorir la producció interior. 

Es van decretar una serie de disposicions a favor d~ 
la Hibertat del trcball. En- 1778 es concedí a les dones el 
dret d'associar .. se a]s gremis; en 1780 fou declarada lliure 
la instaI.lació de telers de seda; en 1782 es prohibí a]s 
gre1nis la persecució dels treballado~ no controlats per 
~Bs · en 1787 es declara lliure l'exercicí de 1.ots els oficis 
del 'ram de la construcci6 i es van rehabilitar per decret 
els oficis de sastre i d'altres que es cons.icleraven deshono
rants. 

i\qu.est procés de desenvolupament de les forces pro
ductives que determina l'aparici6 d'uns sectors burgesos 
cada vegada més forts i més influents prop del Govern 
central, és especialment notable ª. Catalunya. , 

]a a partir del 1718 es fa sensible un progrcs d_el can1p 
catala. Augmen!a:, l'extensió dels conreus (roturac1ons, co- 11 

l~nitza@ió, fundaciél de poblcs nou~, etc.) i Jlur inten~i
f 1ca.~ió ( Inillors n1etodes en Ja vinya, ramaderia a le:, 
°:ªs.1es, etc.) . , S'introducixen cultius nüus i d'altres s~PSp(• 
c1ahtzen ( arros, plantes per a colorants, etc.) , La, baix;1 
d~ls pteus del blat a tot Europa i l,elcvació deis prcus del 
v1 plantegen una conjuntura excel.lent per a la Catalurn:a 
vitícola i afav?reixen un relatiu bcnestar popular. · 

~ Es perf ecc1onaren també les tf,e.niques industria Is. En 
! 73~ aparegueren Jes prin1eres fabriques d'indianes. La 
1ndu~tna cotonera que, en 1723 uti1Ít7.ava 2.000 obren;. 
n:ocupava 21.000 en 1780. La indt'1stria sedera, quasj inc-. 
x1stent a corncn~an1ents de segle, ocupava 12.000 obrcr" 
amb niés de 4.000 tclcrs~ en 1790. La indústria. llanera~ ~i 
bé va recular en els pobles petits, es concentra a Tctra~sa 
i SabadeJI, on cls f abricantc; ( Ga:lí, Roca, etc.) arribaren 3. 

c~m.petir, milJo~·a.nt Ia qua1itat dels productes,, ainb e 1~ 
teixits ang-Iesos 1 f ranccsos que s,havicn anat fent cars. El 
no1nbre total d' obrers catalans, a finals de segJe, , .era calcu
lat en u.ns 80.000. Els gr~mis de la ciutat de lBarcelona 
tcnicn tnés de 30.000 afiliats. 

. E!~ 1785, · s'i:1stal.la a Catalunya el prin1er tclcr 1ncca~ 
n1c d Espanya, 1 uns anys rnés tard aparegueren les berna
danes, invent d'un industrial de Berga, q~1e van ser ad~p
tades pels ang1esos. 

Aquesta hurgesia ascendent, junt amb la burgesia de 
1~ .resta d'Espanya, Ya ~nar obtenint una serie de dispo
s1c1ons a ~av~r ?e la 1bhcrtat del trehall: la supressió de 
mesures discnminants com el drct de bolla/ impost que 
p~ava. sobre <?atal~nya; la circulació lUure de grans ; Ics 
pnmeres autor1tzac1ons de comer~ lliure de}s catalans amh 
Puerto Rico i la Luisiana, a partir de 17 56; i -finahnent -
a~onseguí en l ~78 que s'au~oritzés totalment el con1cr<; 
lhurc arnb An1enca. Ja. a partir del 1760 el comer~ an1ericA 
era una de l~~s ocupacions corrents deis bergantins c.atalans, 
la construcció deis quals a les viles de la costa> de Salou 3. 

Roses, s'havia convcrtit en una indústria de les més pros-
peres. 

l lm:patt ~e duana interior .. 



(. ~':~('.sponent a ics noves con<li, íons croni•,n1iq11cF. !a 

pohJ~, 'º ,.-~talan:1 va aug1ncntar an,b c-,araordinaria r~¡,, 
_de~ (aig~ru:s \ ilcs <lupHcaren la població en pocs anys, 
-~~uh natabta!~ de 45-5(J per J .()()0 J. ( !atalunya, (!JI<• 1,·u;a 

)7~(}(.}(J hahJfaut{-S <>n J 718, s'a,:ostava al ntilió &.t. fíu"'-1 ..; 
'!c·I ~g)e9 ?', ~ f J 1 ~ ru¡ucst ci-cixeinent del J UíJ'/o 6. particu .. 
l;,,.rutc·nt s1gndu·atni isi 6; c,Jmparat amb rindcx de creixe-
'!"~nt gttn t·ra l d·~panya~ que va ser dél 65 al 75%~ o de 
J raru~> ' !'!e au1,'lttenta nun1és e) 30% ). 

• E~ e,· iat;nt que l"articulaci6 del mcrcat espanyol i, amb 
<!ll.. d una , 1da ,·cono1nica comuna de tot~ les nacionalitats 
d ' &~pa.uya-: va af a\ orír en gran mesura aque.'it dest;nrotlla
utcnt de r economía catalana .. 

La produccíó catalana era venuda llíurcment a tot 
E J,;,nya ; nombr~ cmnerciant~ r..atalans anarPn a insta.-1-
l;H . , ... a ( !a,.t~lla. AndahL~ia. Gafíci::i.. etc . . . La viuculad6 
,,, ~,~té,,uj,•'! \ ª, ÍoJ njr un a n1plc• nic•rca t de prop d'oH:t-" 
uuho:u~ d hah.itants, que CTa a fínaJs de) scglc XVJ 11 la 
p,¡J,Jacíó d '&µanya'" · 

I-:n 1758 (1'.5 "ª íundar a Barcelona la Junta Particular 
dr ( / <'iJJJPr f (n!ercacj6 del ven ( !onsolat dr Mar) qu~ rc
pn ~~nta ra~m d'una burgcsia ,ncrcantíl organit1.ada. La 
Juula d, ( :omc-rf va construir la Llotja ac:tuai, 1nantPnint 
djntrc ~ el vcJl fialó gotic coro un vcrítabl<• símhol, í 
{ n~a en 176() el (~JJegi de M edicina, en 1769 l'F.:.'«·o la 
, I,~ .. ~autic:·a, en 17i0 I' Acadi--mía de1 (~iencia~ N_a.tnraJs i ru 
l 7i7 la de J ori<;pn1denrja. 

J uut arnh ,.¡ redr<~mcnt ,·conbrnie ei va pro<luir Ja 
florida cultural, í (!Is íntc)Jt'(' t1 1;1ls cataJan~ taruhí· van sor ... 
ur <l,•l-; ua.tr"~ l<":af~ Nlt-Jlt•ru Jfur~ a~tivita1$ c:ap a tot 
J,:~pauy.a. 

Els m~1g~ catalans VirgHi i Gírnrn-~mat particip:n rn 
rM"pé<,"tivauwnt, . ~01n a prúncrc~ figures., cu la f undac:í6 de] 
(~ol..legi de Medicinad,~ Cadi~ i del Col.legi de Sant ( !ark!s 
de Madrid~ csdevingut l'actual FacuJtat de Medicina. Pere 
Abad fou profes.~r de bot.ariic.a. a Sevilla. Jo:,ep Q uer cr~a 
el Jardí Botanic de Madrid~ (;apmany es destaca a ?vfadd<l 
,• .. otu a c-c~onon1~t.a. H,!nt•t Hails en ra~tronon1ía i les 1na te- t6 

:. Badía ( Alí Bei ) en la dip!omaei~ 
l. • t! Dom-encc - ' ab<- --, n1a.t1que.,h . s al" pal.SOS ar .J• . lm t en 1.01ss1on ., . _ 

espec-1.a. · en ,, t Gli()t10rnic 1 cultural, ta.mhl- es va 
Anib el red~ ~al~en an esnerit de reforrncs s'estenia r~i . 1 lit1c ..., ,1 gr J • Du . i · ., 

Produ1r e Po -
1
· , ascens de la burges-ia. rant aquc.nt 

, lsat pe nou . • • , • paÍ$, unpu · , oder de la Inqu1s1c10 1 es prepararen 
c~le es va frenar et Pla se:w.,a dissoluéió en 1813. 
---r.> • • er a •Y 

les condicions P b ·, va impulsar el pe' ",J_ •, . nt de la urgesia n"'.te 
El c:e1xeme. 11 lustrat'' ~ Els homes represcntatiu\ 

<lit del -~nespou~ola~ide, Comte d' Aranda, Camporna .. 
d'aque:st _pe~:!i~ i Jovellanos, actuaven al costat del rei 
nes, Flon~ . s. objectivament, pero, creaven condicions 
i eren monarqu:c ~ pulsar el desenvolupament capitalista 
favorables per "' nn 

d'Espanya. h es eren l'expressió d'un estat d'opini6 del 
, A9udeestsl c:nfil e"' ncia que exercía Paven<; polític de la 

pau 1 a in u · ' rib -
burgesia a tot Europa. Llur ac!uac1~, cont ~u1a a cen~~ 
l'atenci6 del país en ia .?ec~s1tat lul.nba re onnal' . ag~ana i feía ressaltar la conveniencia de la i crta~ Po itica 1 r~ .. 
ligiosa. Contríbuien ~ a preparar les cond1c1ons necessa-
ries per a la revoluc10 burgesa. 

L' evolució de la qüestió nacional al segle XVJII 

El seg le XVIII f ou un seg le d'impuls de 1~ p~ucció 
mercantil espanyola, durante el qual l~ tf:ndenc1es- a~ 
Iutistes de la monarquia ajudaren obJecuvament a t~r 
avan<;ar Espanya cap ~ un m~s rapid dcsenrotllament cap1-
talista i envers la unitat nacumal espanyola. 

La unita.t ad1ninistrativa i -el castella; com a llengua 
oficial, foren imposats a Catalunya, primerame~t per la 
for~. Pero en la n1csura que es -ya anar ~rt1c~lant el 
mercat espanyol i que e1s intercanv1s comerc1als s an~ren 
intensificant amb avantatgc per a Cataluny~ les relacior_is 
culturals s'anaren intensíficant també, i allo que havia 
estat imposat per la violencia a poc a poc fou acceptal 
vol un taríarnen t . 



El propi pes de. les coses va empenyer la burgesia i cls 
intel.lectuals catalans a acceptar el castella com a idioma 
(JC co1ner~ i de cultura de totes les nacion.alitats hispani-
ques. . . 

La 1nteLlcctuahtat catalana clona un nou .unpuls a la 
literatura, arub el castclla con1 a instrument d ,expressi6 
1 a base del neo-classicisme --exaltac.ió de les grans unitats 
nolítiques-- com a tendencia ideológica. 
~ La burgcsia i ~Is inleLlectuals van comcn~ar a parlar 
1J>Espanya, prescntant-la davant d0l poble catala corh una 
entitat única políticamcnt i ccononúca, í enfortiren el scn
thnent espanyol de les masscs populars. 

El grcuge que els nacionalistes catalans els fan a postc
riori, és in3ust. Pcrque., en rcalitat, actuaven d,acord arnb 
el procés objcctiu de i·epoca i concordaven amb el senti
Inent del poble e.atal.a. 

E!s- lligarris cconornics, polítics i culturals que, per cla
n1unt de totcs les vicissituds, s'havíen a.nat dcsenrotllant 
histúricament, consíderablemcnt reforc;ats en el curs del 
seg le XVIII, coincidin t amb un periodc de pau i de pros
peritat economica, van determinar un. fenomen politic que 
ha jugat un gran paper en tot el <lesenvolupa1nent ulterior 
1 que cal tenir en cornpte ta.robé a.vui: ei pobie catala ha 
rxperimentat profunda1nent el sentirnent espanyol abans 

• t • , 

de constituir-se en nac10. · 
Aqucst sentírnent espanyol clel poble catala es va mani

Jestar amb for<;a extraordinaria., del 1808 al 1814, en la 
,ruerr; d~independcncia d'Espanya contra la ínva~i6 napo
lconica. La pagcsia, que no s~havia mobi1itzat ampliament 
ni en 1640 ni en 1714, es va, aixecar com un sol hon1e en 
defensa de la independencia d ~Espanya; refor~a l'exercit 
re rular. f orrná non1broses i coratjoses partides guerrillercs 

b ,, • • L' 1 ' í 1nobilitza el somctent en pobles. 1 crutat.s. exemp e, pero, 
¡nés signific.atiu ens el dóna el. fet ~ue els in~;n~ de Napo .. 
leó d'atreure's Catalunya oíennt-li 1~ creac10 d un govcrn 
autonom i el reconeixcrncn.t oficial de la llengu.a catalana, 
no van trabar rcsso digne d 'esxnent en cap classe ni capa Jª 
de la població. , 

Bn realitat la tendencia historica general creava 1. 
condicions eco~orniques en que les distin~s. n~cio~alita ~ · 
f¿rmades durant l'epoca feudal s~ana.ven ll~ga~t 1 fus1onar_1! 
entorn del mercat espanyol i an~ven const1tu1n: una nac10 
espanyo}a. La qual, si no s'ha realitzat éi es_~nc1alme~t p er 
no haver triomfat al scu temps la revoluc10 <lernorratlco-
burgesa. 



III 

EL PRIMER PERIODE DEL SEGLE XIX: 
1808-1833 . 

' 
d 

EJ tr~ncament ?'aquesta tendencia historica i l'aparíció 
el movunent nacional catala, que consolida la nació ca

talan.a a part, es van produir durant el segle XIX, davant 
les d1fi~!ats_ amb que va topar la revoluci6 burgesa, com 
a consequenc1a de la seva derrota i del consegüent enforti
ment de la reacció monarquico-terratinent. 

, Ju!1tament amb }a_ Jínia de desenrotUament que ~abem 
d exp}tcar, l~ cond1c1ons p~culars del desenvolupament 
anterior hav1~n creat una serie d'elements contradictoris, 
·que ~ols el tr1omf de la revo1uci6 b~ge~ i ríinpuls que 
bagues rebut el desenvolupament cap1tabsta podien haver 
superat. 

~ Als paisos capitalistes més avan~ts 1a unitat nacional 
s'ha fet a I'entorn de la nacionalitat més forta políticament 
i economicament. 

A F,.,panya J~ coses no eren aoo. Mentre de Catalunya 
anaven cap a C~stella comerciants i intel.lectuals, de Cas
teJla venien cap a Catalunya funcionaris i milit.ars. Aixb 
que en les condicions del segle XVIII no va revestir grat; 
importancia, es va convertir., a mitjans del segle XIX, en 
un cavall de batalla de la propaganda nacionalista "contra 
els que venien a manar i a cobrar contribucions''. 

Castella havia ~imilat diverses regions del país i havia 
esdevingut la nacionalitat més forta políticament parlant. 
Era la nacionalitat que · aparebcia dins i f ora del país, a 
través de l'Estat espanyol, com la representativa de tot 
Espanya. Nogerumenys, aquesta for~a política de CastelJa lO 

1 lt t d'un vigor6s desenrotllament de les force 
no éra E: res~ ª s ue tot just s'iniciava després d'un 
prfu~uv¡s ~~~: 'si~ó el resultat de la conquesta .d~Arne 
!!iesi Je 1~ª p~fxad~ militar 9ue les riqueses d'Americ; 
h . d nat a les classes donunants. 

avian ° 1 ie XVIII la burgesia castellana havh 
Durant ,~ segper bé que a,mb un retard considerable 

tornat a cre1xer, "bl · 
L f bl , era particulannent senst e, car tema en 

a seva e esa ~ l' . f 
front una noblesa teri-atinent forta, po 1t1camente, que o -e 
ria una resistencia ten~. , . 

En canvi, Catalunya, extremament fe~le pohti~ment 
havia desenvolupat els 1:1itjans de producc16 molt mes q~< 
Castella, sobre tot si tenun en compte el nombre respectu; 

.d'habitants. d. . d' . 
La burgesia catalana estava en con 1c1ons enviar e~~ 

a Castella mercaderies manufactu.~es, cosa que no pod12 
fer la burgesia castellana en sentit 1nvers. De Castella ve
nien a Catalunya productes agrícoles, mentre que Catalu
nya troba a Castella un ample mercat per als seus pro--
ductes industrials. 

En comen~ar h. vinculaci6 del mercat ~spanyol, la bur-
gesia catalana era ja. un grup compacte 1 capdavanter a 

Catalunya. ... 
En altres paasos, on el desenrotUament burges fou paral-

lel al creixement del mercat interior, la, burgesia va Uan
~ar-se .a la lluita pel poder a fi de destruir les traves 
que impedíen aquest creixc~ent. La burg:si~ ca~lan~ -en 
canvi- atreta pels benef1c1s de les colon1es, tmgue una 
visió de curt abast i es limita a assegurar-se privilegis i la 
part del lleó en el mercat espanyol i en l'explotació de le.-. 
coloníes d' America.1 

. . 

1 Prat de la Riba eseriu : "Perduda en un rac6 d'Espanya. 
va vegetar en vida pobra. i miserable, lluny det poder~ lluny dela 
nous ideals, lluny de les grans empreses nac1onals 1 curopeea. 
Van mudar d'orientació les coses del m6n i Catalunya va reve
nir, va retomar-se. Primer va correr d_arrera de la rique~a. Que 
la de.ixeuin treballar, que no la diatragueuin de la íema era 
tot el que demanava''. (Prat de la Riba: La. Naeionalitat Cata• 
lana, Edicions· de la Biblioteca Catalana, Mexic 1947, pag. 181). 
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JJa. UUl~t:~.::i Ui\.clli'itlla, a.lllU él\!U~t \.:U1upuctaU1t!nt, pre

sen~va ~pan~ ~avant del poble catala com una unitat 
pohnca 1 contr1bu1a poderosament a refor~ar el sentiment 
espa~yol de les ma~ populars de Catalunya. Pero al 
mateix temps, mantenmt-se com un grup burges a part 
frenava el desenrotllament dels vincles burgesos a¡nb 1~ 
resta d'&panya i anava consolidant les bases materials de 
la nació catalana. 

1 el resultat d'aquesta contradicció fou que quan,. ma} .. 
grat tot, la revolució democratica es va posar a l' or.dre 
del día,. partint ,de_ la fan mobilització contra Napoleó 
per la mdependene1a d Espanya, la burgesia catalana. va 
ésser inca~ de jugar el paper que li corresponia. en la 
lluita de tota la burgesia i del poble d'Espanya per la presa 
del poder. 

La participaci6 de les grans masses del poble a la guer
ra d'indepenctencia va detemúnar llur desvetllament a la 
vida polltica. Aleshores., la revoluci6 democratica es va 
posar a l' ordre del dia. 

En comen~ el segle XIX., la burgesia era l'única 
for~a que, en tant que el~, poclia dirigir -la revolució. 
El proletariat era llavon molt feble i encara no havia 
ad.quirit consciencia. de classe. 

La b\irgesia espanyola ( la catalana compresa) es va 
trobar · unida per l'1:111puls patriotic general i pel vigor6s 
moviment de mas.,es. Les Corts de Ca.di~ es reuniren el 
1810 ~ta la presidencia del d.iputat catala Doctor Dou, i 
el 1812 promulgaren la primera Constitució liberal d'Es-
panya. . 

Pero a partir del 1814, amb el retorn de Ferran .VII, 
l'a,i:istocracia teuatlnent es va reagrupar rapidament a 
l'entorn del monarca i va oposar a les forces de la revolució 
un bloc compacte i centralitzat. Ferran VII signa el decret 
d'abolici6 de la Constituci6 .elaborada per les Corta de 
Cadi~. 

La burgesia liberal, que no renunc~va a la reforma 
de PEstat, va rec.olzar · el complot liberal que prepararen 
a Catalunya eb generaJs Lacy i Milans del Bosch, en 21 

1 011 , 1 eJ pronunc1ament o.e K1ego a l,;abezas de :,San 
Juan, que determina la proclamaci6 de la Constitució de 
Ca.di~. en 1820. 

L'aristocracia terratinent i l'Església, momentaniament 
ven~udes, no abandonaren el combat i en l 822 van cons
tituir la Regencia de La Se~ d'Urgell, Aleshores, les po
tencies legitimistes d'Europa, reunides al Congrés de Ve
rona, es proposaren apagar el foc liberal espanyol. Els 
"Cent Mil Fills de Sant Lluís'' passaren els Pirineus en 
abril del 1823, enderrocaren el regim constitucional i im
posaren novament l'absolutisme, Barcelona fou !'última gran 
ciutat que es va rendir. 

Les dificultats, en lloc d' unir més la burgesia, la van 
anar dispersant. La unitat política, forjada durant la 
guerra d'independencia, es va anar tren~ant, i els intercs
sos particulars de cada grup de la burgesia es sobrepasaren 
als del conjunt. 

En paisos capitalistes desenvolupats, com Fran~a, An 
glaterra i altres, la burgesia es planteja com a objectiu 
central la presa tlel poder i consegüentment la seva propia 
unitat., en tant que classe, i la unitat de les masses pageses 
i el poble al seu entom. A Espanya, pero, la burgesia ca
talana, que era la més- desenvolupada, es proposava corn 
a .objectiu central de la seva política la reivindicadó del 
proteccwnisme economic més ultrancerament que en el 
segle XVIII, pubc qu~ les colonies americanes s'aixecaven 
en la lluita per llur indepen<;lencia. A més., en aquests terri
toris, la burgesia catalana topava., cada vegada més, amb 

"la competencia dels paisos capitalistes més aven~ats, i, 
d'aquesta manera., el seu afany de conservar i monopolitzar 
al niaxim el mercat espanyol, s'exacerbava.1 

1 El catala Batlle, a le, Corts eapanyoles de l'any 1821, 
deia: "'Si Catalunya no hagués trencat les cadenes de la segona 
edat de ferro, destruint ela abusoa del ~gim feudal, avui no se 
la podría qualificar d'induatriosa i ella mateixa no podria vantar
se d1aquest titol que l'ha fet celebre a totl ela racons del m6n. 
La llibertat interior és la que ens convé. I la llibertat exterior 
del com~ seria un cop mortal per a les noatrea fabriaues. Ale1-
hore1 la pobresa de Catalunya arruinaria Espanya". 
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La qüestió del proteccionis1ne economic 

La reivindicacíó del proteccioniHne econoniic consistia 
a prohibir l'entrada de l'estranger de merca.deries que eren 
produides al país o a imposar-les-hi forts drets de duana, 
de manera que no poguegsin competir. Aquesta reivindica
ci6 en 1·eiacíó amh els productes industrials~ fou inspirada . 
per la burgesia catalana. 

AJ segle X\7JII: el prote,.:cinn.ÍJntr resuitava una n1~1J
ra. ob1igada pcr l'cndarreriment cconomic i polític <l'E~
panya. Ale~horcs el proteccíonisrnc cconotnic havia d'hav~r 
pcrmes un in1puls nu~s accelerat de la producció industrial 
espanyola. P~r tal que aix?> tingués Hoc, eren ncccssarir.s 
d ucs condicíons: prin1er: la jnversió de Is ben~ficis capit~
listes en e] millorament tecnic dc-!s rr1itjans de producctó ~ 
i en la cn~ació de ñovr.s fonts de riquesa; scgon, rompre 
les estructures f euda)s de la propi<,ta.t al camp i realitzar 
les altres tasques de la rcvolució burgcsa. No1nés aixo 
podía pennctre ]a consolidació i an1pliació <lcl uicrcat 
interior. 

No<rcnsrncn\'s la burgesia catalana .. en iuvertir una part 
iruport;nt dc)s 's~us ben;!ficis en rcxp_lotaci!) d\t\1~t('rica (a 
causa del n1és aJt rendin1cnt . de les 1nvers1ons a les colo" 
n it~s ) ~ es va trol~ar~ en el curs del seg le XIX1 scnse e?; 
Jr,nics i arnb tant o rnés rctarcl <]UC aban.~, en comparac~o 
an1b la burgesia auglesa i fran~cs~. Llavors va _con~·crttr 
el proteccionis1ne en el seu ?bJectiu central, gairebc ex · 
c1usiu, n1és ultranc.cr que ma1. · 

Aquesta actitud co:itradictor~a v3:. pcrmetrc que la ~e,~c .. 
· , na" rquico-terrat1ncnt n1an1obres amb aquesta re1v1n-c10 mo · l 1 · 

dicació burgesa i se'n servís pcr a envennar. es re ac1ons 
entre Ia pagesia i la burge.sía, en tr~ cls div~rsos ,grups 
hurgcsos ¡ entre c,Is qui so1amcnt un1ts la pod1e~. vencer. 

I , · "toc1~acia terratinent ·f1ernpra per a 1nob1htzar les -" an~ . . . d . l 
rnasses pagcses contra 1a htirgcsia, J enunciar e protec-
. •- m C<)JlJ tin privi leo-i burges per a vendre cares unes 

e 1on1s e · ~ ·· ~ b . . · h 
mercaderies que es pod1en comprar mes arates s1 01n 

. 11· reroent ]rs de Fran<_;a~ Angl~terra, etc 
Cle1x·ava entrar tu . 1 t 1 . , . . , · · 1 princ1pa e e a 1n1~ena de · Aixi a1nagava a ca usa 1 . lt·· 

.b 11 d res del camp? que eren e s seus pnvileITT masses tre a a O • . i-, ~ 
• ... tº fcudals 1· en culpava el protecc1on1s1ne de : 1 <!nstocra 1co- , , - i , 

huro-esia. · · · zt· 
La contradicció entre protecczonistes : ·zur ecanvi~f 1·, 

també va enfrontar la burg.eS1a catalan~ amb una bon 
. ,. t d Ja burgesia castellana, rnenys 1nteressada en r 

par e . ll . d' 
monopoli d'un mercat que e a mate1xa no po 1a ah~~t; 

encara. . d, f ·1· , 
l.,a reacció podia maniobrar, a ~s ac1 1tant l entrad· 

d'articles industrials e~trangcrs, ap~1vagant els uns, adrr 
ap1icant tarifes prote.ccionisteg, apa.ivagant els aitr~s .. En 
un i altre cas es trobarcn cxaccrbadcs les contrad1cc1on:i 
entre els qui s;)Jan1ent units la podian vencer. . . 

D'aqucsta rnancra les ~asscs p~geses . e ren utthtzadC'f 
com a reserva de l'aristocrac1a terrattnent 1 el grup bun.1,' 
més irn.portant s'anava aillant del conjun! espanyo]J amh 
el consegüent af ebliment de tota la burges1a. 

La burgesia catalana i l' aristocracia terratinent van 
anar donant a la Huita en pro i en contra del proteccic• 
nisme un caracter nacional, i rivalitzaven en l'emmetúna" 
n1ent de les relacions entre el poble catala i la restJ 
d'Espanya. 

L'aristocracia terratincnt cridava · les n1asses populais 
de Castel1a perque s'oposessin als priviJegis dels burges0s 
ca,talans, crida que a\,iat es va convertir, en el seu llen
guatge, en "incitacíó contra els catalans" .1 

D'altra banda, la lluita pels interessos burgesos em 
presentada a Catalunya ·coro l'interes nacional de tots c!s 
~atalans· .. La culpa dels n1als que afligien Catalunya anava 

1 ·Luis María Pastor, en la sessió inaugural de la ' \~.socia
d6n para la reforma de los aranceles" el 25 d'abril del 1859 
s'expressava en aquests termes: ºJa ~o cal témer les ~ordes 
ferotges_ ~~Is b?scos. D~ les grana ciutats eru arriben els bar:hª~ 
de 1~ ~1v1h~ac,1,6 que s esforc~n a imposar al món el !eu~a1isll1 
deis T~ .. ustnals . (M. Puges: ·"Cómo triunfó el prote&ClOn1SmO en 
Eipana .- Ed. Juventud, Barcelona, 1931, pag. 1 O 1). 



deixant d'ésscr presentada. com una qüe:Stió <le:- les classes 
reacciona.ríes de lot Espanya ( les catalanes cornpreses) i 
passava a {•sger ~-1a culpa dcls castellans en bloc,,. Així. 
mentre s"estenia la culpa a les masses treballadores i als 
democrates ca'itellans, se'n nctejava graciosament als ter
ratinents i altres reaccionaris catala.ns. 

EL SEGOlv PERIODE DEL SEGLE XIX: 1833-1874 

El govern reaccionarL un con instat.lat al noder_ v:;i 
desencadenar una repn--s~ió tcrribl(• contra el!ií l'½ibcrals. -A 
(!atafunv<1 a(fucst·a etaoa fou rf'nrt=>~P-ntada pcl gov~rn tP-r
rorista dc·I C o1ntf' rl'E~prtnva ( l 827-18?,2) 

Pero sota PI n~g-Íln dP la reacr:ió, van crf.ixer l(•s forcP~ 
n rogressives destinacks a dP~truir-lo i arriha. e l 1nomf'nt 
1 t .. • 

que -forf'n prou fo r tpc; per a ~uscitar t'Í c-onflicte dinastic 
que dona origen a la print<'ra guerra carlina. l .1a lluita de l,1 
hur~esia ascendent contra ks forces del feudalisme es 
lliura al~horeg en dos fronts. Un front militar, reorest~ntar 
per Ia guerra carlina dels set anvs, i un f ront legal de 
reformes, rcpresentat p~r )es ll<'ts de d ('svinculac ió agraria 
i de desamortització. 

A Catalunva. la burg<'!;Ía rehé amh ~ntusiasme el nou 
regim d' Jsabel IJ. l,a Comissió de Fabriques de Barcelona 
deia que el~ carlin5 "són un partít desacreditat. les inten .. 
cions sinistres dels quals no tcnen més objecte oue la 
dissolució completa de la societat i l'obscurantisme" .1 

La hur~csia catalana participa aleshores activamcnt a 
Ja vida poli tica i va expressar el seu entusiasme per la dcs
amortització, malgrat que 5uposava ]a venda dels béns de 
les ordres religioses .. Illas i Vidal, representant de la fracció 
má.~ conservadora de la burgesiá catalana, proclamava 
que ta desamortització "es una mina fecunda en benesUl.r 
material i en avantatges morals per al país".2 La crema 

· 1. Citat per Vicens Vives ! "lndrutria/s i polític., del segle 
XIX" Ed. Teide. Barcelona, 1958. Pag. 230. "~ 

, IdemJ id. fag. 232. ~;;;;, 

de convents de Barcelona en la nit del 25 de julio) del 
I 835 es va fer davant de la passivitat sati~feta de la n1ilkia 
hurg:~sa) i un ~anqu~r de la ir_nportancía de Ga.spar de 
Rerrusa qt!e d c-1a sentir-se u)tratJat per la crema deis con• 
vcnts~ no t1ngt1l' cap vacil.Jació a adquirir tot seguit immcn• 
ses propietats cd~f.iastiqucs. 

En canvt quan p) 5 d 'agnst de l tnatcix any. en el cnri; 
d'un n1ovi1nent. popular causat pcJ" la dcpressió c<:ottiunic ~ 
i la. farn, f0u c rc1uada la fahrica Bnnaplat;;i, la n1i1ícia hur• 
gcsa es va n1obilit~ar iuuncdialarntnl pcr defensar-la contra 
cls assaltants. 

J .. a desa1nortització i les se,,~ con.~eqüencies 

' I .a d<·sarnottit·/ació de !v1cndi:dtbal va pro<luir cf cctcs 
diff~n·nts a ( !atalunya i a la resta d'Espanya. ~{entre a 
( !atalunya representa un pas cndavant car estengué l'cx~ 
plotaci6 capitalista a) cainp, a la resta d'Espanva dcter• 
niinn. l'aparíció d"una nova oJif:(arqnia forrnada pe~ la f usió 
de l'anti~a aristocrada tcrratincnt alnh una nova burgl•sia 
agraria que va invertir <~ls scus capitals en l'adquisiciú 
<lcls grans latif undís de les ordrcs rcligioscs i <le les pro
pictats comunals deis municipis.1 

En cnf ocar la reforma agraria en un sentit liberal co1n 
a pura i simple d(--samortització~ no fou tlesfeta cap de 
les bases cconomiques de !'aristocracia i sí, en canvi. la. 
propietat co1nunal .d~ls n1unicipis ( els anometats biene.i 
de propios y cornunes). Ocorrflgué, així, que es va an1-
pliar la casta deis grans terratínents, mcntre que cls antk~ 
colons de l,E~Ié~ia i els pagf's~ que vivien del conrcu 
de les terrcs comunals) quedaren convertits en prolctaris 
agrícoles. 

1 El balan~ de la desamortittaci6 fet en 1890 ,,a mostrar 
que s'havien expropiat · béns per valor de 2. 700.000.000 pu. dels 
quals corresponien 500 milions a propietats ecle~stlques ' i la 
r~sta a la propie~t comunal deis municipia ( Piernas Hurtado: 
'Tratado d, Hacienda Pública", t . 11, pag. 505} ◄ 



fere])'~ucsta n!ar1cra 1a desa111ortit~ació ac•n~ua la di" 
rcs:d~E:~~} estructura ec•néimica oatala-na i la de la 

Aquesta estru~turaci6 d~ la nova olig-arquia va pre• 
parar e! que ha~1a ~le ser l'Estat dr. la Restauració. Els 
esde~eniments h1stoncs del perfodc t 833.1874 han de 
~onsid~rar-se com una lluita entre cls terratinents i la 
. urges.ta per tal d,arribar a conso1idar-se al poder mit
Jan~ant el domini de l'aparell de l'Estat. 
, . A la seva manera, J au!De Balr_nes ~xpi-e5.c;ava aquesta 

ltn1a ~e desenvolupament 1 anunc1ava l'Eitat de la Res
ta~~ac16 quan va proposar solucion.ir el conflicte dinastic 
llUtJan~ant el matrimoni del pretendent carlí Comte de 
Montemolín {CarJes VII) amb Isabc] II. El primer re .. 
prcscntava 1:ari~tocracía t.<~rratinent i Ja segona, la burgaia 
que va rcahtzar la desamortitzaci6 del 1834. 

Característique.._ de fa burgesia catalana 

Dintre d'aquest Estat agrari, amb un mercat interior 
r cduidfssi1n, el nucli burges més cohcrent era el consti
tuit per la burgesia industrial ; mercantil catalana. Mentre 
aquesta burgesia tingué un mcrcat colonial no va sentir 
cap interes per a propulsar el desenrotlla1nent del mercat 
interior i for~ar el desenvolupamcnt capitalista d'Espanya. 
En aquC'st períorle no es va plantejar e1 problema de la 
pl'esa del poder polític. Per aixo la política d~ Ja burgesia 
catalana es va recluir a la Jluita del proteccionis1ne, amb 
la quaJ lluita actua com a grup de press.i6 per demanar 
que se Ja deixés treballar amb tranEJuil.Iitat, Uuny de la 
competencia anglesa i francesa, í que se Ji assegurés un 
1nercat colonial. 

l'cr naturaJesa de classe, 1a burgesia catalana era al se
~Je XIX una for<;a liberal dcmocratica. Pero el seu Jibe .. 
ralisn1e e.r.a supeditat pcr una banda al proteccionis1ne 
que la feia entrar en ~ontradícci? atnb els 1iberals Uiure
canvistes de la resta d Espanya 1, per altra banda, a. la 
necessitat d'utílitzar J'apareU repressiu de l'Estat per a 
don1ínar el proletariat cataJa. 24 

. . . 
1 1, : n liberal rnonarq,nc, e~ una <"Xprc~ ·1.. El rrrncrn . t 11 , . 1 1 . Gln 

;J , • .; • , d. h. hurri:r'.SW c~tn ana ~~n a polít· 
.1 la int<•rv,•11c10 t. , · 1 tc:i 
o.e ' · l' 11 J>C"ÍCldc. N()rr1eno t govcrna< or c: ivit 1 (' , nnvoh <' a<pll' " 1 · ' " sp, ' . 1 .. . n ronscrvn< <,r qut• va seg111r a la e· . p , . ,}c,rn JJ'' H'.P- lJ . . • • 1 a1. 
uttlcc, t' f,i's)' tt·tt:r;,., fon un dcfa d1 n ~~en ti; cr la rcprc~sió 

('t'lll. a '- ,. 1 ' .. ' t 1 l 1 °4 C) r- t . ,., I 'n1cnl popu ;i_r c..<' (.l , .-, , , ,Otlf:'gt1 arnh e>I 
contra e rnnv i · l · ' , .. t.rt { rn d(+, canc.: d }' · · 

1, · . ent ck a Vl71 t1i, 1· • • , ·• · ,,.., e a1xc 
non1 ( aixt cnArnf d··. f. rr·¡·rr--:t¡lc--s Hdc•t· ohrrri~I rt f('Dllhl ira n1 -
c~rn<·nt era .., 0 , ,., ,, ' 

1
1 1 , • · 1" 

f
. el, .

1 
~ .· crs a nadar cat;-i ,J. <'n f' ~ mrt,nr!<i nolítirc; 

ou e s pt 1n1 , , , , • . f 1' , • , . t Iou fin-1ltrt<'!nt a 1,a at pcr CXf'r<'t t ¡ ¡~ L arxcc.an1rn • ' ( ¡ 

burg.esia. 
En relació anih Arncrka. a . frn:~ 1~ ,~e t-iegl1"., ~na l)art 

d J i.. rrrcst·a catafrlna fou pnrttdo.r1:i d ,na pol1t1ca tr;tn. e a ',u f"" , .. • l ·1 . l' , . • t d ., nn<1ocíaci6 i concessions, <:n a qua veJa nmca su~en , e ,.,.... 1.. • y • • , . 
'· d ,.0ns<·z~,,,r 11ncs ro onw~ rruc a 1ntranc;1~(~nr1 ... rnanera e ... · · · vn • · ~, • • • ' ' 

d:. l'aristocracin t<·rrat1ne.nt anava a. pcrdre UTf~ru,~~iblr.-
e t "n ,.,ixo cninc:icHa arrth el n.10vu1H.:nt popufar i <1,,. 

men . r~ '"' • l 1· 1. 

Cr"'tic <le tot Rs{,anyíl . el <7ua vo ta ar.aL>ar :irnh l,,s 
lTJO (1 • l l • . 1· 
guerres colonial5. F,n canv1,. a s<:va naturíl esa tmprna t,ta 
la féu }ligar-se arnb la reac:c1ó quan aqttt~sta va preparnr_h 
o.'.)nQuestá d el l'vfarroc. F.,~ l'~p.ocí~. cfr·l cornanamt .. n~ º': P1:11n 
a ]' A frica •i de Ja S-OVa vtctona a la ba ta Ita dt· Ca<;tdh•_¡os. 
L'cxpedici6 coloni.1 lista fou _p1Tc;~utada. al pob11· ~mli 1·l 
maxiin de rocnanttcistne nactonahsla. Els SC:)ldats (ítl ;dam 

van ser nomcnats "cls néts dcls ahnogavcrs"'. La qu(lf ro~a 
revela fíns a· quin punt la b11rgesia. catala na dc1 [860 som
niava en l'imperi 1nediterrani dds seglcs XII ( i XIV. 

El caractcr liberal dcmocr?t tic de la burgesia i el Sl'll 

papcr dirigcnt a Catalunya sernblcn en contradicció an1h 
el fet que Catalun)'ª i Eus.cacli ~an estat ~Is Hocs o~ .la 
reacció 1nés recalcitrant aconsegu1 una ventable mob1ht• . • , , t· 
zació de n1asses tlurant les gu~rres carhnes. A1xo s exp 1ca 

pcl fet <]UC, és~cnt les ducs rcgions d'Espan}'a on la h~r
gesia cxcrcia n1és forta1ncnt i ch1ra111ent la scva hegcm~ru~ 
en elles es presentava arnb n1ajur agudcsa la contra.d1cc1o 
burgcsia-terrntinents. Els t~rratincnts carlins espcculave~ 
amb cls furs i el ::;f'ntiincnt rclit"i.Ós de les 1nasses pa~csc,, .. ~ 



t així assoliren disposar al camp d'una bac;e popular a Ilur 
favor en la lluíta contra la burgesia. 

Com ha escrit Bosch Gimpera, la burge.sia catalana era 
liberal en po1í.tica i conservadora en qüestions socials.1 Es 
rt dir: lluitava contra el poder de l'aristocracia terratinent 
espa_¡~j'Ola i s'aliava an1b els terratinents a Catalunya. Llui
tava en la política espanyola contra un poder que no es 
podía substituir sense enderrocar-Io i no s'atrevia a ende
rrocar-lo perque en tenia. neces~itat a Ca.talunya contra 
la dasse obrera i les 1nasses populars. 

I.cs forces de classc a Catalunya 

J)urant el segle XIX, el desenrotllament economic de 
Catalunya va anar prenent les formes característiques del 
ca.p.italis1ne modern. La indústria cotonera tenia 53.000 
obrers en 1846. A Terrassa i Sabadell s'insta.I.la la indús
tria llanera. A finals del segle el nombre d,obrers textils 
es calcula en 140.000 mentre el d'obrers meta.l.lúrgics 
arrihava als 40.000. 

Del 1800 al 1890, la pob1aci6 de Barcelona va passar 
de 115.000 habitants a 500.000. 

La fabrica textil de Salvador Bona plata, quan f ou 
rrcmada en 1835 ja emprava la forc;a del vapor i ocupava 
600 obrers. Uns anys n.1.és tard, la "Companyia Barcelonesaº 
( rnetal.lúrgica) fundada per Nicolas Tous, Güell Ferrer 
i Celedoni Ascacíbar, ocupava 400 obrers. A partir del 
J 838 la indústría textil va portar a terme el seu equipa
inent nlodem amb la importaci6 de maquines. ?,ngleses, 
tders Jacquard, etc. 

Tot seguit comen~ la concentraci6 industrial que va 
anar destacant del conjunt burges catala una capa més 
rica i influent: la gran burgesia catalana. Els seus capitals 
eixiren dels n1arcs estrets del territori catalá i es van anar 
barrejant .en el conjunt espanyol amb els de la gran bur .. 
~esia basca, de1s tf.!rratinen ts i financers de tot el país i 

t Pere Bosclt-Gimpera i Ferran Soidevila: Historia de Cata
iu nya, Col. Catalonia, Mexic D. F.~ 1946. Pag. 300. 

J·a al segle XlX co111enc) i amb ~ capital estranger que 
a fer inversions a Espanya. . 
· La impulsió dels negocis ferroviaris, d'en~a de la _1nau~ 

guració de la línia Ba.rcelona-Matar6 en 1848 (la pnmera 
d'Espanya) , va donat ampla base a l'entrella~ dels ca
pitals espanyols i estrangers. En 1862 la Borsa de Bar~c-~ 
lona havía absorbit 445.000 accions de distintes compa!1y1e.1 
ferroviaries per un valor efectiu., de 189.~60.000 pts. 1 n':
mina) de 308 milions. El mateix pot drr-se de1s negoc1s 
electrics, siderúrgics i químics a mesura Que es van anar 
creant. 

També es va 1nanifestar la intervenci~ del cap~tal ca
tala en la Banca. El grup Girona, Serra 1 Plandoh~ fun
dador del ['Banc de Barcelona'' en 1844, tenia també f ?rtes 

Posicions a Madrid particularment al "Banco de Castilla". 
> A ' l'A ' G ' 1 Immediatan1ent es crea la Banca rnus; rnus- an A • 

en 1876, el Banc I-Iispano-Colonia.J. Aquest últi~ fon1en:;\ 
1'expansió del capital catala cap a tot Espanya 1 les colo
nies, mitjan~ant ·una serie de societats anonimes tal~ com 
"Tabacos de Filipinas''. A. finals del segle XIX ]es 1nver
sions de capital catala en les colonics rcpresentaven e l 
60o/o de totes les invcrsions espanyoles. ~imultania,ment 
es va iniciar !'entrada a Catalunya. de cap1ta]s procedents 
de la resta d'Espanya que comenc;aren a entrella~ar~sc 
amb els de la burgesia catalana. . 

A partir de mitjans del segle XIX va avan<_;,ar la con
centració industrial} com es pot veure en aquestes xifrc~ 
relatives a la indústria textil aporta.des per !'economista 
Sayr6: 1 

Anys Nombre de Nombre d'obrers CapitaJs en pt-,. Cavalls 
fabrique, íorc;a 

1847 4.583 97.346 103.500.000 2.095 

1860 3.600 125.00 250.000.000 7.800 -
'1 Citat pe-r J. Viceni Vives: ~'Historia Econ6mica de Es

paña,,, Ed. Teide, Barcelona, 1959. Plg. 600. 
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Es a dirt que . mentre els capitals augmenten en un 
1 ·i l ~~;.., la forc~'..a instaUada en el 272o/o í el nombre d 'obrers 
eu 27.654, el no1nbre de fabriques disminueix en 983. 

E} mateix passava a la metal.lúrgia on cls tallers "Santa 
BarJ:)ara ~, de Valen tí Es paró i la "Companyia Barcelonesa", 
fundats, respectivan1ent~ en 1838 i 1841, es fusionaren en 
1855 en la socictat anonima "La Maquinista Terrestre i 
11arí tima''. 

AJ 1nateix ten1ps que la burgesia, també creixia i es 
desenvolupava a Catalunya la das.se obrera. A finals del 
s~g!e X\7111 tots cls obrers catalans sumaven uns 80.000. 
En 1900 els obrers textils passaven de 14-0.000 i els mc
tal.lúrgics de 40.000. Entre tots els treballadors industrials 
arribaven a uns 300.000. 

La concentració industrial va anar convcrtint en obrer:; 
els antics artcsans, i, cspccia)mcnt, a un no1nbre creixcnt 
de trchalJadors del ca1np. La. ma d'obra catalana ana 
n!sultant insuficicnt i es van rccrutar nous obrcrs entre 
ds trcballadon; de tot Espanya. En 1857, Barcelona tenia 
216.000 habitants. En 1877 ja arribava a ~45. 794, deis 
Jl;a.Js només 200.000 havicn nascut a la ciutat. A finals 

de scgle la po.blació de Barcelona va atenyer 553.000 ha
hi tants. 'I'arnbé va créixer rapidamnt la població de les 
ciutats í localítats del vo]tant de Barcelona. 

La dasse obrera cata1ana s'ha format; dones, a base 
tk trcba.lladors de Catalunya, Aragó, Valencia, Múrcia> 
A11dalusía, Castclla, Galícia, de tot Espanya. Srnsc aqucst 
rr.('nJtan1cnt 1a indústr.ia catalana no hauria pogut dcscn
ro lllar-sc ainb fcn1penta que ho va fer. 

La suprcssió deis gre1nís, Ja con~entració de les massc·s 
ohrcr~'s í Ja Huila d'a<1ue~h's contra rcxploiació van dctcr
n1inar rapa1 ició d'assoc.íadons proletaries, entre les quals 
una <le Jes priiuen:s j rnés in1portants fou l"'Associació 
<le '.l'cixi<lo1.., \ funtla<la pcr Jo~cp Munts vcrs 1840. 

La progrcssiva <;oncentració industrial accentuava l'cx
plotació dds obren,;. ~cgons els caJculs de !'historiador 
.F. G. Bruguera, basats en les xífres aportades per Madoz ? L 
per a J'auy 184 J, sobre una produccíó valorada en ¡;,.,, V 

00.847 .000 pts., la patronal de les fabriques d: teix!ts \"a 
bt 

· benefici de l 5.141.272 pts., es a d1r, mes del 
o enir un , f" b · (h 16,5%. Els 81. J 68 treballadors d aquestes a riques . omes, 
dones i nois) van cobrar entre tots, el mate1x any. 
30.588.830 pts., és a <lir solmncnt due'S vcgades el que 
van obtenir de benefici unes dotzenes de patrons. 

Els salaris van atenyer els nivclls més baix~. en, 1854. 
Els con1Íats• de tra

1
balladors, a. causa de la. cns1 ·d aquell 

any, van agreujar la situació ii:sostenible d~ 13: classe obre
ra, Ja qual es llan~a a 1;111 1uov11nent es-pontan1 de d~;ni~
tors de maquines que es coneglft amb_ el .n~m de Questió 
de· les selfact-ities. 1 Pero el senttment 1nst1nt1u de protesta 
es va transformar rapidan1ent en l'organització conscient 
d'una gran acci6 obrera, amb la prim~ra vaga general 
<l'Espanya ( 1855), en que una de les principals reiv,i!_1di
cacions era el drct d'associació. 

En 1870 es \:a celebrar a Barcelona un Congrés ohrer 
al qua} participaren societats obreres catalanes i represen
tacions de tot Espanya. En aquest Congrés es va fundar 
la "Federació R.cgional Espanyola" de la I Internacional 
de Marx i Engels. 

L' experiencia de la prin1era República 

La ~ontradi,.c~ió e~tre els ~nteressos de la burgeíia ca
talana 1 la pohtica lhurecanv1sta del govcrn conservador 
e.s va accentuar quan la Guerra de Seccs.~ió deis E.~tat~ 
U?~ts i pi~ovoca u.na gran crisi en l'indústria cotonera. La 
cns1 arnba al punt dt> 1naxima agudesa an1b el crac de la 

. 1 Amb aquest 1~0.tiu> Sixto Cámarat un dels primers $0CÍa-
l~tes espanyols, escr1v1a al periodic madrileny "Soberania Na,-
eional'' d'abril del 1855 1 
ral d

. . d , que es obrers catalans guanyaven 10 
s iaris que que ave . d .. 6 11oli el sabó l ~ re uits a després de pagar rauxiliar, 

dit 'que el pis ª cis~~a 1 21 f1ns d ~e . Ja. mu tuali tat. I despr~ de 
dona i dos fills non ; ra 8 ians · 1 que per a mantemr la 
tienen ex licada ies queda':'cn quatre quartos, resumia: "ahí 
ÍAIUrrccci~ ai as{C: 1!uq~orribfi crudeza la profunda crisis o 

' ere amar, de los obreros catalanes''. 



Borsa ~le Barceiona del 18~6. f;~t~nso.s secrors de Ja perita 
burges1a es van, .trobar ar.:u1nats 1 es van unir al descontent 
de )'alta burges1a, produ1t pels maJs négocis. 

En aquestes condicions no ~s sorprenent q1 1e Jes elcc
ciuns del gener del 1868. donessin la n1ajoria als candidats 
republicans a totes les cnitats catalanes. L,historia.dor \ ' i
cens Vive~ assenyala que aleshores Prirn es · va convertir 
t',n el punt de conncxió del~ gra~s fabricantes ·de Barcelona 
.unb cJs ~cncrals <le la conJ1tr~c10. El pronunciamiento de 
st:tcrr1bre <le] 1868 es va a rca.htzar rccólzat eri l'aixccament 
ilnmediat de les poblacions de Madrid i Barcelona. }sa
bd JI va fugir d'Espanya i Pri~ arbitre de la situació, 
va col.Jocar aJ tron A1nadeu de. Savoia. 

A Catalunya s ':i,nava d csenvolupa.nt el scnlirnent catala 
sota la influencia de la bu1 ge.s ia: catalana que apáreixia 
da ant del pobh~ co1n una fon;a poderosa, transformadora 
de Ja vida social, portadora de prob11·és i enfrontada umb 
les das~es <lo1ninants de l'Esta t cspanyol. La influencia 
poJí tica de la burgcsia ana.va penetrant cada cop 1nés 
entre Jes masses popu]ars. La classe obrera no estava encara 
,;n condicions de disputar a la burgesia, la direcció d'aqnes
tes rna.~scs. 

Pi i Marga]} va realítzar aleshores un lloable intcnt 
d:hai·monitia-r el scntin1ent i•regionar' deixat pel feuda
lisme i que Ja lentitud del desenrotllan1cnt capitalista 
d 'Espan)·a no facilüava de superar amb la "unitat espan
rola" que ajudés i iinpulsés aquest dese,nr?tllament. ~~ r~ .. 
tava d 'harmonit:zar el sentín;ic~nt cat.ala 1 la consc1enc1a 
d 'una ciutadania cspa,nyola. 

El gTan n1crit de Pi i Margall, del quaJ EngcJs cscriví 
que "d·c tots el~ rcpublicans- oficials era l'únic que a~tu~~~ 
~n socialisfa'! 1 fou 1a seva visió del fet. que la Rcvoluc10 
b urgesa ~xigia que J'acéió de tota l.á -~urg;sia ~~spany~la 
f os dirigida per un fort partit, que l'onentcs en_ !a llu1ta 
confra raristocracia te1Tatinent, sense por de la classc 

1 Marx · r J "La RevoluciJn Española". Moscú, s.d., 1 r.,nge s: 
pAg. 202. 
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o~reraJ ans esfor~ant-sc a obtenu· el seu s1,1port 1 J,i. Su 

aJ.ian~a. per a r establiment del poder de la burge!>ia, 
P1 1 , ~arga!l va fundar el Partit Federal, el qua1 \ 

trabar rap1dament audiencia a tot Espanya. A CataJun) 
a Lleva,nt, a AndaJusia, a Galícia, a Madrid i ahres cÍ t• 
tats es v~°: crear seccions del Partit Federal. Aquest p a1 t:· 
va adqll:1nr una for~a important j, en abdicar Amadeu 
<!,e Savo1a i proclamar-5e la República, Pi i ~fargaJl v;: 
esser nornenat Ministre de l)Intcrior i va succeir Figuc1 r·.:.. 
poc després, a la Presidenda. 

La principal crítica que es pot fer al Partit Feder:d 
i a Pi i MargaJJ és el no haver plantejat més que D1{ i· 

tímida1nent 1a lluita per a la reforma agraria, per la q ua 1 

cosa queda ai'Uat de k-s rnasses pagese.~. En canvi~ va pian
teja1· algunes qüestions socials qmt Ji atragueren una pan 
dfl la classe obrera. 

Perc, la cla.~se obrera catalana fou influ1da per la di• 
recci6 bakuninista en c1 Congrés de Ja Internacional a 
Barcelona, el setembre dal 1870. Aixo fou -el resulta t nr 
solament de l'activitat de l'agitador italia Fanelli, sinó d: 
)a decebent experiencia historica soferta pcls obrc-:rs ca
talans, que en quasi mig seg1e de lluitc~ polítiqur.s darrPr·i 
de la burgcsia, no havicn obtingut cap 1ni1loramen t , r1 
llur situació. Es coneguda la crítica d'Engels als dirigent 
anarquístes de Barcelona. per no haver oriental la das~ 
obrera a donar el s~u suport a la política preconitzad,1 
per Pi i Margall.1 

La primera. República no es va poder consolidar. Le, 
JJuites entre proteccionistes i lliurecanvistes, entre unitan
i federa1s, la proclarnació de l'Estat Catala per Ja l)iputa
ció de Barcelona i les sublcvacions cantonals van crear 
un tal estat de confusió que Pi i Margall es considcr:i 
incapa~ de resoldre'l i va din1itir. 
• I després d'havcr conegut quatre Presidents de PExr-

cutiu amb onze mcsos d~existencia,, la República va 
esfondrar•se amb el cop d'Estat del General Pavía. 

1 Op. cit., pag. 202. 
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.Així f ou con1 la burgcsia catalana no obstant ha ver 
urovoc · l l ~ , d ' , · at a revo uc10 el 1868, en haver de resoldre el 
nroble111a d 1 d 1~ · ~ e po er po 1ttc es va trobar paralitzada pel 
teinnr a la, classe obrera. La burgesia havia fet hisurrka
r·ih·nt. ~ard. EJ tcnior a la '·seva esquerra: : va fer que la 
bu·•·(rc·· , ,. t· l· 1· • , 

, ·"" -~1a ,ca c:l a.na os conservadora, (Jll~ es dec1d1s pel 
comr~n:?n.11s amb lt:;.c; forces reaccionaríes i que f os in capa~ 
?e dir1g1r la revolució. Per aixo va trair la Rep(1blica 
1 va recolzar el pronunciament monarouic de l\,fart.ín~z 
Campos. J. 

Evolució de) sentúnent nacional 

En aquest període, ]a burgesia havia C'sdevingut la 
f or~': capdavantcra de Catalunya, i Ja intel.lectualitat va 
seg-un- la bunrcsia. 

Aíxí cou1 ·~1 dt~senvolpa1nent. cconomic dd s~gle X\lJJI 
va 1nenar la burgesia i la intd.lectua1ítat a adoptar PI 
castella con1 a Hengna de comer~ i de cultura, al segle XIX 
la lluita política les va. fer tornar al c.ataJa per tal d 'ai
xecar-lo con1 a ele1nent diferenciador i recolzar-s'hi per 
a la mobilització de tot el poble. 

l.,a base per al rcfisorgiinent de la literatura catalana 
e-ra en<~ara molt S(>lida. I.,a Jlengua casteIIana ~ra oficial 
a Catalunya, parlada pels f uncionaris de J'Estat, pC'r falta 
burgesia i l'aha intel.lectua1itat. Pero les Jlengues Jocals 
t.enP-n una gran for~a de resistencia j el catala continua 
t~SSl' nt fidion1a del poble, practicainrnt a'illat de Ja n·sta 
d 'Espanya, for~a 1nancat d 'escoles í, alla on n'hi havia, 
a rnh mestrcs catalans. El rcssorgiruent de la literatura ca
talana recolzava, dones! en e) f et que el ca tala era J'i<liorna 
vi u~ parlat per tot el poble. 

J)'altra banda, la deformació sistcmatica del pac;sat his
torie va anar pcnetrant en la 1ncntalitat í en les concep
cions d'una gran part del pqb:le catala, sobretot en el pe
riode ascensional de la burgesia i d' expansió de Ja cultura 
burgesa entre les masses populars_. 

Malgra.t tot., pero, l'impuls del moviment nacional no Z 8 
• • .. J 

·• . . l /onada. uacíonaHsla .11_1e11aua. de tl<t 
va resultar iauL . . c ·I 't +,.,11ar: del sentllllt;!tlt e6pany 1

1
t b 1 resisten .. .,._ ~ . o 

topava an1 ~. eu les 1u3sses ¡~opulars, .ser~_t1n1cnt 
O

' 
fortan1en~ ~rrcl~t ,J ft>ctualitat. h ;n•1eu contnhtnt a ('Hf<J .e 
la burge~1a J Ja, 1111 t . l1r 

ai1te~·ioru1~?~· ent litcrari ca tala -va con1en~~r ,vers el 1830 
El . renaix;n; . uH donant la pauta., publica aqueu· an . 

:Crospe1-: d:e od:r Ba~celona vindicado-s" . Aribau, en 183] 
Los ~on s .. ·ele de ca tala ns rcsidents a Madrid l'Od' 

va Jlegtr en un cc1 . . l d a 

l P ~t ·a veritable toe de diana pcr a, es.ve_tllainent 
a a ª n ~ • 1 t ... al catala Rt b ' · 
d. 1-. . t ,.¡ 1,~ctualitat l .JJer a re o~ n . J to l Ors 

e a 1n e · ,. · G' d l LI b t,' ' 
b 1 do, iiíni de ~·Lo ayter e o rega ~ va co. atn e pseu , . , • \~ 

· bJi'c•_lr croniqucs 1>oet1ques en cata1a, exaltant men~ar a pu •~ . 
la (~atalunya n1ccheval. , 

A< ucst movinif•ut es d,·senrotlla an•!-> . f or~a, esperial-
l J>art :r (iel t H54· <pian J )urau 1 Bas con1en~a la ment a J • :, 1 "] )', • d B-- . ,.1 . ,, . 

publicació dcls scus artu·h·s a iar1 e ª:ce ona l Joan 
111 · , ,1·da.l va escriure I'opuscle '·Cataluna en España'' as 1 ~ , {"IJ , , • 
D de] 185 7 els "'Coros ' de " ave s estengueren per tot 

es ·,s . t Co 1 E '' Catalunya, a ima.t~e de. !ª . · "oc1eta ra , uterpe de 
Barcelona, i en 18::>9 Mila 1 ~ ontanals pot·ta a terme la 
restauració de]s Jocs Florals, fundats en 1393 per .Joan I 
J'"Aniador de )a Gentilcsa H . 

Vers 1869 es situa riníci del papcr pr~ponderant <11~ 
\!a.Jentí Ahnirall dins t►l 1novitneut catalanista.. Aquell anv. 
Almirall~ des de)s rengles <lel Partit Fed~ral de Pi i A1a~
gall, va. pron1otU'C' l'anoJnenat ·•Pacte de ] 'ortosa' ', que 
pretenia J'a)ian~a dt> (.~atalunya, t\ra~ó., \ 1 aJt>nria i !\1ay 
Jlorca corn a hase d ' una Espanya .Federal. L 'any següent, 
l 870~ Ah11irall va acc(~utuar ]es sP.vcs posicions catalanistes 
des de ]es pag·inc•s dl E'l Rstr1do ~··atahín , quotidia (JUf•, no 
obstant, e$ publicava en llengua. ca~h~JJa.na. El sentimcn1 
espanyol esta~a tan fortanlent arrela.t en les inasses popuiars 
que els prop1s capdavanters del n acionaJisrne feicn cons
tants afirn1acions d 'espanyolisrnc . . Ajxí, \ lalentí Almirall 
escrivia en 1~77 : "Els catalans són en géneral tan espanyols 
com els hah1tants de les altres rcgions d'Espanva i ho són 
no solament pcr st'.lnt imentj sinó per reílexió. '' 



~Íossán Jacint Verda(Yuer j Anacl (·., • , l 
d' l . A'!l º JUlmcra, entre 1110 ts 

a tres. marcaren el tnomf de la ren-:> • . d J ll 
1 · · . n,lXen~a e a engua 

cata ana l fa st·va c-on~olidació en l·"l l'tt·n1-, t . b l 
h . , / ' · , . • . ,c. .. ,l ura an1 va uo-

Sf"S o r t-'S ( orn , Atlantu/a d~I pr imc1• 1· J'n B · d l 
f . 1 

, r.. rra ai xa, e 
segon, que oren tradut<les al ca~tella i ·a diverses lleno-ücs 
wro~~. ~ 

E~ esf?r~os de la burgt>sia i de la intel.Iectualitat van 
anar 1nfhunt les mas~s popula~s catalanes i hi comen~aren 
a d~~v~t!lar un scnt1n1ent nac1~~al en tant que catalan~, 
~ro a.1xo ~? v~ fer pas d~sapare1xer el sentiment espanyol 
n1 la consc1encta de llur c1utadania espanyola. 

EL TERCER PERIOD/{ DRL SRGLH x1x..✓-1874-1907 

l.,a Restauració 

Enderrocada la Rep{1blica, l'aristocracia tci'ratinent tor-
' na a e1nparar-se del poder, s'hi va afermar i va restaurar 
la Monarc¡uía. D 'aquesta manera es clogué el parentesi de 
situacions provisionals obert a co1nen~aments de segle. La 
nova oligarquia sortida de la desamortització ( aristocracia 
terratinent més burgesia agraria) va arribar a un com• 
promís amb les burgesies indust.rials catalana j basca, que 
s'havien revelat impotents per a realitzar IJur revoluci6. 
L'experiencia de Ja República va portar la burgesia a 
pactar amb la oligarquia deis terratinents p<~r poder dis. 
posar de l'aparell de l'Estat contra el proletariat cada cop 
més cornbatiu i miJlor organitzat. 

Alfons XII va degembarcar a Barcc-lona el 9 de febrcr 
del 1874. La gran burgesia c.-ataianat co.nst.itui'da com a 
classe dirigent, -li va fer un~ 111agnífic~ . rcbuda. Enriq~ida 
al costat de les dasses donunants, facthtat el scu acces a 
I'explotació de les co)onies per la• monarquia i la noblesa 
feudal castellana, <..~poruguida pcr la classe o~re~a, la gran 
burgesia catalana va ser una de les forces pnnc1pals de b 
restauració monarquica. ' . 

En moments difícils per a la rnonarqu1a, f ou el ~anc- 2 g 
Hispana.Colonial · de Barcelona el que va fer un preste, 

de 25 milions de pe90s per superar les dificultats finan~ 
ceres de l'Estat i per continuar la guerra contra el~ pobl<·s 
de Cuba i Filipint's. Natm·alrnent. a canvi d"aquest préstcc 
la monarquin concedí a la gran hurgC'sia catalana nous 
privilegis a les coJi'mfo~. L' historiador Vlcrns Vives precisa 
<Jue "el grup catala ( de capitalistes) amb els Girona, 
Güell, Arnús, Taberncr, etc. es troba al centre matríx dt' 
la política de la Rc.i,tauracíó, a la qual donava suport 
amb 1a Borsa i amb els Banc~ que havia fundat i con
trolava" •1 

Igual com va fer la reacció de la resta d'E.~panya, la 
gran burgesia catalana va· posar en marxa el caciquisn1r 
per impedir que el poble arribés a cxercir la menor in
fluencia en la sobirania legislativa. Així, Josep 11. Planas 
i CasaJs fou colJocat' al front de la maquina conservadora . 

. subvencionada pcl gn,p financc-r Girona, i Jo~cp Comas i 
Masferr~r fou nomenat cap de la maquina Jib~ral. subven
cionada pcl grup financer Arnús. 

Durant uns l O anys, en xifrcs rodoncs del 1875 al 
188.5, es va dcsenvolupar una etapa de fabulosa prosperita t 
per als negocís de la gran burg~ia. Es el període anomena t 
de la f ebre de l'or ( no1n de la novel.la de Narcís Oller ) . 
Hi va haver un boom espectacular en el mrrcat del ·vi 
( con1 a conseqüencia de la invasió de la filoxera a les 
vinyes franceses) i en l'cxportació de ferro, plom i courc. 
Lc.s estadístiques revelen un augment continu de la in
clú~tria ti-xtil. Els capitalistC's catalans fcien préstecs a J 
(;overn i s~assistí a un gran descnvolupan1f'nt de la Ha nfa 
catalana. 

En aquest període la burgesia es dcsintcressava del 
movitncnt ca talanista gostingut alrshotes quasi exdusi\ a
mPnt per \ talenti Ahnirall. El prin1c-r i wgon Congressos 
Catalanistes convocats p<'r Airnirall; respcctivaxnen t en 
1880 i 1882, i la fundació del L•Centre Catalá:', p<~r ini
ciativa d el propi Ahnirall, en el n1íting dc-l T'eat re Ro1nca 

1 Vicena Vives: ''Historia Social J1 Económica de España 
)' Amlrica'\ vol. IV, 2. 



de junv del 1882 no · .. . . 
t ' , . , van te111r un rcsso de ven table un .. 

por anc1a. • 

d 
L
1
, es cos~s van canviar a partir del 1885, quan la fcbre 

e or toca a la f · · 1 · · , . seva 1 1 a 1nvas10 de la filoxera a les 
~nyes catalanes_ as~nyala el principi de la crisi economica. 
. quests f~1;5 comc1diren amb el viratgc del Govcrn de la 
Restau~ac10 cap una política Hiurecanvista. J a el tractat 
C~llnerc1al amb Fran~a de l'any 1883, inspirat pels tcrra
ttnen_ts an~alusos a fi d'augmentar l'exportació de vins a 
c.anv1 de I entrada de man1;1f~ctures franceses, havi¡.1. pro-
\ oca t _un~ rep_~a de pos1c1ons proteccionistes entre la 
burges1a 1n<l~tr1_aI. catalana. Pero l'oposició es va cles.fcr
mar quan,. co1nc1Cli~t amb la crisi, fou conegut el projectc 
d_e conven1 comercial amb Anglaterra. Aleshores, el mí
t1ng . de la L]otja de l' 11 de gener del 1885, convocat per 
A_Im1rall, _veié Ja coincidencia dels burgesos afectats pel _ 
lhu!ecanv1srr~e del govern i la crisi, amb els juristes es
gla1ats peJs 1ntents d'unüicació del Dret Civil i amb cls 
.intel.lectuals del grup de "La Renaixenc;a''. 

1,ots junts presentaren a Alfons XII el 10 de mar~ 
del 1886 l'anomcnat Memorial de Greuges que portava el 
títol oficial de "Men1oria en defensa dé los intereses 1no
rales y materiales de Cataluña". 

El m.oviment nacionalista 

La crisi i els sobresalts lliurecanvistes van fer que la 
burgesia catalana comencés a donar-se compte que l'Estat 
de la Restauració no responia als seus objectius. La bur-
gesia catalana comen~a a prendre consciencia que el futur 
de les colonies esta va compromes ( cada cop més greument) 
i que no podia comptar amb el n1ercat interior anquilosat i 
sense desenrotllament. Llavors la seva mentalitat de grup 
<le pressió va comen~ar a donar pas a una voluntat de 
lluita política per a participar en la direcció de l'alian<;a 
burgesia--terratinent~. La burgesia catalana va seguir veient 
el f utur com a conquesta <le colonies i no coro a eixam
plament del n1ercat interior, la qual cosa hagués fet neces-- 30 

. , d rEstal ccutrat pf"r la via revnJuc:· 
saria la d<:stn!c:'1º ~-'ho. l:~opo~va perque li interess 111

~ 

na.ria. Pero aoco no >t:ssiva de l'Estat per fer front t\ª 
emprar _la_ f~r<;a_ ~el de )a classe ob~cra_. a 
Ihuta rcrv1n~ica.tivacatalanista continua dcsenvolupant-s~ 

El n1ov~cnt l;t•ca 1· ideologica de 1a hnrgcsia f• •· 

d I'acc16 po 1 1 .. I t • , • ' -Ofn egut a diferencies estructura s., u1stonqucs i c-,,1 un rcflex de lt.-s a a~ib 1a resta d'Espanya, que el rr;~, · 
. tura1s de Cat:i_luty ·a no havia penucs de superar 1 as 

de 1a revoluc10 i,urg~. . , 1 . l 1 1 h ' <prr. ' . . . , 11orirntac10 co onta e e a lU-irt'st'· . t desa1nort1tzac10, ., .· . . .. ) · ,l 1 
~ d 1 uwr<·a.t espanyol hav 1cn . ªºª!, acc:cntuanl 

1 estruct~ra e 11·1vt•rsitaria. sota la dtrccc10 de Nar .,· 
La JOvcntut ll · · · 1, l r, Us 

. (1 , ll'. va fundar d Centre ,,seo ar .. ,,atalanist 
Verdagucr 1 ,a !S~ , d'Al · . 11 ' • a, 
d. ' d I ·11 Centre Cat.ala mara. , pero av1at se\ 

1ntre e vt., ) · ¡ · d C t l · ·1 

va se )arar pcr constituir la L itza . e a a u_,n~a JU~tament 
amb ~ls 1ntel.lectuals de La Renazxenfa ( (_,.tumera i dial. 

tres) . . , d l 'll .. • 
El mateix any de la prcSt'n tacto e J.v.1cmonal de· 

G (1886) fou fundada la Cambra de Comcrc sota re u ges . . .,., 
la presidencia de M~nueJ G1rona, c~m, ~, cont1nuació de 
l'antiga "Junta Particular de Co

1
~ercto . Aleshores, la 

burgesia catalana estructurada a L cnto:n ele la Camhra 
de Comer~ i dd J.'01ncnt del Tr~haH ~?-~-tonal va prep«ra1. 
en col.Jaboració amb J'.E.stat, l'Ex_y!os1c10 !ntcrnac1onal del 
t 888. Arran clc )a scva inaugurac10: la Lhg~ de Catalun)'a 
presenta a la reina regent un escnt planteJant les reivin. 
dicacions economiques i cultura1s dels catalans. 

L'any 1888 va apareixer e] "Diario !v{ercantil' i l'anv 
1890 el "Diario del Comercio', ambdós f undats per man·
tenir les campanyes proteccionistes ~el Foment del Treball 
Nacional. L'esfor~ reeixí a aconscgutr la Hei proteccionista 
del 1891, extensiva a Cuba í Filipines. Aixo va presentar 
una exceLlent oportnnitat per als industrials textils que 
van monopolitzar cls mcrcats d'ultramar fins 1898. 

Mentestant, els joves proce<lcnts del Centre Escolar 
( Puig i Cadafalch, Duran i Ventosa, Prat ele la Riha, ctc.i 
havien pres la direcció del moviment nacionalista a ·partir 
de J'a.ny 1887, data en quP- va cornent;ar a declinar el paper 



d'Almirall. A primc-rs del 1892 van fundar la Unió Cata ... 
liznista, í al mar~ c1~,J nwteix anv es va celebrar una Assem
hlea Catalanista a 11anrcsa. Én aque~ta re unió s'aprova 
el donunent conrg11t amh d nom de BaJcs dt' Manresa, 
printera p)at,lforr;1a política nacionalista, ~n . la qual es 
forrnula l'ohjt•ctiu d·una Catalunya autouom,ca en una 
Es pan ya Pstruct u rada f cdcrahnen~. 

Si la pr<'sentació del A-1<·1norzal dt: Gre1:ges ('~. l886 
assenya la d prindpi de la. f usió de la_ bnr~cs1a pohtttí'~~a 
arnb l'l movinlt'nt cafalam::-ta. les .1!ª·\PJ de _kfa~rrsa \ an 
sio, 1ifíc.ar 110 pas d ccisiu t'n radopc1<? del nac1onahsme conl 
:1 .,plataforma política p('r la hurgcsta cata_lana: ~- . -~ . 

L 'inteut hurxt:s dt• pn·ndr~ pa,n en la dirrcc10 de I Estat 
i;emhla\·a alesl,on·s una neces~itat cada cop n1fs nrgcnt. 1 
la platafnrnia n;Jciona lista apareixia rom la línia política 
més úti l. donats efs t•sdevenimc-nts d'aqu~lls a nys. 

En cf<!ct<-. J'úlLima dccadn del segle XIX correspon a 
una crisi cconlnT1ica general i a la crisi financcra de rEstat. 
En 1892 caigué J'cxportació del mineral d e ferro, arnb )a 
qual s'c-nriq11ien cls capitalistes hascs i asturians, que tamhé 
es posaren en nmvirrn.-nt. Llig-at arnb aquesta situació, es 
va produir- a tot el país un nou a.~ens del movimcnt obrer 
i democrat ic. 

A partir del 1890 van comen<;ar a sucrc ir-5<• les vagues 
a Barcelona i en aJtres ciutats industrials de Catalunya. 
L'any 1890 es va celehrar a Barcelona, per primera vegada, 
el Primer de Maig, i es comcrn;a a plantejar la reivindi
ca.ció de la jornada de 8 hores. La cla~se obrera bac;ca, 
arr1b la vaga ·deis n1inersi d e la Orconada~ també va irrom
pre en eJ panorama polític d'Espanya. L'agitació obrera 
de Catalunya i Euscadi es va estendre a tot el país. A 
més de les va1-,'ltes reivinclicatives, els obrers comen~aren 
a prornnurc grans vagues i manifestacions contra les gue
rrcs colonials. 

EJs camperols s'agítav<'n contra cls itnpostos i contra 
la. caio-uda drls preus agrícolcs, causada per l'enderroca-

.., f . . d . T b,. ' ment dr 1,~s Pxportacions de arma 1 e v1. am (. sopo-

saven a les guerre~ colonials. El~ obrcrs audalu~os <lel can1p 
promo\,ien vagues i ínsurrcccions en Jlur Huita pel pa. 

En aquesta situació va arribar l'anv 1898 amb la per
dua de Jes colbnies. El panic provoca ' ta caiguda de tots 
cJs valors a la Borsa. La pcsscta va dcscendjr de 29,62 pcr 
una l1iura esterlina a 39 24·. ' , d . . , 

Arnb la µi:rdua de les colonies. la contra 1cc10 entre 
la hurgrsia catalana i el poder d e l'aristocrada tc·rratincnt 
es va aguditzar fnrtarn<'nt. 

L(•s exportacions cspanyoles a Cuba, Filipines i Pn_crto 
Rico caigucrcn• de cop. Segons Ran1on Canosa 1 les x1frc~ 
en milions de pressetcs són les scguents: 

PAISOS 1897 ·-·--- ~~07 --- · -- -- ·----- ·-- ·-- - - ··----.. ·-··- - ... - ·-
Exportacions a C~ba 

id. a Filipincs 
id. a Puerto Rico 

252,9 
79,4 
33,1 

.. ----------·-- -- .... ..... - - -
Totals 365,4 

63,4 
14,2 

3,3 

80,9 

Tcnint en comptc <1uc totes les ·vendes de Catalunya , r.oo ·1· 1 <l a la resta <l'Espanva eren de l'ordre d uns J m1 1ons <· 
pcssetc, i de 450 , milions en dirccció inve~sa, els 2~~,5 
rnilions <le pessctcs en menys de les exportacions .als pa1s~,s 
citats, represcntavcn un cop rnolt greu pcr a l econo1u~a 
espanyola en general, i particulanncnt per a l'cconom1a 
catalana. la (tual hi tenia un percentatge molt devat. 

Arnadeu Hurtado, que mt\c;; <'ndavant fou candidat 
triomfant de Solidaritat Catalana, descriu la situacíó 
creada perla perdua de les col<,nies : "Pt'r pdmera vega<la 
en la nostra histbria política, passa ts eis primers cstordi
ments de la catas.trofe, l'a."piració del poble a. tot arreu . 
com a Catalunya, era un intent de renaixen~ nacional 
que enfoques totcs les encrgies possiblcs a aixtcar la vida 
interior de] país, reduit per fi al seu propi solar." : 

1 Rrunón Canosa: Un siglo de Banca Privada ( 1845-1945) . 
Ed Nuevas Gráficas, S. A .. Madrid, 1945. Pag. 52. 

• 2 Amadeu Hurtado: "Quaranta anys d'advocat". Ed. Xaloc, 
Mexic. 1956. P.ag. 51. 



. AJ~shorcs C:'!S va f nn<lar la Llit!a Re.,zionalista j c-1 sn11 

orgao de pren1sa_ el cliari "La. Veu de Catalunya''. 
" Prat de la .Riha l~en~a Ja f orn1t1lació ele la tri logia: 
Catal_t~nya. Esta t nac.tó w•- •- E~panya. Estat federació - ; 

Impen. ' Les SPvcs idc>cs van intensificar la 1nobilit.zaci/~ 
de hl burgrsia catalana, our. s'a~lutina a l'entorn de la 
política nadonalista. • · 

I~~ gr~r; hnr~csia catab.na1 en 1loc ele p1antejar-se la 
rn?l~1htzact<> de l(~s niasses populars~ el{~ lt~s forces demo
crat1c¡ucs <le t?t Espanya, va cercar l'alian~á. pcr da1t, amb 
cls grans capil'alistcs bases i ds ~nn1s terratinents espanvols, 
en la lluita orientada. no ven; l'cndcrroca1nent de l'Estat 
·;en1ifm1clat sinó a ohtcnir participac:i6 -en la seva direcdó 
1 n asscgurar-sc'n ·el rnaxim de privilcg-is. 

La g-ran hurgesia catalani-\ necess-itava el r<-colzament.,. 
e~~! camp pcr a la-· s~va política na<:ionalista. Pero, . obse
(llda per la puixa.n~n dd movi1nent obrer. no va plantciar 
reivindicar.ion:;; socials que intP.rcssessin la pagcsia treballa
dora, sinó C]UC ~'orienta vcrs l'alianCsa amb el~ terratinents 
c.:atalans, molts l1cls qua)~ ('ren, a més, industrials capi-

talistes. 
L'instrun1ent d'aquesta alian~a fou en bona part I' / ns~ 

t itut A .~rfcolfl G'ntalá dr Sant J.5idre, fundat en 1851 pcr 
l'a·ristocracia c:-da lana tcrratinent i carlina ( els marouesos 
f1e la Quaclra. el' Al farras~ ele Senhncnat, el comte de Fono
Jla r. f"l baró de Corbr.ra i altres). . . 

.. ~ través de l'Institut la burr~f-"~ia havia aconseg-uit una 
rei' ta an.,pliació de-1 mercnt ('Tl ··e1 ~arnp catala. Els sindi• 
cc1ts cr<'af.s per flnMit11.t apl<>~~aven d s campcrols en un 
:;:.Ístcma cooperattu i de cr~di1- ]jmita t a la co1npra d'adobs. 
de llavors i d'cincs, faci1it<P:cn ch contractes a1nb les di
Yerses company.ies industrials transformadores dels pro
duc~es agdcolc~, ~ cre_n ~n cent:e on actuaven els magat
z~mtstc,c:; locals. Ets s1nd1cats l11g-avcn r-1;) camperols arnb 
lla-;os hurgesos i els endt~t~taven, obligant~los a vendre, de 
vegades per ava~c;~t, Uurs collites. Pero, al 1nateix temps. "'%.. ~ 
en donar-los fac1htat~ per a la compra d'a<lobs i eines w 1-

1
nn<l<·rncs. c•n f;.,citiwr-lo~ llavor1' sclcc trs, prcsc•nt :l\, •i , , 

hu r" .-,ia d :"· :111_¡_ , 1 c:ls <' :, 111 pt · rol~ ,. • '"' 11 na d a~s,· 1 mv:1. 1 , 
ro • • 1· 1· . . . 11111 

t
·icl ......... 

1 
<1<· ¡>rot1·1·i'-s-. ·J:.,ls ·sttl< 1c,ats <·rc.:n ( tn~.?;tls -en· ir" . • v.,' . .• ,.... . . . . . . •":'>"11eral 

¡wr .t(:rnrtincnt~, cl.erg.uos 1 propit~tans · ru rals ncs,. és a,;¡¡ .. 
r,-for:,avcn- .el caciqntsnle. · . · · 

A ·ks a·llr~·s cape~ .ele _la s<,c,ctat catala_na anav¡¡ P~l\i'. 
tr-ult J·i ¡>olít1ca nflc1onalt:-;la el~ la burp;<·~1a, <>spec·t.,tln ., ' • • • • . · • \en t 
('rltrc~ J .... intcl.1C'<' tuahtat 1 la bHrgesia 1n1t·¡ana. El 1, . . . ,.., , . ' tl('.10 

nalistnc c~tala 1~nuhc gu.,nyava tcrrcny entre ds f11nrir 
n~ris 1ocals i cls cn,p1cats i depcnc.knts e.le co1nt•rc c¡u" . 

1 

, .r, , . e, \' 11 

<·~1 pr·s trc·h~t llndorr~ me~ ~ot1nes~s qn~ els ohrcr~ a la · 

f 
' • J' · • • l l.. . l 1 h ' 

111
• liiencia po 1t1ca 1 ,eco og1ca (C a nrg<...,:;.ia . · 

A lt•s elcccions del 1901 el sent.itncnt nacional 1· ~t c-~· . · · n 1 1 · < .. -, \- :) niantf~star p1uxnnt a arce ona., on <·s candulatnr<';; . 
. 1 · h . .. • · · 

11 1
-c1ona 1stcs o trngueren un pr.1nwr r-'.xtt~ 1 t'nviarc•n a 1,. 

Cortll ')na imp~rtant mi~oria, presidida p~l Dr. R~hc,.'i' 
Pero el 111()\'ITJIC':Ilt nactonal ca tala csdev1no-ué CX[)l'r.c ,' 

t l 
. l 1 1 ' · •-=> .. ,s 

1
' 
1 

< e sentimC'nt ce es .rnasscs popu ars grac1cs a la 1)ro1·ecc·, 

1 
' • • • 1 · ..l . . . l(l 

<. cn1ocrat1ca 1 prugre~s1va. que t van u<,nar els esdevc · 
nwnts histo1ic.s de principis del ~eglc XX. ,ni-

. San,ti:igo Carrillo. Srcr.~t;1ri GC"n('~al d:-l Partit Con1tt
n1st-a d Espanya: ha l'<'~nnut aq11clh1 s1tnac-ió an-1h aq,w-.!t·~ 
paraulc•s: 

. "El P?dt'r d{' l'E~tat (•S t rohava <'n rnans de Lll'iston;i 
na h'rrat111r nt ca~t<'lbua. a~s<.-ntacla sobre .:el latif tmdi fi·ti· 
(.'"l. .. :t\q·l·l('S~~ r oli~;1rquia ª;raria rra uná llosa de· plollJ 
soh1 e ks csp.tl ll<'s del par;: un enonnc obstade al ,_,.11 

dcsenrot.lhunent. econcnnic. Per a cxercir h, scva clo111·1 , · . ,. 1' • ' . ' . e: n .. 
uo, ~nstocrac1a terratinent havia drc~at un ex¡~rcit d1: 
cu~!~ l una bu~~cracia C("Titralista pa1~asitar.ia, La ~a·va 
pohttca en n ~lac10 a1nh les nacionalitats consistia en 1':1 
vassaHatnen~, l'a~shnilació violenta, recolzant en cls ch . 
nie~~ts ~eacc1onaris de la burgesia. de les nacion,~litat<i. 

Catalunya atrcia. l'hoslilitat clels terratinents femlal1 

})er du('· r · · ·1 • s · a.ons •. per a sr.va hurges1a puixant la qu:11 
\f~ntr";

1
va e~ confhcte am!-; els interessos i la do1nii;adó l,ilÍ-

1n1c 1stcs 1· Tu•l se,• Jlrnf"'t".1i•i·at • · • · ~1~· ·•• · " \.. u , , que porta.va .. una vré1n ('nrr· 
~la rcvoluc1on> · ("'1, . 1 • " " · . . (\l 1ª· . rclta tJnya. l el JlíllS hase eren al 1~nn 



t ., 1 J • t· l . 11na rep_n•st•n :u·,o < ~- cap11:1. 1snt(' rn, ,c c-rn. qut• n<•r t·s~1t:1\•;1 
f'"Pª""HI, 111.1·1Tats. 1 ,·nsor)l •i-~a,·a a111h <..· I ,·,·ll f~slal ~rt11i
f,·11d:d. ;111q11ilo~:1! i .111ac1'1\ 11ic ,t;nH:rnat ¡wr 11n:t da.'.St' 
,,u~, afs pa'isos tll(Kll~rns~ ja havia t•stat tl(•.rrotada i· rt'h"g-ada 
:l l H\llSC'l.1 historic',._1 

En efocte. el podc•r de· }'aristocracia t.c-rratincnt lluit~wa 
contra l'asr.<'ns ch·I mo\'i11wnt dc,nocdttic j rcprimia vio
lenta1ncnt tot<•4i J,·s (ore(~~ dt• l'oposició. F.nfront del mo
,·i,nent nacional eatala. 1-1'aixc~a n1hiosanu':nt <'t ce:ntralismt> 
n·eaiciti·ant i n·acc.ionarí de la classe domina.nt de l'Rstat 
t·spanyol i . naturalrrwnt~ mnh c·ll s'arrcnglcra_ J'J-:x,~n:it. 
f ,'ofi<"i~litnt va c·onwtn• una serie d'agressions contJ·a. d 
múvim,•ut u ~winna l. assa lta,·a lc)(:als, i~nprc-mtes i reclac.~ 
c:ions de diaris, csp<·cialrnent a Ba.rc~Jona. 

El Govcrn c.~stinu,fava l'Rx<~rc.it i va decretar la Llei 
de Jurisdicc.ion~ que consist'ia. a lliurar als trihunals mili• 
tars ds acusats d<' "cldic-tt·s d,orcln· púhli<~ i contra. la pa
tria'', és a <lir, els obn'rs sindieats. l'ls nadonalist<~s i e]s 
r<'pnbticans. 

Contra la repressil> s'aba .. ca nn pr~fnnd corr~nt popular 
cp1e c-s va s<'ntir n :pn'sf•ntnt per la coaJició cfo forc<·s polí
t iqw~s unidc.·s el fc•brcr d<·I 1906 ,·n S'Olidtu-ital Catn[fl1w: 
b f .liga! ds carlins. Uniú Rcpuhlicana. Cat~1l11nya Ff'deral, 
,·J C<'ntrc- Nacionalista i la l;nib Catalanista. 

:Rspccial in1portancia, din~ la Solidal'itat. va tcnir J'a
fom<_;a política c•ntrc la grnn hurg-"sia i ds tcnatinents.. 
n·pr<'scntats aqll<·SLS r•·l tn<l\'iiw·nt carlí d,•t l)uc de Sol• 
ft•rino i a<p1ells p<'r la 1,liga. :El mwionalisn1e. imperialista 
d•· la gran h11rgf'~ia s·a,·,·nia 1wrfrcta1nent mnh el "Oi?s. }' 
f1H•ros"" clds carlins. Els do'.'i t•sprcufaven amh lr.s remuus• 
<·i·ncic·s dd passat frudal f !H la nwntalit~t dc-1 poblc! i 
din1t-~P d<·f~nsors dclll. inh·r<·ssos loca Is ( rc-g-1011~1", la Lhga 
r.s deia rrgionali:,ta ). ds dos as1>iravt•n. a la st·va man«~ra, 
a instaurar llur dorninarió sohre tot Espanya. 

1. Santiago C;1rrilo: /,a fodlll d1l proletaritUfo /wr ltl tliru• 
á út1 t),:/ 

1
,
1
,,1,¡,,,;n,to ,wri,mt1l. uNut"Slf'a B;uukra". ,iúm. :!O, 1u:1r,; 

14.,H. 
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Les rn~tc;st-s del r.:irnp se- <;t:ntien C:ltabnes i t~1mh{· ~:r· 
· si.•nt ien e.~pany<)les, pcn', Psrn,·f•n contra el Coveni de 1' fa~ 
drid que enviava IIurs fills a Cuba i al 1'-íanoc, que r+-; 
carregav.a d'impo~tcs i del qual no rebien cap sa.tisfaccl(l 

Així va ser c.nm , a arribar el gran tnornf de S0Iidar1ta t 
Catal:,pa ·a le~ eleo:-,10n:: d·abr il del 1907 . .. ~~1ue~ta '-·ic.t(1r1a 
arreu el~ Catalunya. ~ignifica el trinmf del profuncl sen
timC:'nt popula1· aixl'c~lt coutra la rcprcssió uel:ifcnnacfa rwl 
govern central i contra et seu c_a.racter reaccionari, 



IV· 

CONCLUSIONS 1 PERPECTIVES 

El procés historie ha determinat la formació de la 
nació catalana en un territori concret: el de l'antic prin
cipat, és a dir, el de les ~tuals quatre "províncies'' de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 

En aquest territorí concrct es donen tots els elements 
taracterístics de la naci6. Segons la coneguda defmici6 de 
Stalin,1 podem dir que Catalunya és una comunitat' estable, 
formada historicament sobre la base de la comunitat d'idio
ma, de territori, de vida economica i de psüologia, mani
festada en les particularitats de la cultura nacional.· ·· 

Durant el segle XVIII la· progressiva articulaci6 del 
mercat espanyol portava a la unificació economica i na
cional d'Espanya, pero al segle XIX. en no reeixir la 
revolució burgesa., la unifica.ció nacional d'Espanya no 
es va produir. 

En arribar .I' esmentat seg le, la burgesia no tingué la 
for~a suficient per a dirigir la revolució i imposár una 
solució nacional -és a dir, espanyola- als problemes 
polítics., economks i socials del país. , 

La reforma agraria -problema essencial- no va ser 
realitzada. La ·desamortitzaci6, per bé que · va constituir 
una base per el dese~volupament capitalista a Espanya, 
va ref or~ar, en fi de comptes, I' oligarquía terratinent. 

D'aquesta manera, a !'interior d'un mateix Estat es 

2 Ve'Jh J. Stalin: ''El marxistno · y la cue1ti6n nacionar•. 
Obra;. ·Moiílra, 19531 t. II, pA¡. S16. · 

.¡• 1 snaus an,h estructura t caractf' . 
van descurotllm· nuc ts iu . 

rístiques diícrcnts._ . t <le.l país va continuar amb l'cs-. 
?vientre la !11ªJº1 )f)ardal a Ca talunya i a Euscadi es 
t . agraria scnu cu , ' . 1· ~ d. l' true ura _ . · d envolupaincnt cap1ta 1sta, es . a ir, ex. 

va ~~c~lc1a1 el l es: ca1Jitalistcs de producc16 al camp 
tcns10 de les re ac1ons 
i a la dutat. · . · · d 

bur rcsia catalana, v1talmcnt intcressa a pc·I 
La gran 1 9 ~ .. la utilitzaci6 d.; l'aparcl,l estatal pcr 

111ercat cspanyod ~pe.~. . teressos coloniáls, d'un costat, i 
a la probteccdió e sepou: 

1
~cl proletal"iat i de la rcvolucíó 

<l' altra an a, pcr . · b , 'b 
P

opular igual que la gran burges1a . asca,. v
1
a arri . ard a 

·' , mb l'aristocracia tcrratmcnt 1 a va aJu ar 
un COJ!lproml isRacpública i a restablir el seu pode1.·. Aquest 
a cnt;orrar a . , • . 

, ¡)ortava 1m1>0rtants avantatgcs cconomtc'i comprom1s con1 . . . tarºf 
· , . · '1a burgesia catalana i basca, 1n1tJan~nt 1 es pr?: 
pci .ª • t 

5 
per a l' explotáció dels mercats espanyols 1 tccc1on1s e , , 

colonials. _ . . . 
Pe-~o aquest con1pro1nís no va se: suf1ci~nt quan el 

desastre colonial va obligar la hurgesia. . a orientar-se .fo. 
naincntabnent vcrs .el· mercat espanyol 1 .'!uan la fal~tda 
internacional de l'Estat de la R.estaurac10 la. v~ d~~ar 
scnse una arma. adequada per a l~ _seva e~p~s1ó ~pen~
lista . L'Estat centralitzat i burocrat1c de 1 ohgarqu1a agra
ria frenava Pampliació del mc1~cat ~s~anyol,.-,el desenvo
lupall\ept de les f~t:ccs 1~ro<!uct1ves 1 1 extens10 de les rc
lacions de producc10 c~p1tahstes, . 
. •: . Llavors la gran -burgcsia catalana torna a entrar _en 
contradicció an1b !'aristocracia terratinent i es va plantepr 
1.~~.Iiui~ pel p~_der. C~n~ec1üent!11ent, es _va plan_teja1·. la 
~J~~~ó- d\Jn p"'rtit· pohtic prop1 - la Lhga Regio~ah~ta 
~ :Q,~.t~lunya---.. i es va posar al capdavant del mov1~~~t 
nacioP-aj __ 9":tala per ~!. d_e _conv.ert_it:-.1~ e~ una for~a _poht1~a 
aJ s.~\L -ser'teL . . · - ,,. 
, • 'ph,~.l:>ament perqu-e ia burges1a cátaian~ es ·pr~posava 
una. ~asca. a escala t·spaoyola, i -pc·rque dc~fugí cls pi;-oblemes 
sodals que el país lcuia plautcjats, les scves íorc<~s rcab 



,1. 1 cd1dc-u a ( :atalunya. i va, u1obilitlar lc·s 1 a 

1 l , · -· 1 a.sscs (!ah 
:1 ucs e11, ta,nt que cala mies, es a tlir en ta,•t • .. -
} • • • · d d , • que m.ass·,~s 

o >J1'cliuo.1ncnt -diferencia es e les de la re~ta d' E 
I <~s jndubtablc ()UC aquesta mobilització ~'ª f~sp~,iya . 

... . · 1 en orur la 
ronsc\encia que es 1nasses catalanes tcnien de 11 d:" 

. . , A. ' b l b d' ur uc-
H~ncu\.~10. ad1x1, dso re . a . ascd 

1 
una comunitat, historica-

1w~nt 1<Jrm, a ~ e ternton, e lencn1n de vi· .1, ,. .,. • · · l · · e,• ..., ua econ01n1ca 
1 de ps1co og1a, co.mun1tat que el dcscnvo1ut)a· 1\1 • t d'E . · r · · , r · d ~ en s-
pa u y a I obncnta.~.10 po 1t1ca .e la cla.'isc hcgemonica cat;t-
lana -· la urgcs1a---· no hav1en fot més que •n' ·t· . 1 1 ·1· · , ¡· d e 101 u ét 
rno >1 1tzac10 rra 1tza a. pcr a~¡uesta burgcs1·. d f ' 
1 • • a en e cnsa 

, ds s,·us prop1s mtercssos ---1>rcsentats cor•" , · t 
0
· 

1 b' . . ... a 1n ercssos ,. 
{ot C po JC ~- \'a (:ontnbu1r a donar cono,..'• • J , 

1 . . • ~1cnc1a. a es 
rnasst

1
~ <:1ta anc

1
s ele ll~r <l1fcrcnciació, va acccntuar llur~ 

pt•cu 1antats cu turals 1 les va acostumar a p 1 · 
, J l' · l cnsar e pro
,> cma po iuc c:spanyo en funció de llur particularisinc. 

Ensc1ns, la 1nohilització política d e les n'\ass d 1 t1·Esp;.u1ya que l'oligarquia crovcrnaut va 'n es, ~ 1ª resta 
,. . . . . . • • e I tf•n .. ar t e n·a.-
,11 z,u ·· -sovmt an1h e:ot- -• contra la burgc · , tal· 

, Sla Ca clUa \ .. l 
acrl'ntuar, pcr _via d~ reacció, les, diferencies cx.istcnts· .! : 
0 posar al partu:ularrsme catala un tntitarirnie l'"'ac :. 

1 
_v:~ 

lnsa.t ~ p · ( ' ' d j · · ~ :CIOl}.J 1 1 
' . t n exp otac10_ e scnt1mcnt unitari de 1 ~ . . , . 

t spanyoles. es inasS<;s 

.! _En el jo~ redproc de tots a qu.csts el.cincnts ccouornic . 
'i()(;tals J)01ít1cs i ¡)sicoJ"a' I. . , • . 8

' 

J 1 ' . · 0
0

1cs, <..s ca1 actcnstic1ucs nacional~ 
' (~ uucJ1 catala van atenvcr un "faU de col •, f' . ' 

~ . c.· l ·' b lCSIO su IC!Cll( pt.rque ,ata unya csdcv1ngués una nació. 
Al~uns nacionéllistcs ¡)rctcncn basa1• [[1,r ,za .1• '· 1 l 
. 4 C O lO fl (IJlfl 

• :~~-
1
ta t'n,una suposa.da purcsa racial dcls catalans. La Jiis-

toi ia, pero, dcmostra la u1consistcncia d \1flucsta COJl''"l) .·. I r • ·, " • J ·- '1 ~ c.:10. 
1í.'t r~auo c,ata ana_. com lotes les alu·ts, és cJ pi·ocluctc: <l'uu 
. ,u~ p_r~ccs, d~ran~ e] qual s:han creuat ra.ccs u1últipk~ 
a u aves <le m1h•Tac1ons i invasions. La ra~a no té res a 
\ ·t:!urc an1b la formació de les nacion.~. 

E~ n.a.ciona listcs catalans i castcllans coinc. d . . 
d fo, de confon<lr , 1 . , . , . t caxcn t·u 
,, - • . < a naclo runb l Estat encara qm• d . . 

e, angfrs <hit•n·nts. Scgons cls primcrs ca\·•lttny , ~ ~ ~ ~s 
· , ' '·º a es nac10 ~ 

l. l I V 1.i ) • 1 l 
<. es c. e que vLi Lt.:rnr un é.Slal. ~ s n1cs, cuns1u<.-ren ljllC ut~, 
els- territoris que van fotrnar part d \ i.quest Estat i pai 1, 

<:atala., són part de "Jlur" nació catalana. Els scgons n1·-
1:,ruen a CataJunya la categoria de nació porque no t{· ·t:1 , 

~stat propi i arnb .la mateixa 1ogica dcls prímcrs, cousi 
<lcrcn Catalunya part de ·'llur•: nació espanyola., pcrque 
esta integrada en aquest Estat. 

Existcix un Estat cspanyol i cu rcla<.:ió anib aque~l 
Esta~, 1. una ciutadania espanyola. !>ero en aqucst E staL 
existcixen diversc:s nacions hispaniqucs, una de les quals 
és Cataluuya. T al con1 es diu en les tesis polítiqucs del 
l~rimer Congrés del PSU de Gatalunya. ( octubre 1956 j : 
''.El . desenrotllarncnc historie, cnse1ns que ha dctcnuinat 
1a fo1:r.q~ó de quatre nacions hispaniqucs, ha creat j 
conso.lidat entre eHes. llac;os polítks, economics, cultural~ 
i cramislat fraternal, donat-lcs en llur diversitat una patria 
cnmú que és Espanya". Aqucst fet explica que s'hagi popu
laritzat el rnot nació pcr a designar 1a coinunitat <le n acions 
hispaniques. 

Els nacionalistes cat.alans pretent!a que Valencia, 1c~ 
llalears i la Cata.lunya francesa són part de la nació cata
lana perquc parlen catala i perque van pcrtanyer a un 
Estat cata.la~ Aquesta concepci6 revela la naturalcsa int
perialista del nacionalisn1e burges catala. A part de la sev;,¡ 
1orm~la.ció errón.ia ---car Valencia era una tercera part 
de la Cqrfedcració Cata.lano-aragoncsa j, -pcr tant, no v:t 
ésser Ínai part de l'organització <>stata.l catalana ---ni l'Es4 

ta.t ( c.01n ja s'ha dit j ni la llengua 110 detenninen la nació. 
Una nació ha de tcuir un sol idioma, pero un inatcix 

idiorua pot :-.er el de d ívcrses nacions, con1 és el cas del 
castella·, de l'augles1 de ralcrr1any, etc . . . En rclació an1b 
r idiorna., cal dislingir, a 1nés, el que és idio1na nacioual, 
parlat pel pohle i lloren t 1nalgrat les repression::; i el que 
t'ncara t•s parln nnr1 a llt·ng-ua. dl'I pas~,\l, pen~ <¡Lu- ha c-t•di t 
1.) va t.:ediin kn~u ,, ~, 11u ~l ltr(.· idio11li..t at.·cept;it i 1 et:ont~ l it 
con1 a idiüma de cu1ne1~ i dr- ~uhurci ,r,adonai ( t~·taft<l . .1. 

oit:re:i.x exc1nples variats: a u1b divt.rses gradac.iuns, <le iJ. 



resistencia que ofcrcixen les llengües locals a desapareixer 
ensems de com s'ha anat imposant !'idioma nacional) . ' 

. L 'Estat i 1a nació s6n dues coses diferents. L'Estat exis
teix d:s ?e que la societat es va dividir en classes oposades i 
~ntagon~ques, en expJotats i explotadors. La seva creació 
es antenor a la formaci6 de les nacions. · 

L'Estat no és un tret distintiu de la nacl6. Es un atri
but al qual tota _naci6 h31 d~ !eriir dret, pero independent
ment. q~e _la nact6 consutueixi el seu Estat nacional a part 
~ es~gw mtegrada amb altres nacions en un Estat mul-
tinacional, nogensmenys, la nació existeix. . 

. La independencia i sobirania nacional d'una nació no 
s-ha de m~urar peI fet que constitueixi o no un Estat propi 
a part. S1 esta integrada en un· Estat multinacional, allo 
que decideix de la seva independencia i sobirania és el 
caracter voluntari o for~ d'aquesta integra.ci6 i de la 
fo~ma. ?'in~ci6. El. reco.~eixement del dret d'autodeter
~nac10, _f ~ a la separac10, i la defensa en comú de· la 
independencia, s6n les bases solides que garanteixen la 
unió voluntaria i el reconeixement mutu de Ja personalitat 
nacional entre Jes nacions agrupades en un Estat multi-

. •· -na-cionaL . · 

,· ~o} tes nacions ~b Estat nacional p1·opi es t1·oben 
~echa_o~es o dominades per altres nack>ns i Jlurs Estats 
1mperialistes. En canvi, les nacions sovietiques integrades 
en un ,Estat soc_ialista multinacional, s6n les ~acions més 
lliures del m6n. · 

La democracia socialista ha resolt victoriosament els 
p_roblemes nacionals tan aguditzau en l'antiga Rússia. u.a-
rista. Cadascuna de les quinze Repúbliques federals t~ la 
seva propia organitzaci6 estatal. Totes plegades formen 
la :Un~ i integren volun~t l'~ia:t 5?Vieti~ el qual 
garanteIX la defensa de la 1ndependenc1a 1 sobirania na• 
cionals de totes i de cadascuna d'eUes, assegura la igualtat 
de drets, organitza 1:ajuda, l!lú!ua i fraternal per el de!en
volupament econonuc, politic 1 cultti.ral comú i de cadas- 3 ' 

• 1.. t un 1,rocé~ m.és rapid en les més r.1 1dairc. 
cuua m1pu ~.tn · , d 1 ' . 

1 
' , .,. tina maJ·or a¡>o1tac10 e es 1ncs avcn~adl•s ne. ~i. n1erces ,~ '- · l d d ·· • d~c4 Rep.ública . fe~er~l ~?~se1:1a. ~ rct. ; scp~r~r-sc: 

·'de la_ VR$.~,: amb' :I~ ,':l~al_ c?sa _es ~b!atllat,. a.uu_- el -~ractcr 
-vbluntáti de la Uruo. · . . .- · . . · 
: · A .- existeixen -a1 món nac1ons burgeses 1 nac1ons· soda-

vw t . li listes.- Les nacions . burgeses es trans onncn en socia stes 
com a c1"CSultat del triomf de la classe obrera sobre la bm. 

ges1a.. . d" d d 1 1 • . . 
Amb l'establimcnt de la 1cta. ~ra e pro et~1at. 1 la 

coiiSt.rucci6 .del socialisme, el cont.J.n~ut-de la nac16 canvia 
cssencialment. La divisió d~ la nació en c~sses ~ntagoni
ques, herctada de la burges1a, va desapa~c,ixen;, 1 la vella 
nació burgesa es transforma en una _nac10 mes cohelcnt: 
\ntegrada per classes ~cb:a,lladores ~~gues,. s~se e.xplotats 
ni explotadors, és a d1.r, en una nac10. sociahsta. 

En d'esapareixer les classes explotadores, ~esapareixc11 
fe la nació els elements causal_lts de la desconf1an~a, de les 
incomprensions, i dels enfrontaments, a vegades de guerrC!i, 

:ainb aitres nacions. Les nacions socialistes esdevenen ami
gues i fraternals. 

Avui ja existeix un sist~a mundial de paüos socialistcs. 
Independentment que integrin un mateix Estat multinacio• 
nal o diferents Estats, segons llur línia de desenrotllament 
anterior, les nacions socialistes tendeixen, per propia natu
ralesa, a ajudar-se mútuament, economicament i politica
ment, .reforcen els lligams culturals entre elles, i es van 
ci.·eant els \;incles que conduiran gradualinent i naturalmcnL 
a la futura <lesaparició de les ban-cres nacio:rials. 

En els Estats multinacionals burgesos, la forma federal 
i el grau de democracia interna suavitzen i a tenuen cls 
enfrontaments nacionals, pero !'existencia de classes ex· 
plotadores manté les bases per a suscitar, en determinades 
conclicions, problemes nacionals. 

· En els Estats ·m.ulti_n~cionals ~rgcsps i unita.J;is, ·en el~ 
· quals--.)a·: inlegració o la fo1~ma: -«fi~tegr-acié,;. és. impbs~d~· 1 

. l!-Estat )lpifreü--coro a expressió ":'def domiiii~!uria:- de les 
nacions, els ·problemci nacionals s'cnveririen ·-ainb ·-rreqüen· 



l;ta uegt~t ~ Ja JHut¡~ que ex1stc1x entre le~- classes clonunant~ 
de les d1sttntcs nac1ons. (~om més forta és la reacci6 inte
rior, més !-1nitaria és !ª concepció de l'Estat p~r part de 
les classes 1 castes dom1nants. L'aristocracia terratinent és la 
for~a que ha cncamat la concepció n1és rabiosament unita
ria de l'Estat, superada posterionnent por l'oligarquia 
financera i la seva concepci6 feixista. de l'Estat. 

· A Espanya, el franquisrne és el producte de la coalició 
<le l'oligarquia financera i de !'aristocracia terratinent en 
l'Estat f~ixis,ta. El ~:u mobil 1;a. estat sempre assegurar als 
1nonopobs l obtenc10 dels 1nax1ms beneficis explotant la 
c.Jasse obrera,. els pagesos i les capes mitjanes. Per aixo Ji 
han estat necessar-is la creació d'un enorme aparell buro~ 
crati.c, per a rebrimentar i controlar la vida economica i 
p~l~tica _del país? i el mantenµnent d'una gran maquina 
nulrtar 1 •l'epress1va. I, naturalment, l'opressió de l'ultra-

. centralista i burocratic Estat franquista s'ha traduit en 
J'aoolici6 de totes les llibertats fonamentals, incloses les 
llibertats nacionals autonomiques dels pobles· base i catala. 

~oJs el soc1a11sme, que acaba' amb la dívisió interna de 
les nacions en classes antatoniques, crea les condicions pcr 
a rcntesa fraternal solida de tes nacions i posa les . bases 
sanes i segures per a la sdució justa i definitiva del pro
blema nacional. 

Aixo no vol dir que el problema nacional no es pugui 
atenuar i suavítzar ahans d'arribar al socialisme, a través 
de la lluita per la democricia. 

I. .. a Huita contra la dictadura del general Franco i pe• 
la democratització del país obrira-als pobles de Cataluny,L 
Euscadi j Galícia a1nples eainins per a l'estabJimcnt <le 
llurs drets socials i nacionals. 

En les condicions actuas d'Espanya, la classc obrera: 
guia~a pel seu partit marxsta-leninista, ha esdevingut la 
for~a ·capdavantera de la U.tita per la democracia j cons
litueix la més ferina garanth pera la se>lució deis proble1ne~ 
<le la rcvólució de1nocratia., entre els quals el del rcr.(}
neixe1ncnt de la p,~rsonali\at nacional del~ pobles ba~c. 
ga 11cc i catala. 
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INTRODUCCió 

L~ pri~era_ p~rt d'aquest estudi porta el títol d'Antece
dents lustoncs 1 anaijtza el procés de formaci6 de la naci6 
~~a talana. Per a wia m.i!lor comprensió d'aquesta segona 
part .. ens _ha se1nblat adient de reproduir les conclusions 
a que arnba: 1 

. . 
" El procés historie ha determinat 1a forrnació de la nació 

~atal~a en un territori concret: el de l'antic Principat, 
es a dir, _el de les quatre "provincies" de Barcelona, Gi

. ron.a, Lle1da i Tarragona. 
En aquest territori concret es donen tots els elements 

caracter.ístics de la ~ació. Segons la coneguda definiciq 
de Stalin, podern ·d1r · que Catalunya és una comunitat . 
11stable, formada historie ame ni ,robre la base de la comu
nit~t d'idio_ma, de terlitori, de. vida economica· i de psico
logia., manifestada en les parttcularitats de la cultura na
cional. 

Durant el .segle xvn1, la progressiva articulació del 
rnercat espanyol portava a ~a unificació económica i na
cional d'Espanya, pero al segle XIX, en no re·eixir la revo-
lució ?urge~, la unificació nacional d'Espanya no es va 
produ1r. 

En arribar l~esmentat segle, la bunresia no tingué la 
for~a suficient per a dirigir la revolu~ió i imposar una 
·olució nacional --és a dir, espanyola- als prob1emes 
polítics, economics i socials del país. · 

La reforma agraria -problema essencial-- no va ser 
realitzada. La desamortitzaci6, per bé que va constituir 
una base per al desenvolupament capitalista a Espanya, 
va refor~r, en fi de comptes, J'olígarquia terratinent. 

1 Vegeu El prabl~ma nacional cu.tala, Primera part, "Antcce-
dPnt~ historie~''. Pigs. 3•fi 35. "º 

D'aquesta manera, a rinterior d'un mateix. FAtat es van 
desenrotllar nuclis humans amb estructura 1 característi. 
ques dif eren ts. 

Mentre la major part del país va conti~uar amb l'es-
. tructura agraria semüeudal, a Cata!unya 1 ~ Euscadi es 

va accelerar el desenvolup:im~nt c.,ap1tahsta, ~ a dir, l'ex. 
tensió de les relacions cap1tahstes de produccio a la dutat 
i al ~;imp. L'ext.ensi6 de les relac!ons .capitalistes de pro .. 
ducc10 al camp cal entendre-la mes aVIat com extensió de 
la influencia política i social de la burgesia urbana al 
camp. Aquesta ínflu~ncia fou possibl~ no solament pe1s 
Uigams que la burges1a u1·bana manten1a amb el camp per 
!'origen de molts deis seus components, sinó per l'alianca 
política i economica entre la burgesía i els grans propi~
taris agrícoles, representay per l'Institut Agrícola Catala 
de Sant Isidre. De fet, el tipus dominant de relacions 
al camp cataia - aparceries, rab~s, censos, arrend·a .. 
ments, n1asoveries, etc.- seguia essent semifeuda] tot i 
l'avan~ del sector propiament capitalista. ' 

La gran burg~sia catala~~, ~talment interessada peJ 
mercat espa~~ol 1 per la '!1tihzac10 de l'apa~ell estatal per 
a ]a protecc10 deis seus 1nteressos colon1als d'un costat 
i d,altra b~nda per por del proletariat i d~ la revo1uci6 
popular -igual que la gran burgesia basca- va arribar 
a un compromís amb }'aristocracia terratinent i la . d I . va 
aJu ar a ensorrar a pnmera Republica i a restablir el 
seu poder. Aq~es~ compromis comportava importants 
ª':ª?tatges eco?om1cs per a la burgesia catalana i basca 
m1tJan~ant tanfes . proteccioniste,s, per a rcxplotació de]~ 
n1ercats espanyoJs 1 colonials. · 

Pero aqu~st compt~rnís no va ser suficient quan el de
sastre colon1al va obligar la burgesia a orientar-se fona
me~talment v~rs el mercat espanyol i quan la fallida inter-
nacional de l Estat de ta Re--.:tauraci· - J .d . .,.. , o a va eixar sense 



una ,trma ap.e<1uada . per a la seva expansió imperialista. 
L'Estat ~entra!1tz:it 1 burocratic Je l'oligarquia agraria 
frenava 1 amphac16 del mercat espanyol, el desenvolupa-
1nent de les forces productives i l'extensi6 de les rdacions 
de producció capitalístes. · 

Liavors, .la gran burgesia catalana torna a entrar en 
contradicció amb l'aristocracia terratjnent i es va plante
jar la lluita pel poder. Conseqüentn1ent, es va 'plantejar 
la creació d'un partit poJític propi -]a Llíga Regiona
lista de Catalunya- i es va posar al capdavant del mo
viment nacional cata]a per tal de convertir-lo en una 
forc;;a política al seu' servei. · 

Precisament perque la burgesia catalana es proposava
una tasca a escala espanyola i perque defugí els problemes 
socials que el país tenia, plantejats, les seves forces reals 
e~ reduien a Catalunya í va mobiljtzar les masses catala.
nes en tant que catalanes, éJ a dir., en tant que masses 
ob jectivarnent d,if ere,zdades de les de la resta d' Es pan ya. 
I ~ indubtable que aquesta mobilit.zació va enfortir. la 
consciencia que les ma~es catalanes tenien de llur. dife .. 
renciació_. Aoo, sobte la hase d,u~ comunitat, histork,a-

* 
.. 

inent forn1ada de territori, de llengua, de vida econon1ica 
i de psicología, comunitat que el desenvolupam~n~ d 'Es
µanya _ i l'orientació política de la dasse hegemon1c~ ca
talana - la burgesia - no havien f et rnás que enfortir, la 
rnobilització reaJitzada per aquesta burgesia en. defensa 
dels seus propis interessos -presentats 'COm a 1nteressos 
de tot el poble-- va contribuir a donar consciencia a les 
masses catalanes de llur diferenciació, va accentuar llurs 
peculiaritats culturals i ies va acostumar a pensar el pro
blema polític e.spanyol en fundó de Uur particularisme. 

Enserr1s, la mobilitzaci6 política de les -masses de Ja resta 
d'Es~ya que l'oligarquia govemant va inte'!tar de rea~ 
litzai- --sovint amb exit- contra la burges1a catalana, 
va accentuar, per vía de reacció, Jes diferencies existen ts 
i va oposar al particularisnie catala. un unitarisme reac-
cionari . basat en· l'explotació del sentiment unitari de gran 
part de les masses espanyqles. . , . 

En el joc rccíproc de tots ·aquest e1em~nts econ~m1cs, 
socials, polítics i psicologics, les característiqu~, nac1_0:1als 
del nucli cata1a van atenyer un grau de cohes10 sufic1en t 
perqu~- Catalunya es reafinnés com nació. H 

.. , 

. \ . 

' 



CAPITOl- PRl:MER 

EL A10Vli\lElvT NACIONAL CATA.LA 
SOl'A LA DIREl''Cló DE LA' GRAN Bl! RGESIA 

[1893-1917] 

A . fin~ls .~e·. segle Pin~stable edifici de la Restauraci6 
-_ nasttt grac1es al comptomis de la burgesia industrial i 
f1nancera arob 1'oliga~uia terratinent tr;;ntollava sota el 
pes del ~~esast~. colon·ial i la crisi econornica. La Huita de 
dasses s·1ntens1t1cava a tot el pais. . ' 
. Els trebaHadors de la ciutat i del camp realitzaven ac

~ions c~ntra l'encariment del cost de·' la vida i contr~ 
l exten~16 ~e la desocupaci6 fon;osa. Recordem que ranv 
1890 s havJa_ ce!ebrat per prin1era vegada la festa del Pri
mer, de Ma1g 1 plantejat la reívindicacjó de Ja jornada 
de 8 hore.s .. Les ~asses p~geses de Castella ·i Andalusia 
a.ssaltaven finques 1 proced1en a repartin1ents de terra. El 
gov~rn accentuava la . repressió. 

~a perdua de les colonies va plan tejar a · la gran bur
~es1a_ catalana ~J prob!en1a -urgent, vital- del 1nercat 
interior. Era ev1dent que l'Estat de la Restaura.ció havia 
~raca_ssat. en el doble imperatiu de d~enrótUar el mercat 
:ntenor . • de conquistar una posicí6 solida en el mercat 
u1~emac1onal. L'expansió colonnl -sistema classic del 
proner ~esenro~l~ent capitalista-- quedava brutalment 
tailada, unposs1b1litada. Era nece~ri un can,;i en res
truc~ura. de l'Estat espanyol. El compron1ís de .1875 ja no 
sen.'1~. La burguesía catalana -la más de.senrotllada i 
coherent de les burge.sies hispaniques d'aleshores- va 
~ecidir d'emprendre directament Ia lluita pel poder poli-· 
tic espanyol. 

~ I és n'?tabJe q~e el p~er intent el fes, no a través 
·d·~na lhuta política, revolucionaría, decidida, sinó, altra 
v_egada, per la -yia del compromís, de la lluita de cama• 
rdles. Amb n1ot1u del retom del . general Polavieja -que 42, 
tant s'havia distingit per la S~Y?, ferocitat contra el poble 

..J 

1 
,., F·1 · ·. en defensa dels interessos de la, burgesia 

-ue eo 11,.p1.nes, . , . 
• ♦á.l· • ta spatlyola- les corpora.c1ons econonuques 
unperi 1s e d' dh · · ;,,.

1 
an organi' ~,,;) r u11a campan ya a es1ons 1 van 

cawi. anes v w- , l · · ¡ · 
d 

> al rei que encarregues a Po avteJa a formció 
emanar ~· · .. s·1 1 , n l · del nou· govern. L'encarregat í ~U 1 ve a, pero ro avieja 

va ser nomenat ministre de la guei:ra -. I un representant 
.cJirecte de la ~urgesia catalana, el }t:nsta 1"{anuel Duran 
.i Bas, va ocupar la cartera .. de J ust1cia. Aque.st govem ya 
designar el doctor Robert alcalde de Barcelona per reial 
ordre. I a.ltres homes representatius de l_a gran burgesia 
van ser nomenats alcaldes de Tarragona, Reus i altr~ 
,grans ciutats de. Catalunya. El nou govern h~via de fer 
f ront a una f ot~ impulsió del moviment de,mocratic es. 
·panyol i ·havia de pagar ]es enom1es despeses de la guerra. 

Malgrat els 20 milions de dolars de la venda de Puer
to Rico i Filipines als EE UU i eh, 25 milions de pessetes 
,de la venda de les Palaos i Carolines als· a.lemanys, calia 
iinposax noves carregues fiscals. Alguns ímpostos van ser 
apujats de més d'un cent per cent. La burgesia v¡¡ repJ.i .. 
-car a les noves carregues tributarles amb una campanya 
d'agitació dita ~e c,t~ncarnent de caixes" que invitava el$ 
-contribuents a no pagar. La campanya adquirí a Cata
lunya la 1naxin1a intensitat. El govern va suspendre les 
garantie.s constitucionals i va . enviar vai,xells de guerra, a 
Barcel?11.a, va intensificar la repres~ió contra ·el moviment 
•obrer 1 va fer empresonar alg1.llls industrials i comerciants. 
Les contradiccions van esclatar en el sí del nou govem i al 
.cap de tres mesos dinlitien ·el doctor Robert d~alcalde clf 
Barcelo1!a í successivainent Polavieja i Duran i Bas. 
. L~ v1a d:1 nou ~ompro?1is! .de F arribada al poder a 
traves de les camarilles -1nd1c1 prou ciar de les aspira• 



cions í fon;a d,una burgesia-- havia fraca.ssat. Els homes 
rnés dcs1icrts de la burgesia ca,talana comprengueren que 
ca)ia un altre can1í. 

La gran hurgesia crea 
un pa.1'tit. polítíc p1·opi 

·r:1 govm·n Silv.,~1~ dhnití. Sagasta, cap del nou gover~. 
d1ssolgut les Corts i convoca eleccions per el mes d,abnl 
<ld 1901. Aquestes eJecdons van transfom1ar el panor~
D1a dels partits polítics de Catalunya. La gran burges1a 
va abandonar l'apa.rell deis partiu; electorals - -liberal i 
conservador -~ ,~rnb el qual venia actuant des de la Res
taura.ció i es -Y~-decidir a crear el seu propi partit, en tant 
q1u: burgesi'!r catalana~ per a la lluita pel poder. 
. ,,,Sota fa. impulsió de les corporacions econcnniques, el 

Centre N~c~onal Catala.1,._ i Ja Unió Regionalista recentment 
fundats per Prat de la Riba, Ventosa í Calvell, Dornenech 
1funtaner i d\=iltres, es. ván unir ~r a presentar, per pri
mera vegada a les eleccions per Barcelona, una candida
tura catalanista. D'aquesta unió, confhmada i enfortida 
pel cos electoral, va sorgir el nou paitit: la Lliga Regio
nalista de Catalunya.~ 

La candidatura dita deis "quatre presidents" e~pressa 
darament el caracter de classe del nou partit. La _inte
graven el doctor Bartorntu Robert~ ex aléalde de .Barce
lona i president de la Societat .Economica d' Amics del 
País; Lluis Don1enech: presídent de r Ateneu Barc:elones ;~ 
Sebastia Torres, president de l~ Liga Industrial i. Comer
cial, i Albert Russinyol, president del FQment del Treball 
Nacional. 

.Enfront d'aquesta candidatura es va presentar, . també 
per prin1era vegadf.l, . la de la coalici~ republican~-t:ederal, 
encap~alada per AleJandro Lerroux 1 Francesc P1 1 Mar
gan ex president de la ~ri.n1era Republica espanrola, el 
qua1 gaudia de gran presugi entre els treballadors 1 1a pe-
tita i mitjana -burgesia de Catalunya. 4· !, 

Les eleccions van donar el trioinf per majories a la 

candidatura de la Lliga. .Per rniuories foren elegits Le
rroux i Pi i Iv:farga11. Amb aquesta victoria) !a Lliga va 
erivia1· a las Corts un grup presidit pel doctor Robert q1:1e. 
amb el suport del grup de terratinents encap<_;alat pel pre
sident d_e 1' Institut Agrícola Catala de San Isidre> Mar
ques de Camps; va plantejar el problema nacional catala, 
com a plataforn1a de la gran burgesia catalana en la 
Iluita pel poder, 

Ob:jectius i plataforma polític.a 
de la gran burgesia catalana 

Pel seu caracter de classe, la Jluita de la gran burgesia 
catalana pel p<>de1· polític, contra }'aristocracia terratinent 
era ·objectivan1ent progressista el). les condicions de co
nien~an1ent de segle . 

La burgesia cspanyola aspirava a conquerir e1 poder. a 
n1odernitzar rEstat i a sr.rvir .. se'n per a impulsar el desen
rotHament capitalista d'Espanya. Aquesta aspiradó de la 
burgesia coincidia Uavors amb ]'interés general -com
pres el de les masses treballadores de Ja ciutat i del camp-
que, ~n el fon·s, patien rr1és de les traves oposades per r 
aristocracia terratinent al desenrotllament capitalista qu~ 
no pas d'aquest desenrotllament. -mateix. 

La dcnúncia dels vicis de l'Estat sernifeudal i les cri
tiques amb que la burgesia catalana combatia la casta 
dominant podien ser con1partides -i ho eren de f et--- per 
totes las forces de1nocratiques. L'any 1904, a1nb n1otiu 
d~ la visita d' ~lfons Xltl a Bar~elona, la . Lliga va pu-
bhcar un manife.st en el qual de1a expressar . el ''dis~ust 
de 1' opinió veritable". t:i 

. " . . . davant la inc~~ci~ncia: amb que PEstat espanyol 
perdura en e]s seus v1c1s 1 rut1nes secula1-s ·. <lavant la irr1-
¡x,tencia política. d'aquest &tat den1ostrada' anys endarrera 
e~ -~na ~~ l(~ pagines de la seva e~terilitat com age.nt de 
~1v1hzatc10, proc]~ada amb eloquenGia a~laparadora per 
inacabables ,extensions de terres ennes, esterils, que no sa. 
ben produir el blat que ha d'unportar de l'estranger ; 
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µtr una n1oneda depreciada; per comunicacions barbar · 
i in~on1pletes; per una adrninistració gi·ollera i corrompu
da, per una índústria pobra i endarrerida coro e) n1er~at 
que l'alimen~, sense expansió internacional i sense co-
l-~ . ,, untes . . . 

La gran burgesia catalana perc.ebia, dones, la necessitat · 
d'una r_eforma agraria per solucionar el problema de les 
:,inacabables extensions de terres ermes" i per impulsar 
el desenrotllament_ industrial, mitjan~ant l'elevació de la 
~apacítat aqquisitiva de! c:mercat que alimenta". Entorn 
d'aquest problema fonamel)tal -i del ~aracter de classe 
:ie l'Estat í de les llibertats democratiques- podía ¡no
'.)Ílitzar les masse populars i unir }'acció · de l~.,s forces 
progressives de tot Espanya. A 1nés --qüestió impor
tant . per comprendre els límits d'aquesta burgesia
Ss evident que la solució d'aquest problema basic, central, 
1auria permés d'anar cap a una solució democratica del 
)roblerna nacional. 

'f an1nateix la gran burgesia catalana no va convertir 
:tquests problemas en objectiu central de la seva acció· 
)Olítica. A com~n<_;aments del segle xx, en desvetllar-se 
n assa tard a la lluita pel poder, ja no podia ser la f~r<;a 
'evoluciona.ria que no havia sabut ser en 1873. Per por 
,iel proletariat la gran burgesia va buscar l'obtenci6 dels 
; í-"US ob jectius per una via no revolucionaria. 

El rnanifest electoral de 1901 definia bastant bé els seus 
>!:J jectius veritables: 

~-Anem a. enviar a les Corts gent que ho remogui tot _i 

rue no ,es doblegui davant de ningú; que - cridin o no 
, :ridin els polítics de 1'1adrid- f aci comprendre als go
, ,ernants que aquesta ciutat de BarceloQa no vol viure en 
: :s tat de setge perpetu, sinó que vol lljberta t per a creixer 
; fer creixer Ca tal un ya i fer respectar la personalitat de 
' a patria catalana ; que no es vol veure sobrecarregada 
1 t'ünpostos i d'inspectors; que, si paga, vol manar en el 
· l ue és seu i no vol traves i corrupció per tot arreu , ni 
: [Ue quan recla~a li tan.quin a la presó els honorables re-
1rcsentants dels gremis com si fossin lladres i criminals." 

. tancia historica., la burges_ia catalana 
Malgrat la circums del p0der amb espent retrogad 

comen<;ava la conquestat va aconseguir de superar-lo e1~ 
1 f rara.ro.en . d . 

I en e on.s, lluita. acam~a a. 
aquests anys de · · · > • 

1 . , de principis 
Formu acio . la primera part d'aquest opuscle 

Com ha est~t .. d~t s enel seotiment nacio~l catala havi~ 
Anteced~nts h.!stJ;::~rotllant-se en _el p<>ble durant racci. 
anat cre1xe~t 1 , • lítica, social 1 cultural del segle xrx. 
dentada traJecti°ria ktot havien anat prenent coherencia 
A finals ~e. seg J' s~. als definidores del catalanisme -la 
diverses h~e~d 0

1 
cf nnd ralisme a través de Valentí Ahniral] 

ced1a e e e 1 · ar ' · que pr?. r d Torras i Bages, a region ista conser .. 
la tradiciona Mta ,. e i Flaquer com també la d~ls joves 
vadora d~ D anye ch i Mon~ner. Una minoría d'ideolegs 

, Guimera 1 domen~ els principis a la practica. 
intent~~n te:~nis diversQs intents d'organitzaci6 .políti-

Enc s Catalanistes Centre Catala, la Lhga de 
ca: al ongres;o Centre Escol~, la Unió Catalanista. Amb 
C
1
a~'Munya, .eal de Greuges" la relaci6 entre el moviment e emon . l.. • 
lític i ideologic i les corporac1ons econum1ques · entra !: una fase d.ecissi va.. Les Bases de Manresa, les assem

bl de la u ni6 Catalanista en ser.an les eta pes succesives. 
Er~ompendi de Doctrina Cata~anista ( 1894) ~s un esbós2 
· a gairebé acabat del cos doctrinal, que culmina amb La 
kracionalitat Catalana, ambdu~s o~res d'En~c de la Riba, 
l'ideoleg més eminent del nac1onahsme ca~. . 

Una cosa interessa subratllar de segwda: l'obJectiu 
veritable de · 1a gran burgesia catalana, no era la defensa . 
de la nació catalana, sin6 arri'J:)ar al poder per defensar als 
seus in teressos de classe. El mateix Prat de la Riha ens 
ho dira amb la f ranquesa que el caracteritzava: 

" . .. No s'ha conquistat l'Estat, el dret, la llengua; no 
2 El ComJ,endi fou obra conjunta de Prat de la Riba i Perc 

Muntayola. Fou premiada en un concurs del "Centre Catala" 
de Sabadell. La primera edició consta va de 100.000 exemplars. 



nem aconseglut ta p1ennua ae 1 expans10 unenor, pero 
ja el nacionalisme catala ha comen~~t la segona fw1ció 
de tots els nacionalismes, la funció d'influencia exte
rior, la _funció imperialista ... ''ª 

La gran burgesia catalana, en cr~..ar la Lliga Regiona
lista., va adoptar aquest nom i no el de nacionalista, per
que pensava actuar políticament no solan1ent a Catalun
ya. Aspirava a promoure a tot Espanya moviinents regio
nalistes que~ tot descartant les .reivíndicacions socials, tin
guess.tn com a únic objectiu· la lluita contra el centralisn1e 
de l'aristocracia terratinent, la reforma de l'Estat sota la 
direcció de la burgesia catalana. . 
Prat de la Riba ho dira -prou clarament, més endavant: 

"Si l'ideal complex que encé? en no~a i . inten~a vida 
totes les energies catalanes, s1 el nac1onalisme 1_ntegral 
de Catalunya va endavant en aquesta empresa 1 acon
seg-ueíx: despertar amb el seu iinpuls i el · ~u ex~mpl;
les forces adormid~ dels pobles espanyols, s1 pot 1nsp1-
rar en aquesis pobles fe en sí mateixos i el seu per
vindre, es redr~ran de l' actual ~ecadencia i d naci~: 
nalisme catala haura donat comphment a la seva acno 
im~rialista. · . . . 

Llavors ~ra hora de trebaJlar ~r a i-:ewur ~ots els 
pobles iberics. des de Lisboa al Ro!ne, ~tr~ d Wl sol 
Estat, d'un sol imperi. I si les 11ac1~nahtats ~spa?yo]es 
renaixents saben fer trio1nfar aquest -1de~l, saben 1~po
sar-lo co.m la Prússia de Bisrnark va 1,~posar ~--ideal 
· ·alista gennanic podra la nova Iberia enl~1rar-s_c 
1mpen ' pod , . t a ~t1 . l grau suprem de l'imperialisme, ra 1n eryen1r._ e_ -
~inent en el govern del món aro~ 1~ al~res potenc.:1es 
rriundials. podra altr<:1, veg~da expansionar-se sobre _ les 
terres ba~bares i servir els interessos de la . human1tat 

~- Cfr. La iVacionalitat Catalau.a. Edidons Biblioteca Catalana. 
Mexic 1947. pag. 184. 

gu1ant cap a la c1v1htzac10 els pobles endarrerits 1 1n~ 
cultes." 

El p1·ograma electoraJ de ''Solidaritat Catalana1
\ preM 

sentat en 1907 <:n el 1níting del Tívoli . declarava : 

"A Catalunya, la vivificació del -cos social, la Íntensifi~ 
, cació del seu funciona1isme, ha arribat a la rnaxin1a 

plenitud i aixo fa que, a Catalunya, hagi con1en~at el 
procés de penetració de l'Estat, la lluita per <lur a 
l'Estat_ !'empenta fecundant de la vitalitat popular." 

I deu anys després de la publícació de La N acionalitat 
Catalana, Francesc Cambó deia en el debat parlamentari 
de juny del _1916: 

"Ah, senyors clip~tats ! Si a Espanya, a tot Espanya, per 
damunt ·de tots els patriotismes de regió i de naciona
litat, existís un ideal col.lectiu; sí a Espanya pensessirn 
en America i ponsessirr1 en l'Orient i tinguessim un 
ideal d'expansió no territorial, sinó d'expansió economi
ca ( .... ) an1b quina facilitat es resoldria el plet catala." 

Pero quan la realitzaci6 d'aquest prograina -enderro-
~ament. de l!Estat burocratic centralista, presa del poder 
per la burgesia- demanava una acció revolucionaria 
ardida i el plantejament obert de la qüestió de la lliber tad 

. . política i nacional, del progrés, de la igualtat, la burgesia 
catalana responia, per boca de Prat de la Riba: 

"No _é.s qüestió de bon govem ni d'administració; no 
és qüestió de llíbertat ni , d'igu_altat; no és qüestió de 
progrés ni de tradició: · es qüestió de patria." .. 

La burgesia catalana aspirava a mobilitzar la resta de 
la burgesia espanyola -migrada, incoherent, poc organit
zada-,. cercava el suport del m~viment popular, pero la 
por del . proletariat, de r empenta del poble, la frena va: 



ten1ia pet damunt de -tot els trasbalsos socials i no va· voler 
cór~r._el risc .d'una l!uita 'revolucionaria contra el poder 
de l a~tocracia terratinent. En realitat - -ja ho hern dit
no asp1r~va tampoc a cap alliberament efectiu de~ poble 
ca~a ni a cap Catalunya democratica. Aspirava, aixo sí, 
ª, a1xecar una · for~a sotm~sa a la seva direcció que li ser
VIS de _palan~ pe,: a ~ntrar en el govern central i, després, 
conquistar 1 hegemon1a en la direcció d'aquest. 

La Lliga i el moviment obrer i 
democra.tic• a CataJunya 

· La paralització dels negocis colonials va prov(>car a tot 
Espanya -i particularment a Catalunya- - una profunda 
crisí economica. Milers d'obrers van quedar sense feina. 
I mentre els preus pujaven, la patronal es valía de h{ 
miseria dels obrers per a rebaixar els salaris i imposar 
jomades més llargues de treball. Les corporacions e_cono
miques dirigirles per l_a gran burgesia po:rtaven una vi<r 
lenta ofensiva contra el moviment obrer i les seves orga
nitzacions sindica1s, i no dubtaven a recórrer a l'ajuda de 
les forces repressives de l'Estat semifeudal. 

Malgrat la violencia de la rep~i6 la lluita obrera s'in
tensifica-va per les reivindicacions economiqúes i socials i 
contra la guerra del Marroc. El ~ es de ma~ del 1902, 
va esclatar ~ Barcelona W1a vaga general que va· oposar, 
pels carrers, més de 80.000 treballadors a l'exercit i la for
~a pública~ 

De fet, la classe obrera catalana no va seguir la han• 
dera nacionalista i imperialista de la gran burgesia cata .. 
lana. Aixo no vol dir que la posíció élels seus dirigents 
anarquistes i socialistes sobre el problem nacional fos pcr 
liticament justa. L'orientació anarquista d' inhibició en les 
lluites polítiques, la manca de plantejaments i solucions 
propis en una qüestió que interessava cada cop més una 
part considerable del- poble catala, van fer que el terreny 

4 
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quedés lliure per a l'especulació nacionalista de la burge.. V 

. , . la la inanca d 'un programa prop1 C1e 
s1a. D al~ra ~~ld 1, país va fer que una part de la rnatcixa 
democrat.J.tzac io e . •seCT'~d a per la d en1agogia de Lerro11,, 
1 brcra fos an os b - d b]. . '4A.' e asse o . b consiirnes e repu .1can1sme revolu. 

el qual, cobn,:1t ... se ame una política antiobrcra i anticata 
cionari, mena sempr . . 
lana. 1 · d J · · 

d 1 Població de Barcc ona 1 e .es cmtats es 
La resta e a bli ' • · - t l'adhesió a l repu casme mes o u1envs va repartir en re 1 , 

· d 1. . havia arrelat fo1t ament en es r.apes me. 
fe era 1sta,, que . • 1 · "' 1 1· .1 • la petita burges1a 1 a. 1nte1. ectua 1tat, a més 
nestra s 1 en · d t d 
d ] f • aris locals e1s empleats 1 epec ents e comerr. e s unc1on , 1 . fl , . . :1 

capes treballador~s m és sotmeses a a 1 n u enc1a 1deolo-
gica de la burges1a. . . ~ . 

Amb tot, entre la intel-lectuah~at, t !a m1tJan~ bn:9csia 
es va manifestar sempre una res1s_tenc1éa; ~ la d1recc1o de 
]a Lliga ¡ als seus plantejamen ts, 1m¡:><;n~1stes que deixa
ven de banda les idees de progres social 1 de transfonna
ció deiuocratica. Aquesta resistencia, que es va manifestar 
ja en 1901, amb la negativa de Guim_~ra, Aldav~1t, !vfartí 
Julia i altres intel.lectuals de la Um<? Catal~1sta

1 
a re

colzar la campanya electoral de la Lhga, exphca 1 apari
ció d 'altres partits nacionalistes burgesos --coro el Centre 
Nacionalista R epublica i posterionnent, la U nió Federal 
Nacionalista R epublicana- quf! rr1aldave.n per una con
cepció nacionalista 1nés democratica que Uigués la lluita 
pels drets na<~ionals de Catalunya an)b la llóita dels pobles 
de tot Espanya. per la democracia í la República. 

La ideologia llacionalista burgesa va penetrar al camp 
f onamenta ln1ent arnb el 1noviment de Solidar.i.tat Catala. 
na, que va segella r l'alians:a de la gran burgesia urbana 
i cls terratinents catalans. Amb la Solidaritat i, més en
davant, amb la Mancom unítat, es va intensificar a les 
loca.litats rurals ]a forn1ació de nuclis nacionalistes no
drits prindpalment per la menestralia, els comerci~nts i 
els pa~esos benestants. Seran aquests ~udis, precisament, 
~Is qw em1;ortats per les circumstancis polítiques i socials 
Jugaran rries tard -sota la dictadura de Primo de Rive-



ra- u1: I?aper dec.issiu erí la impulsió del n10vírnent pagés 
democratic repubhca i en la seva integració en el movi-
ment nacional. 

Els fets: a} Solidaritat Catalana 

Pel rnornent i les condicions objectives, la constitució 
de Solidaritat Catalana i el seu triomf electoral d'abril del 
1907 van tenir, independentn1eut del <'aracter de dasse 
de les forces que la cotnposaven, una projecci6 democra
tica · i progressiva. 

L'aristocracia terratinent defensava els seus"-privifegís 
i eJ seu püder polític an1b una violenta repressió contra el 
n1oviment obrer i contra totes les forces de l'oposici6. La 
repressió era particularment vioienta a Catalunya on la 
classe obrera i la burgesia, oposades entre sí, constituien 
separadame!lt dues poderoses forces de l'oposíd6 general. 
Els oficials de l'Exercit, exaltats contra el catalanisme, van 
assaltar els locals de les redaccíons de La V eu de Cata
lun,•a -organ de la Lliga- i del setmanari satíric El 
Cu-Cut. El govem va decretar la Llei de Jurisdiccions 
que sotmetia a ConseU de Guerra tots els ciutadans acu~ 
sats de ''delictes contra l'ordre públic" i "contra la patria", 

· és a dir, els militants obre!,"S, repub1ícans i nacíonalíste.s 
-fins i tot els carlins-. 

A les ciutats i al camp es va aixecar un profund 1novi~ 
ment de protesta contra la repressió. Amb motiu de rarri .. 
bada a Barcelona deis diputats que havíen votat contra 
la Llei de J urisdiccions, es va celehrt:1r una 1naruf estació 
dé més de 200,000 persones davant del Palau de Justícia. 
La Uuita contra la repre.ssió va contribuir a exaltar el 
sentíment nacíonal de les rnasses populars i va unir en un 
ampli front, en la practica, l'acció de les díverses dasses 
i capes de la poblacíó. .. 

En aquestes condícíons, el febrer del 1906 es va cons-
tituir a Giro.na un Comite d'unitat d'acció que prengué 

41 el nom de Solídaritat Catalana, en el qual participaven 

la · Lliga, el moviment carlí, Unió. Republicana," Cata
lunya Federal, 5 el Centre Nacionalista Republica.6 i. la 
Unió Catalanista. El partit Radical, de Lerroux, tot ma
nifcstant-se d'acord arnb la petició del resta.~liment de les 
garanties constitucionals i d'abrogació de la Llei de Ju-. 
risdiccions, no solament va negar la seva adhesió a Soli
daritat, s~nó que la va combatre. An1b aquest motiu, un 
important nucli de mi1itants radicals es va separar de 
Lerroux i es va adherir a Solidaritat. El vell líder repu
b1ica :Nícolas Salmerón va ser candidat de Solidaritat 
Catalana per Barcelona, en representació d'aquest nudi. 
L'apoliticisme anarquista va aillar la classe obrera de tota 
acció política i va deixar el moviment popular sota la 
direcció de la burgesip.. 
\ En I~s eleccions d'abril del 1907 el triomf de Solidaritat 

Catalana va ser esclatant. A Barcelona va copar les 7 actes 
de diputat. En el conjunt de Catalunya va obtenir les 14 
actes de senador --totes- i 41 diputats deis 44 elegits. . 

Cóm van uti1itzar e1s homes de Solidaritat la victor.ia 
electoral? Quínes satisfaccions van donar a les aspira.ciohs 
del poble? Llevat d'una protesta formal contra la Llei de 
Jurisdiccions --que la.Lliga no volia que servís contra ella, 
pero si que servís contra el proletariat-- els diputats de 
Solidari tat Catalana es van ficar en una polemica acade
micista sobre el- centralisme i el regionalisme i no van 
plantejar cap deis problemes veritablement candents, que 

~ La U ni6 Republicana va ser creada pels lertouxistes per in
tentar capitalitzar el sentiment federalista amb el prestigi de di
rigents com Salmerón i Alnurall. 

v "Catalun)·a Federal" va neixer d'una esciasió a la ''Fra ter• 
nidad Republicana)). Un grup de federalistes encapr;alats per 1{i
quel Laporta va constituir la nova agrupaci6 per allunvar el fe. 
deralisme de la influencia demagogica del lerrouxisme. · 

0 El C.N.R. va ser fundat per un grup de nacionalistes reuu
blicans disconfom1es amb rorientaci6 oportunista i reaccionÍria 
de la Lliga. L'escissi6 va esclatar el 1903 amb motiu de la visita 
del rei .Alfons XIII a Ba1·celona. Encap~alaven el C.N.R. Jaume 
Carner, Ildefons Sunyol, Lluhí Rissech, Pere Coromines. Publi
cava un periodic, El Poble Cata!a. 



podien mantenir !'entusiasme de les masses i est_imu!ar Hur 
acció. Aquest entusiasme es :va anar refredant 1 aviat van 
sorgir dissensions clintre de Solidaritat Catalana. 

Alguns diputats nacionalistes republicans van. acusar 
Camb6 i Prat de la Riva pcr l'acceptació del proJecte de 
Llei d' Administració Local i de maniobrar, al marge del 
Parlament, prop del monarca i de l'equip governant l)C:1' 
obtenir la Lliga una representació en el 9on_sclJ de Mi
nistres. El desencís es va comen~· a sentir • en el pobl~
L' any 1908 es van celebrar e1eccions parcials, per cobru 
alrunes vacants a Barcelona. La candidatura solidaria va 
~ derrotada; només va co~seguir una acta i encara per 
minories. Lerroux, Giner de los Rios i Sol i Ortega foren 
elegits, per majories, en la llista del Partit Radical.7 

• 

La devallada va continuar en les diverscs eleccions mu
nicipals i provinci~I~ de Barcelona, fins arribar a la (;ierro-
ta de la Lliga en les elecciom generals de maig del 191 O ~ 
quan la Solidaritat havia ja deixat d'existir. El poble 
havia con1prés, rapidarnent, en Ja practica, els límits }X>
lítics i sociaJs de la gran. burgesia nacionalista. 

E1s fet b J La setmana tragica de Barcelona 

L1estiu del 1909 es va produir al t1arroc el desastre 
1nilitar del "Barranco del Lobo'', que va provocar -un gran 
xoc en l'opinió p{1blica i va intensificar la propaganda 
popular contra la guerra colonialista. El rei i el govem, 
c1ue volíen salvar com fos el prestigi de l'Estat, van de
cidir enviar encara més tropes al ~larroc. Una gran part 
de la guarnició de Barcelona -completada a1nb reservis
tes--- va rebre l'ordre d'embai:car. El día assenyalat, una 
gran multitud, en la que abundaven les mullers i els fills 
deis reservistes, es va c~ncentrár al port per intentar d'i1n
pedir la sortida. La Guardia Civil va fer foc sobre la 
n1ultitud. 

i Constituien la candidatura solidaria: f rancesc Layrel, Sunye1 
i Capdevila, Cruell.s j el catolic Ramón Alb6 ( nacio11alista de 4 8 

•dreta). 

t tositat va exasperar la població. L· ·ta mons n . al ,1 Aqu~ · declarar la vaga gener , en senyal d 
dasse obrera va , blica després de provocar nov~....... e 

L for~a pu , • ""'' 1ent 
protesta .. ,ª haver d'aquarterar-se t esperar refor~os 
la poblacio, va van aixecar harricades i durant quatt:t: 
Els treballado1rs nos de la ciutat. Un cop arribat~ els r 
d . ser e s a1 l e~ 

1es van uardía Civil va atac..ar novament e poblc arnli 
for~., la G . 1, ,.1·a. Hi va haver 105 morts -100 dieni-.. 
. lacable v10 en,, I . d 1· . '-'e 1mp . . un noinbre mo t superior e erit'i - u 
~lis paisans--

1 
niantingudes 500 detencions. Cinc denls 

r::50- Van ser d l'E l ' -~ . · ¡ axnb ells el creador e seo a fvloderna 
detinguts F rrer Guardia, foren executat.s a MontJ'uich· 
Francesc e C 11 d G · . t t condemna ts per onse s e uerra srns Hav1en es a , . d 1 . ' ' 

Eren simplement, victimes e a venJanra cl cap prova. J ~ , 

classe. 1 a lt" 1· A tot Espanya les . ma~ses I?°pu ars v ~1 ~u 1p tcar 11,~ 
-~ t-:.cions de sohdantat envers les v1cbrnes de la re. 

man.tres Al d · 1 d' E · d' •, A 1a majoria e captta s "'uropa 1 America 
Phi~sioh. aver mani_festacions de protesta davant les anibai. 

va . 1· l , 
xades espanyoles. Mo1~ nac~ona 1stes cata ans . d e~uerra 
van ex;pressar la seva _s1m~t1a pels obrers ~rsegu1ts. l:n 
d'aquests dirigents nac1onahstes, Pere Corom1nes, fou tani. 

be perseguit. . 
· En can vi a Barcelona, la Lhga no solan1ent no va dii 

ni un mot ~ontra la repressió i cls afusellaments, sinó qur 
va publicar un n1anifest per declarar que estava al costal 
del O'Ovem. El manif est tractava. eJ poble de "turbes exaJ. 
tade~", l'acusava d"atemptats indignes" i ele "violenrie.\ 
repugnants~', i afegia: 8 

"Protestem pel fet que, per a perpetrar aquests atenip
ta ts s'hagi escollit el moment que el nostre Exercit lluitá 
heroican1ent per a sostenir, en una can1panya exterio1 
la dignitat i l'esdeveriidor d'Espanya . .. " 

Per a la LUga. el fona1nental e t·en els intcrcssos colo

~ º ~ a Veu <le Catalunya '', organ de la Lliga va pubfü·a; 1111 
editonal ,uno ~l cri t de "Delateu !". ·~ ' 



n.ials, ~ls in tcre~sos de_ da~e. 1 a continuadó reclaniava. 
:'. canv1 de la seva actitud, una participació en el govern: 

1 ·Contra el radicalis1ne queJ per la consecució dels 
-ideals col.lectíus de Catalunya, aconse\la als catalans 
t:abstenció en el Govern i l' Ad1ninistració rnentre no 
:.Bgui r~s~lta u11:a .. qi~estió pr~via de forn:1a de govern 0 
dt~ h"'gun1tat d1nast1ca o d ·una altra classe qualst>voL 
afin nc·n1 el deu rc- d(• tots, cls ciutadant.c; d'intcrvenir acti
\",Hnent en el govcrn del país, no <le1na si triomfés la 
República o si canviés el Sobira, sinó avui: i no des 
de tals o quals f uncions, sinó des de to tes les que con
vinguin al bé de la col.lectivitat." 

Eis f ets, la dina.mica. social, s' encarr~gaven de desf er 
~ls rniratges. I arnb una logica irnplacable, la Lliga va 
:;c1 derrotada en. les eleccí_ons generals d~ lnaig del 1910. 
No va aconsegutr cap d1putat per Barcelona. Franccsc 
Caxnbó, que es presentava por Barc-elona i per La Risbal 
,1 !hora, va ser derrotat en arnbdós llocs. El Partit Radical 
._ l QUanyar les cinc actes de majorics de Barcelona i la o . 

- . 

t nió Federal Nacionalista Republicana9 va aconseguir les 
d ties actes de rninories. 

Els caps 1nés clarividents de la Lliga comprengueren 
que per recuperar el terreny perdut havien de tomar a 
<·omen~ar sobre una altra base. Encara tenicn for~a a les 
. )iputacions i Ajuntaments del camp catala i sobre aques- . 
ta plataforma van plantejar una nova campanya pel dret 
de Catalunya a una administració autonoma, és a dir, 
¡x:l dret d 'cxercir el poder polí!:ic directe encara que fas 
:n una a.rea limitada. 

Els fets: e] La Mancomunitat de Catalunya 

Els fets del 1909 van co1nmoure l'opinió pública es-
1Janyola. El govern Maura va ser obligat a dirr1itir. Cana-

9 Un nou partit, encap<;a}at per Jaume Carner i Pere Coro• 
mines que era, de fet, la continuacíó a un nivell prograrnatic 
,nés definit del Centr~ Nacionalista Republica. 49 

lej'1s, encarregat de formar el nou govern, va dissoldre k s 
Corts i va convocar e1cccions genera.Is. Ja hem vist an1b 
quin resultat a Catalunya. Afegirem· que l'orientació cap 
a 1, esquerra f ou general a tot Espanya. Per primera ve
gada es va constituh· una coalici6 electoral republicano
~ocialista que va dur al Parlament el líder socialista Pa
blo Iglesias i va acreixcr el nombre de diputats repubii
cans. 

La Lliga, com hem dit, centra la seva atenció i la seva 
acció política en la reivindicació de drets autonó1nic.s. L a 
Diputació de Barcelona, presidida ·per Prat de la Riba_, 
va emprendre una serie d'obres públiques i va impulsar 
una labor cultural de contingut burgés, pero progressiva, 
en PEspanya d'aleshores. ~ 

Convocats per Prat de la Riba, el 20 de Julio del 1911 
es van reunir en assemblea la majoria deis diputats, els 
quals van anomen~r una comis.,íó formada pels quatre pre
sidents de les Diputacions i van redactar un avant-proyecte 
de ltei per a la constitució de la Mancomunitat de Cata
lunya. Una comissió presenta el text aJ cap del govem, 
Canalejas, el qual es discutí del 28 de Juny al 5 de Juliol 
del 1912 i niesos més tard -l'Octubre del 1912- sot
meté al Parlament un pro jecte de llei que admetia el 
principi de _ la creaci6 de Mancomunitats en determinades 
condicions i amb fins molt limitats. La llei va ser apro
vada per 171 vot~ contra 42. El projecte troba una gran 
oposició al Senat. Finalment, el govern Dato, desitjós de 
neutralit1,ar la gran bu1-ges~a catalana, va atorgar per 
dccret el 18 de desembre del 1913 el dret de les Diputa
cions provincials a mancomunar-se a efectes exclusiva
n1ent administratitus. 

El 6 d,abril del 1914 es va constituir la Mancomunitat 
de Catalunya i Prat de la Riba en fou elegit president. 
Els d:e~ ?ficialment concedits eren ben poca cosa, pero 
el pnnc1p1 del dret de Catalunya a una achninistració 
autonoma hávia estat aconseguit i la seva ampliació en 
la practica passava a s~r una qii~sti6 política, una qüestió 
de for~ i d'audacia. _ 



..., l..,a lviancomw1ítat constava d'una Asserublea i d,un 
Consell Pcrmauent.. L'Ass~blea era integ-rada pels d.ipu-
;:,ts de les quatre d1l?u~1ons ~elegits pels consells muni-

1.pals de cada provmc1a.- E) Consell Pern1anent cons~ 
ta\:a del ~residen~ i de vuit Consellers, cadascun dels 
~uals era !1tular d. un ~els departaments següents: Cultura 
1 I~tr~cc16,, Camins 1 Ponts, Obres Hidrauliques, Ferro~ 
carn!s 1 Telefons, Agricultura i Serveis Forestals Benefi
cencia i Sanitat, Poli da SociaJ i Hisenda. ~r ots ~n~ eren 
asses.~orats per diverses comissions tecniques i auxiliar'S. 

La Llíga ve; saber aprofit:ir-se de . Pexit. Va presentar 
l~ l\tfanco~un1í3:t c~1n un prrmer pas vers "la plenitud de 
Catah~y:3- . Es 1nl}egable, a més, que robra realitzada va 
.ser positiva . -sobretot a la Diputación de Barcelona-. 
En les e1eccions generals del 1? 14, la Lli~ havia ref et ja 
bo~a part del terreny perdut 1 aconseITT.U.a les 5 actes de 
ma1ories1 mentre la . coalid6 de radical~ i nacionalistes· re
publicans s'enduia les dues de minories i Lerroux era de
rrotat. 

Enf ortiment d.el sentiment .,nacional cataJa. 
El moviment cultural 

Ens enganyariem ~i veiéssim en l'evolució del rnovi1nent 
nacional catala durant aquest anys una sin1ple correspon .. 
dencia als dalts i baíxos polítics del g111p hegen1onic - . la 
gran burgesia-. Si aquesta utilitzava eJ se~1timent nacio
nal com a plataforma pels seus .• interessos-· de ciasse és 
perque el sentiment . nacional existí~ i perque Catalunya 
era., efectivament., una, nació. La lluita política d'aquests 
anys va contribuir a !'enfortiment del sentiment nacional 
del poble catala. 

Per una banda, mentre el dcsenrotllarnent capitalista 
s'intensificava a Catalunya, els problemes de la revolució 
democratic9-burgesa -reforma agraria, enderrocament de 
l'Estat oligarquic, etc.- seguien sense resoldre. Les con-

5 
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tradíccions entre el nucli catala i la resta d'Espanya -amb 

l
' . , 1) lguns a ltre~ nudis, co111 el baS<·---- seguien 
excepc10 <- a >. • 

cxistint .i agreu3ant~se. .. . _ , . . l' • , 1 " • 
Per altra banda, el plan1..eJa1ne11t po it1c aef _ p1oblenia 
· 1 b les ....... -:ccsíons que de.svetllava a favor i en nac1ona , an1 ,J,CA.,J 

contra díntre i fara de Catalun_ya \ accentuava en la gran 
massa de~ cata1 ans la t,endencta a pensar e1s problemes 
polític.:s espanyols en funció i a tra vés del p toblei-na nacio. 

nal catala. 
En definitiva, r.nentre la rnajor_ pa11: de la 1·~sta d

1Es. 
panya seguia i!nxnobilitz,a<}a so~a el p~s ~~~ ._l'o!1garquia i 
de la n

1
onarqu1a burocratica1 (.atalun;a \ Iv1a :segons un.a 

dinamica propia de signe europeu, burgesa de continout 
' . , b 1 d ' 0 

) pero progressiva en comparac10 am a -~·esta el país_. 
La intel.lectualitat catalana abandona. el rnoder:rusme 

i es dedica. a bastir una cultura neodassica, autoctona j 

actualitzada. 
Eugeni d'()rs, ~eoric del_ nou.centi~1ne., oposa. ~ l'irraci0. 

ualisrr1c un afany de rac1onahtat 1 ponderacto. Ara1 la 
seva racionalitat ncix.ia arnb- una limitació fonamental: a 
comen.;arnen ts . del segle xx, la burgesia corn a portadora 
i definidora de valors culturals ja no podía aspirar a un 
raciona.1isme conseqiient: La seva relativitat historica. i: 
existencia del proletariat amb una ideología -el mar
xisrne- conscqüentment racional, li ho impedien. La seva 
rnateixa hegen1onia de dasse, n1antinguda arnb tants de 
con1promisos arnb 1a reacció feudal i semifeudal l'obliga
va a un edecticisme jdeologic en el que convivien elements 
de racionalisme i de misticisine. El 1:nateix Eu~eni d'0rs 
.s'encarregava de znarcar ~l linlit de la seva pr~tensió ra
ciona1itzadora arnb ·1a fórn1ula de r " arbitrarisn1e,\ amb 
el seu afany d'ordre per dan1unt de tot, arnb el s.eu nienys
preu de les formes culturals populars. 
, Les n1ateixes virtuts i 1e~ rnateixes lunitacions tingué 
! obra cultural de 1a burges1a catalana: progresiva en r 
Esp~ya de comen~a1nents de seglej limitada pe1 seu fort 
<~ont~gu~ <:le d_asse da\~~1t les aspiracions r~_~ls del poble 
ca tala. En co~ Ju11:,t, ~10, [ou una obra positiva, sobretot 
en el te1·reny n1stttuc1ona l. L es bases crrad{'s pe-rmcteren, 



mes tarll, r a panc10 ct'una 11uc1 lectua lttat "f d . b I · • · p roluncta1nen t 
1dcnt1 :1~da 

1
an1I e 1~0~1n1ent i:acional i animada en.sems 

per un 1 ea e en1oc.ratic. I , sobretot acosta l bl 
i la cultura, donaren vigencia a valo;,s ,. lt renl e po e • .. • .... u ura s coneo:uts 
1 corn pa rtits per una gran l?art del poble catala. .':) · 

Recordc>rn, per la seva irnportancia 1a . · , 1 1, · d'E d' ' · , cr eac10 e e 
Jnstitut ~-stu is Catalans. Fundat el 1907 f 

. t r 191 '> b l . ; ou reorga--
1~itza l~n_y F·~<-¡ 1~m. ~s s~ .. ves tres seccíons ( flistorico-
:--,.rqueo og1ca, 1 o og1ca 1 C1ences) . 

Sota l'in1puls de la l\1ancorr1unitat, la secció Filolo ica 
va empr~n drc la ta~ca de fixacíó de la 1lengua catal~ na 
1noder.na. Porn peu Fabra Ya ser-ne el o-ran anífex ¡1¡10 

l f
. :u:· ;::, • , me 

de ª,. re on:na o~ogr.:t.11ca, de la non nativitat. L'obra no 
bagues esiat poss1ble sense · el supor t moral i material de 
1es instí~1cions políti9.ues i cconomiques catalanes i scnse 
nn arnb~ent ~:pu1ar mteressa t en la qüestió. 

_La p 1p1~tac10 de Barcelona presidida per Prat de la 
R1ba 1, mes tard, la J\'1ancom unitat van crear un oran 
nombre d' institueions cuhurals. Recordcrn la Univc1; itat 
!ndustri.iil l'Escola del Tr~ball, r Escola Superior de BelÍs 
t)ffr_j5, 11':Scola Superior d\·-\ gricnltura, . PEscola de Biblio
lt•t'a ri.es, PEsc:oJa cPi nfennere~, el 1vI-useu de la Ciutadella 

rsdeving~t el !"1\iseu· d':'\r t _de Catalunya a Montjuich el 
J.934--, .el S~rve1 d lnvestigac1ons Arqueologiques, el Seivei 
:\.erolog1c de Catalunya, el Servei Geografic, etc. Van creaf 
també els E studis Universitaris Catalans i en o-eneral van 

' b > 
impulsar totes le~ ciencies, a1nb un esfori; especial en 
aquc-Hs rams - con) la tecnic.a í Ja ciencia aplicada-- que 
r.staven més despro\'e1ts i que més necessarís eren · per al 
< les~nrot1lan1ent industrial. 

!./ obra cultural definia una personalitat nacional av a.n
tat josament situada respecte a la resta d'Espa.nya. La lluita 
política es cen tra va , essenciahnen t, en la díf erenciació de 
Cat.alunya; en els pros i contres. Tot plegat contribuia a 
enfortir el sentiinent nacional del poble catala~ a donar-li 
consc.íencia del p ropi valor, a accentuar el seu patriotisme 
catala . Aquesta hauria de ser> rnés tard, la base que pe.r- 1 
metria al moviment nacional ca.tala de seguir endavanti 5 

· a1nb ur1a nova empen ta, quan la gran burgesia en per• 
dri.a 1a direcció. 

E) J.>roblema nacional catala i Jes forces 
polítiques espanyoles 

Co1n ja hem vist, el problema nacional cata1a va ser 
presen ta t al Parlament espanyol arran del~ -'primer · triomf 
d~ la _Lliga el _ 1901 i an1b molta més for~a després de la 
~ctona de Sohdaritat Catalana el 1907. En quínes condi
c1ons? Amb quínes repercm;sions? 
. R ecordem que, per una banda, els diputats de Solida

ritat Catalana constituien una minoría heterogenia sota 
1~ direcció de la Lliga. I que, per altra banda, la burge
s1a n~cionalista cataJana aparehr..ia enfrontada a Catalunya 
mate1x amb una bona parte de la_ massa popular. 

Els dirigents ana rc.o~sin<licalistes denunciaven el carac
te~ r?ccionari i clerical de la gran burgesia catalana i, 
practicament caracteritzave[lilde la mateixa manera el mo
viment nacional, sense diferenciar !'actitud i interessos d r 
la Lliga de les justes aspi:racions de les ma_sses populars 
que la seguien. -

El Partit Socialista Obrer Espanyol, per la seva part, 
no tenia un enfocament marxista del problem nacional 
i no eomprenia que deg-ut al sentiment nacio:Qal de les 
mass~s populars . de (?atal un ya, Euscadi i Galicia, aquestes 
podnen esdeverur aha<les de la classe obrera en la lluita 
per la democracia i el socialisme. Va veure el moviment 
nacional coro una manifestació ex.clusivament burgesa i 
sobre la base d'un intemacionalisme proletari mal entes' 
s~hi va enfrontar a desgrat de que d'aquesta manera aju~ 
dava les castes monopolitzadores de l'Estat a oprimir les 
nacions hispani,ques .. 

Es a dir, el problema nacional no aparegué davant de 
les masses populars de la resta d'Espanyá coro una . qüesti6 
de llibertat i d ' igualtat nacionals, lligada arnb la lluit.a 
per la democratit:zadó del país, sinó com una platafoi-rna 



})Ohtlca pe!s ObJectms d e c tasse d(' la gran qurg-esia ca~ 
ialana. .., 

El debat parlamentari imn1ediat al triomf de Solídari 4 

~t ~~tala~a esdevingué una contes(l acadeuúca sobre la 
historia d Espanya, interpretada per cadascuna de les 
parts a la seva 1nanera. Podríem resumir el fons de les 
intervenciones amb aquesta de Puig i Cadafalc: 

"Jo podria preguntar a aquest Estat uniformista i cen
tralista que ha fet d'aquelles antigues nacíonalitats e.s
. panyoles. I us podria preguntar: Que heu fet d'Anda
lusia, que hauria estat el germen d'una nació mode1na 
adornada amb l'aureola deis esplendors orientals? Que 
heu fet de Galícia, l'esperit positiu de la qual podria 
engendrar una mena d; Anglaterra en un extrem d'Es
panya? Que voleu fer de nosalties i de les provincies 
basques, últimes restes vives d'aquelles nacionalitats? 
Voleu posar-nos a tots UJ1 mateix vestit í que tots ens 
morim d'Wla mateixa mort? _( ... ) Nosaltres, els acu
sats de separatistes, volem restaurar aquella tradíció 
espanyola d'una Espanya amb totes les seves varietats. 
( ... ) Seria un Estat constituit d'una manéra organica, 
d'una manera indisoluble i real, fonamentada en la na
turaleza i en la historia . . . " 

Enfront de la burguesía nacionalista catalana, les fo~~es · 
que encarnaven precisament la dispersió del passat feu
dal, les que oposaven tota. mena de trave:s al dese~rotlla
ment capitalista de) país i, per consegüent, a la constitu
ció i consolidaci6 de la nació espanyola burgesa, es van 
trobar paradoxalment amb la bandera de Ja "unitat na
cional d'Espanya" a les mans, quan aquesta bandera ha
via fet ja molt d.e canú portada per la burgesia -com
presa la catalana- durant el segle xv1n i els dos primen 
ter~os del XJX í havia adquirit fo~ mobilitzadora entt~e 
les masses populal'S de tot el. país, ínclusivament de Ca-
talunya i del País Bue. S2. 

La lluita contra el centralisme de l'Estat podía ser un 

. . bi'Ji't•.,ador nowés en la mesura en <•uc h obJecí:1u xno .,,, • · l --i ,l 

in e~tat J.>OSats en prnuer !enne J en. e cen tre de 1~ 
gu7ss t el poder monarqwc -- tcrratment eJs probJ ' 
JJu1ta . _cot·ars r~om el de la reforma agraria i el de la deni~~ 
n1es vi ~ , ·· t'6 ,. un problc1n- d d · , · En red11ir la ques 1 ª ª e esc.e11tr crac1a - · d ... .:i. 
. . ~ l'ti'co-.. dniinistrat1va argumenta a en tenn ... s d btza.c10 po 1 ..t • • d " r 

d._., Ia burgesia catalana apare1.X1a avant deis Pr tra 1c.10, f · , • • n. 
blems d'Epanya corn una or~a r~a~~10nana que volia ftr 

rel"" la historia. En .deftruttva, els tennes i e·" tornar en " - 1 "-'n 
d . . amb que la gran burgesia cata ana va plante:, 

1c1ons • 1 · JaI 
1 n . blenla nacional van c.omp 1car encara més el J . 

e ,..10 , . , d 1 f • 
COmplex p rocés d un10 e es ore.es progressives ,L 

prou , • f · l ' · ··• 
tot ~spanya. I , en la practica, van a avonr anstoeracia 

tcrratinent. L' , , . . 
Ho veurem de seguida. . ar~tocrac1a, terrati~ent i ia 

ª . burgesia catalana van n vahtzar en 1 exaltac10 de pas-
~ra.n · l'al t L · sions nacionalítes d 'un 1 tr~ c~sta · ª gnmera. contr .. 
el "separatisrne", .Per ,~n . u;11ta11.s.rne rab1os. ~~ ~guna. 
cont ra el ··centra!Jsme , a1x1~ sense altre quahficatiu. L' 
una i J'ah:ra van contribuir a enter?°lír als . ulls de 11'"~ 
masses els veritables problemes ,del pa1s~ co1!1 si tot hagu6 
de consistir només en veure qui manana, s1 els "catalans .. 
o els "castellans~' . 

Ja hem dit que l'cnfrontament era possíble per cir
curnstancies objectíves. D 'un costat,, e! pobl~ catala, amb 
una llen!!l.1a diferent, a1nb caractenstiques 1 costum.s di·. 
tints del; altrPs pobles hispanics, patia l'opressió dd l'Es. 
tat centralista en el te1Teny cultural i pülític. La relegario 
de la llengua 1naterna í I ensenyament exclussiu i imposa1 
d 'un altre idioma erc-n obstacles per la sava plenitud cultu
ral, pe! desenrotl)ament de les sev~s forces espirituals. Els 
privilegis de Ja casta domínant a· Espanya representaven un 
fre al creixement de les seves forces productives. Tot ai.xo, 
posat de rclleu í exalta t per ]a burgesia era la base de la 
\/Ígorosa impulsió del nioviment nacional: que la repressió 
estatal exacerbava encara 1nés. 

De Paltre costat, les coses eren diferents. La burgesia 
predominant en el 1nercat espanyol - amb totes les seres 



lirnitacions:- er~ l_a catala~~ 1 ta b~a. ues craquest 
punt de vista exist1en condu:1ons per aixecar la burgesia 
¡ les n1asse~ page~s _de. Castella i. d'altres regions contra 
els privi~e~is protecc1on1st;s . que les burgesi~ catalana j 
basca ex1g1en cada cop mes 1 que els pern1et1en de ~endre 
rnés cars els productcs en el m~rcat espanyol. I si la 
burgesía espanyola, ~n el seu conJut1t. ·podía unir-se amb 
la catalana en la Hu1ta pe1 poder com- a classe ' 'nacional" 
c-spanyola --co1n ho havia f et . to.t i les inevitables con
tradiccions, durant el segle x1x, f 1ns la Restauració:- la 
unió esdevenia 1nés dificil: gairebé ~mpossible, quan la 
burgesia catalana es planteJava la llu1ta pel pofter cQm .a 
nucií apart. Si encara hagués tingut prou for~a per por
tar la comesa endavant ! Pero ja hen1 vist quins eren els 
límits entre la protesta revolucionaria i el compromís amb 
la reacci6. En l'esmentat debat parlamentari, el vell liberal 
Canalejas pogué encarar la burgesia catalana amb la 
més aguda de les seves contradiccions : 

Si algún día -digué- en discutir aquestes cosés ar:uh 
més dfcspai, arribessiu a convencer-nos que cal cons~ 
títuir la regió catalana, que seria de l'elen1ent propie
tari catala? Quína forc;a tindrien cls indust11als de Ca
takl.nya per a canalítzar les aspiracions del proletariat 
obrer? Jo cree que_ es prod':1iria. ~na_ gran lluita .. 1 sabeu 
'ii teniu el poder 1 1'organ1tzac10 vital ne,essans per a 
resistir aquestes lluites del treball. aquestes grans ~on
vulsions socials, en les que tota la f orc;a, tot el v1gor 
del poder de l' Estat se1nblen insuficicnts?" 

Per tot aixb, la política cspanyola durant els pnme1:s 
20 anys d'aquest segle es va trobar gairebé semp:e tergi
versada i apartada dels se~ proble1nes e_ss~nc1als per 
campanyes xovinistes que, a Catalunya , _co1~s1~t1en en _una 
oposició irracional a tot el que era castella 1, a . la iesta 
d'Espanya en una difamacíó siste1natica <le to_t el que 
era catala: amb manif estacions com les dels boicots més 
0 menys periodics als viatjants cata lans. 55 

I, tanmateix, és notable que, per damunt ?e les_ ex.cí
tacions nacionalistes d>una i d'altra banda, h1 hav1a pe
riodes d'auge del 1noviment de '!1asses e~ que to~~ le~ 
forces oposades al poder monarqu1co .. ten:at!nent arnbave11 

a coincidir. Així com a · Catalunya exi.st1en f?rc~ que 
rebutjaven el nacionali~n1e _consetv~dor de la Lhga 1. pug,~ 
naven per unir les asp1rac10!1s n3:c1onals del poble ~-a~ala 
arnb la lluita dels pobles h1span1cs per la _democracia 1 

la república, a Uastella í arreu del país sorgien forces dl'
rnocratiques que adrnetien ---més o 1nenys plenainent--
les· rcivindicacions autonomiques catalanes. Era aleshore~ 
quan : es veia clarament que la contra~i~ci? entr~ els . po
bles de tot Espanva per una banda, 1 l ohgarqu1a ansto
cratica terratinent' :"lP.r l'altra, era-més forta que tot. , r, 
.La crisi de 1917: El fals nacionalisme 
de la gran burgesia catalana 

.. 
El primer d' agost del ! 91 ~ v~ escl~~ la primera gue

rra rnundial entre les potencies 1mpe11.ahstes. La guerra va 
repercutir a Espanya, que _va q1:1edar ne~tral, amb una 
impulsió general dels negoc1s de la hu:ges1a .. La perspe~
tiva del gua.n.y facil va atreure grans 1nverS1ons de capi~ 
tal estranger i va accelerar la f usió de la gran burgesia 
de tot Espanya -compresa la catalana- en una única 
oligarquía financera en la que també entraren cada cop 
més els aristocrates terratinents. 

Naturalment, la impulsió deis negocis burgesos compor
tava un incre1nent de la f on;a numerica ~el pr~letariat. 
Seu-ons els censos oficials, el nombre d'obrers espanyols o 
va pasar de 1.330.000 el 1910 a 1.617.000 el 1920. En 
alguns rams el nombre d'obrers va augmentar en més del 
100 per cent. En el -rarn siderometal.lúrgic, per exemple, 
va pa.'>sar de 61.000 a 200._QOO. 

El comer~ exterior absorbía la producci6, fins el punt 
que el 1nercat interior - tot i la seva feblesa adquisitiva
mancava de productes. La burgesia s'aprofitava de l'ex
portació per apu jar els preus a }'interior. 
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\ 

La contrachcc10, cte ciass . . .· t e entre 1a ou1ges1a 1 e1 pro1tLa-
11a es va aguditza L . 
1 d 

. , • r • es vagu·es per m tllors salaris i nr.r 
a re ucc10 de la J·on d d bal :. r ::-l . 1ª a e tre 1 eren frequents a Bar-~if~\t altres centres in~ustrials d'Espanya. L'estiu del 

el ; , fil dhaver una vaga ~eneral de ferroviaris a tot 
pais. esembre del mateix any hi va haver també 

a tot el a' ' P 1~, una vaga general contra l'encariment del 
cost de la vida. 

. La consciencia de classe dels treballadors es va elevar 
1 un profu!ld corrent empenyia la U.G.T . i la C.N.T. 
ve~ . la un1tat d'acci6. Les Uuites economiques anaven 
poht1tzant les masses treballadores i llur acció s'orientava 

_cada ~egada més claram~nt contra el regirn monarquico
te1Tatinent, per la república dernocratica. 

~'~ost:,v~ _una c_risi revolucionaria. El fei.xuc aparell 
poh?c de 1 oligarq~ia -superat per la rapidesa dels esde., 
ventm~nts-- conmen~ava a trontollar. La burgesia catala
na. ve1a ª??star-se l'hora de l'arribada al poder. L'oligar
q~ia mob1htzava: les seves forces. Amb motiu de la peti
cio de la burgesia catalana d'un Port Franc a Barcelona, 
va aixecar furioses campanyes contra els "catalans sepa
ratistes" i va organitzar boiCQts contra els productes i els 
viatjants catalans. 

La Liga p~a a l'atac amb el manifest "Pe.r Catalunya 
i per !'Espanya gran", publicat el mes de mar~ del 1916 
amb la firma de tots els diputats i senadors catala.ns que 
aprovaven la seva política. Els parlamentaris cata1ans van 
recorrer les principals · capitals de provincia amb l'intent 
d'organitzar-hi moviments. regionalistes que canalitzessin 
el malcontentament general contra l'Estat centralista i re• 
colzessin l'acci6 de la Lliga per la conquista del poder. 
Llevat d'Euscadi, on s'havia desenrotllat també un movi
n1en t nacional, i de GaHcia, on les. diferencies de llengua: 
el renaixement cultural i les peculiaritats económiques i 
socials contenien un moviment nacional en potencia, la 
Lliga no va trobar cap ~port seriós enlloc d'Espanya. 

En el debat parlamentari de juny del 1916, Cambó ma• 

nifestava scnse err1buts l'aspir~ió de la ~liga i, ense 
desencant pels fracassos expenmentats ftns aleshores~s, el 

''Soin els reO'ionalistes catalans un cas únic en 1 
p<>lítica espa~1yola, pot.~r en la flora política d'It flora 
cns passem la vida ~~mbatent c~s governs i fent ~ºP~; 
ció als govems, pero JO he de dir-vos, ~enyors di rs¡. 
¡ penneteu que en aquest m?n:ient de smceritat to ~ts) 
gui la hipocresia de . la rnodest1a, que nosaltres so tin. 
grup d'homes de govem, que hem nascut per a ~v lln 

nat, que ens hem preparat per a governar, que e~ l'er. 
fera de l'acció on he1!1 governa.~1º hem dernostrat a e~. 
tuds per a governar 1, tan1nate1x, senyors diputat pt¡. 
tem condemnats a ser homes constantment d'opa ~'. ~ s1c10.,, 

En d curs deJ rnateix debat, el govern pressiona 
. 1 . d ....... . n . 111n t . . l anun. ciant e pro1ectes e C.1=1 u 1mr~s especia sobre ,, 

1 
beneficis _de_ guerr~~', _cosa qu~ va ª. pr?vocar l'alarrna ~; 
la burues1a industrial 1 co1nerc1al ennq u1da amb el <'bo ,i o orn 
d'aquells. ~nys. . 

Era l'enfrontament, ~r~c~ .. Les cl_asses. enriquides as
piraven al poder pohtic. L ohquarqu1a anstocratica 
sen tia ti·ont~l~ar el seu , aparell) :~ ~ef en~~ª· Les ~~! 
populars, victimes de 1 especulac10 1 de l 1nflació lluita 
ven , an:ib una, con1b~tivitat. cr"eixent .. El 1nalestar 'atenyi:~ 
l'Exerc1t, on s anaven constltwnt les Juntes d'oficials ano. 
menad es "de defensa". Cadascú mobilitztva les forces 
que podia. El 7 de juny Cambó reclaniava en el Parla. 
ment l'autonornia de Catalunya. El 8 de juliol els dipulats 
catalanistes demanaven la cooficialitat de la llengua cata. 
lana a Catalunya. El pr~er d'octubre, els diputats i se
nadors catalans_ es reunten a.mb els bascos pcr acordar 
d'oposar-se al projectes d'impost sobre beneficis extraordi
naris. El 18 de desembre -corn ja he1n dit- les organit
zacions obreres convocavcn una yaga general contra l'en
cariment del cost de la vida. 

L'any 1917 corr1en~ arnb una crisi rninisteriaL L'ngi• 

1 o Al 1 · • 1 n· · · . usto a es 1putar.1ons 1 a la M ancomm1itat. 



tació aug1nenta. El 25 de ,iuny el govem acorda la sus
pensió de les garan~ies constitucionals. 

La Llíga veu arnbat el 1noment dccis.iu. El 5 de juliol 
convoca !!n assem~lea ~ots. els diputats i senadors catalans. 
Adhuc Lerroux h1 ass1ste1x. Reunida a l'Ajuntament de 
Barcelonc'!, sota la presidencia de Ramón d' A badal, l' as
seroblea declara " la voluntat de Catalunya" d'obtenir un 
regim d'amplia autonomia i la necessitat de transformar 
l'Estat centralista a base d'un sistema d'autonomies regio- -
nals. Acorda també -tot fent seves les reivindicacions 
d~ls partits democra_tics de_ la resta. ?'Espanya--: 1) De
manar al govem la 1mmediata reun10 de les Corts perque, 
en funcions de Constituents, resolguin sobre l'organizat ... 
ció de l'Estat i l'autonornia dels 1nunicipis i donin soluci6 

· iminediata a1 problema militar i als problemes urgents de 
Ja vida economica espanyola ; 2 ). C omunicar !'anterior 
acord al govern i~ en cas de no obten ir la ímmedíat~ 
convocatoria de les Corts, jnvitar tots els senad01'S i . clipu
tats espanyols a una assemblca extraoficial que deliberi 
sobre els extrems a.ssenyalats i la reunió de la qual es 
celebrara a Barceloua el 19 de J uiiol. 

La Lliga p ren, dones, la · d irecció del moviment contra 
J'Estat oligarquic. Juga la carta ele la subversió i vol tenir 
al <larrera el suport del pohle catala. 

E! cap del govern Dato refusa l'ultimatum. El 19 de . 
Juliol és celebrada J> Assemblea de Parlamentaris convo
cada per la L1iga en un deis edificis del Pare de la Ciuta
della, també sota la presidencia de Ramón d' A badal. Hi 
assisteixen 55 diputats i 13 sepadors. 10 par!mnentaris rnés 
hí envíen públicament llur adhesió. Entre els ass.istcnts hi 
ha el 11der del Partit Socialista Ohrer Espan_yol, Pablo 
Iglesias. El governador civil, Leopoldo Matos: acompa
nyat per la for~a pública, la su.5pen sense trobar cap re
sistencia. Es feren a lgunes arrestacions denornin.ades de 
·'Ja mano al hombro". 

L'Assemblea de Parlamentari:s s'entroncava amb la im~ 
pulsió del moviment obrer i amb racord de la U .G .T . í 
la U.N.T . de preparar la vaga general. 55 

La crisi revolucionaria sembla a punt. El 13. d'agost' 
efcctívament, esclata la vaga general a t?t Espanya. Es 
proclarnat l'estat de guerra. A Barcelona 1 a m<;>lts a_l tres 
Uocs hi ha topades entre els vaguistes i l'Exerc1t. .I-I_1 ha 
morts i ferits en particular a Sabad~ll. Alguns d1pu~1:5 
són detinguts. Els vaguistes ~Ice:1 b~rncades. Interve ~ m 
ti1leria. La· vaga o-eneral dura Sl.8 d1es. 

A Catalunva at>Euscadi a Astúries, els treballadors ~ 
' ' ' ' bli . l'E " t lluítar herokament contra ~a for~a pu ca 1 .., x~rc1 , 

pero la vaga va acabar amh una den"Ota m<-!mentan1.a de 
la classe obrera. I an;1b ella, de tot el movuµent demo-

ccitic. 'f 
La vaga general i el 1noviment d~mocratic man1 estat 

entorn de l' As.semblea de Parlarnentans eren un gran cop 
pd poder de ]'aristocracia terratinent, ja minat per les 
Juntes de D efensa a l'Exer,:,t i per la rebel.lia oberta deis 
funcionaris. El monarca i l1oligarquía, conscients de _Hur 
f eblesa van decidir la via .del compromís i van ofenr a 
la gra~ burgesia catalana de participar en el gove1n. 

Una acció . decidida podía haver acabat aleshores amb 
el poder centralista senli[euda l i haver establert un poder 
que transformés !'estructura política i economica del país, 
ensems que reconegués la personalitat nacional dels po
bles de Catalunya, EuscaJ i i Galicia. Era el · momen t de 
plantejar obertament el problema de les llibertats polí
tiques i de )es Uibertats nacionals. 

Pero la gran burgesia catalana havia vitt molt de prop 
la revolució, havia vist les rnasses populars al carr~r. L ' 
empenta verbal d 'uns 1nesos enrera va deixar pas a una 
prudencia covarda. L 'interé~ estret de classe s'imposava 
per damunt de tot. La porta d'entrada en el poder polttic 
1i era finalment oberta i s' estima va més entrar-hí furti
varnent pero sense riscs, que de bat a bat, amb el poble 
al darrera. Li feia 1nés por el poble que l,oligarquia terre
tinent. Per altra part, la classe obrera encara no tenj.a 
una avantguarda suficienment preparada. Ni el PSOE ni 
l'anarquisme estaven . capacitats per a donar a la vaga 
una direcci6 política conecta 



Els pai-lan1entaris van deixar que passés r escomesa del 
moviment obrer i es van tomar a reunir el mes d' octubre 
a l' Ateneu de Madrid. El 2 de noverr1bre Garcia Prieto 
constituía el nou govem en el qual, al c~stat del homes 
de l'oligarquia semifeudal, 'entraven dos representants de 
la gran burgesia catalana: Joan Ventosa i . Calvell a Hi
senda i Felip Rodés a Instrucció Pública. Amb aquesta 
combin~ió,. la Lliga va aconseguir nous privilegis econo
mics i que no es parlés més de l'impost so.bre heneficis 
extraordinaris de guerra. 

* 

Les masses popu]ars cata,la:ies que, per un morne 
· 'h ·en arrenglerat arnb entusiasme darrera la Lliga -tit s avi d .. . b , . > q'U( 
havien c.rcgut en _ _la seva emagogia so re ~ autonon:ii,, 
..,.4:a·talana que s'hav1en llenc;at al carrer contra I·odiat E t, 

~ ' 1· d . b· t t b r sta1 oligarquic que la Liga e1a con:1 a re ~ · e, es trobaver, 
al 'cap i a la fi atnb que les coses segwen com abans · 

e la 1 liga seia en el govern al costa t dels enemics " 
qu ' · 1· d l LI' cen, tralistes". Així el fals nac1ona 1sme e a . 1ga quedava 
desemrnascarat. 



E'L A10VIMEN'1' !·lACJON4L CATALA 
S<)'fA LA .DlRECCló DE LA M11']A1VA 

1 PE1"JTA BURGESIA 
[l 917-1936) 

I 
L,ESFORC DE J{ET'ROBAMEN1~ 

1917: co1nen~ava ~na epoca crítica. L'Estat. oligarquic 
~r·rnbla\Ta a punt d enfonsar-se. Les lluites de classe pre~ 
n.ien 1nés i més ampla.ria. El triornf de la. revoluci.ó r-m~a 
cr octubre era un poderós estín1ul per a les 1nasses treba~ 
Hadorcs. S'intensificaven les Iluites reivindicatives. S'acc·en
tuava l'aspiraci6 general a l'end~rrocament de la monar
(1uia. ·rotes les forces de conservació social semb]aven insu~ 
ficients ptff aturar l'e,npenta popular. El govem constituit 
d 2 de novembre no. va durar i va deixat pas a un altre 

d. ''d tr .,,, l 1 .d, . croven1 1 t e con e en aci.o en e que, sota a pres1 enc1a 
de j\,faura, figuraven Dato, R.omanones, Garcia Prieto i_, 
per la Lliga, Ventosa .Calvell i el mateb: Cambó. 

Calia apaivagar la tempesta popular. El c:overn restablí 
}es Qaranties constitucionals, decreta l'amnistia pels fets 
de Ii vaga genera l. . . Pero el ma!c~ntentalTlen t e:a ma~a 
tort. Els preus no paraven de puJar. El 1918 arriba.ven a 
nndex 207 (sobre una base 100 el 1913) ., ~l govem "~e~ 
, oncentració" no va poder superar les prop1es contrad1c
cions i a !'Octubre del 1918 era substituit per un altre; 
íntegrainent liberal. La Lliga es trobava altra vegada fora 
del poder. . , . 

1 1\ finals d'any, Cambó va exphcar en UJ?- m1~1ng a 
Teatre del Bosc que "sense l'entrada dels regzonalrstes e~ 
el govern Espanya s'hau,,-ia desintegrat". Era un~ expl~
cació franca: la Lliga ... havia .entrat al goycrn per"im~e<lir 
que "Espanya" --és ~ dir ~ !ª ~nonarqu1a~ _e,s des1n~-
grés". Per irnpedir, en substancia., la revoluc1o dernocia- 51 
uca. 

El mon1ent de perill més greu havia passat. I l'oliga1 -
quía tradicional havia représ la direcció exclusiva de r 
aparen estatal. La Lliga toniava ·a ser a l'oposició. I tor
nava a intentar Ja línia d'aban.s: la capitalizació del send
n1ent nacional ca tala. J unt anlh el partit radical --tan des
prestigiat pe]s seus escandols admínistratius, espe<'iahnent 
a l' i\juntament de Barcelona, i tan menyspreat pels tre
balladors, per ]a-seva demagogia-- va lleni;ar una ca111-
panya per· l'autonornia integral de Catalunya. La deman
da fou presentada el 29 de de:iembre del 1918 per una 
comissi6 de diputats de la Llíg~ de terratinents alfonsis
tes i c.arlins, 1nés al1:,rw1s diputats aillats, com Marce1Jí 
Domingo, I<.amón Nogués i Comet i Aug-ust Pi Sunyer. 

Camb6 havia dit, en el míting del 1'eatre del Bosc: 

"Déu ha volgut qu_e toqui a la nos.tra generació el re
novarnent ele (;atalunya . ( . .. ) Ara aquesta re~orgira si 
no hi ha divisions entre els catalans. ( ... ) Pe1.. aixó 
no hen1 de vacil.laj'. . Sigui República o ·Monarquía~ 
Cat.alunya esta decidida a tot, passi el que passi, costi 
el que costi. 'fot el q'ue es pósi al davant de la n1arxa 
de Catalunya sera esdafat. En aquesta situació, R(•
pública? Monarquia? Catalunya! 

El llenguatge es radicalitzav~, pero els fets hav.ien obert 
molts u1ls i les paraules de la Lliga no trobaven ja el 
resso d'abans. El n1oviment nacional comen~ava a reorien
tar-se s~se la Llíga, contra la Lliga. 

D'altta banda, les lluites obreres · s' intensifica.~en! e} 



govem sp~~nia les reuni~ns de ·Corts -i la petició d' 
aut~nomta integta:l era arxivada-. . 

-L o~e de n<;>vembre del. 1918, les potencies imperialis- ,. 
te$, e~pant_ad~s ~.r la poss1ble e~tensió del moviment · re
voluc_~o~an, Jª _tnomf~~t a Rú~ia, firmaven· Parmistici: 
~a ~n!l ~CO~Olll!~ no tr1gari~ a esclatar a Espanya El ne
~l f a_ctl deis 3:1-ys -d~- guerra $~havia acabat~ brúscament. 
El comer~ . e~tenor . d,Espanya, que l' any 1918 pre..sentava 
encara un supe~v1t de 362'7 rnilions de pessetes, · l'any 
1~1!) tancava -a~uvellat i e] 1920 amb un deficit de 424 
;8Ulions. El desemhre del 1920 feia fallida espectacul~ eJ 
Banc de · Barcelona - -

Era l_a -~ris~, ef~tivament ~e~ ¡orpo~ions econbmiques 
~atalanes, am~ el ~oment, de~ Treball Nacion~·¾ll capda
vant,. es van d.1sp':>sar a fer-ne. pagar les .conseqüencies a la 
~~.e o~rera 1 a les. m~s populars en general. La: resis
te11-c1a d aquestes topava amb una. in~ige~cia cada cop 
r;i~s ~e2a~a d~ 1~ patronal. ·L'extr~r~naria _ener~· i ! esPE;nt de sacnfic~ dels treballadors van impirar a Martí 
1 Juba ~a frase que ~'-. - . el 'dí~ <J.Ue els obrers prenguin. el 
catalanisme en llurs mans, la llibertat -de Catalun,ya .sera 
una realitat ~ . . " ... 11 . 

I . yanma~eix, la cl~se . óh~era era presonera~. encara, de 
la 1deo]ogia ana~co-s1nd1~alista i •.no comprenia prou bé el 
paper del movíment nacional coro· a1iat en la seva Uuita 
emanciwi.dora .. -L~anarquisme, .tancat _ en Papol:iti~mf:!• i en 

-- la· creen~ ·que· la "revoiució sociá1'' pot· triomfar de la nit 
a rendema; . no .va ~bar ·attra · sortida, davant 1a intransi;.. 

. gencia de la patranal,. ·que la famosa "~6 directa''4 En 
co~ptes de mobilitzar l'opinió entqin de la ~~as~e obrera, 
va ail1ar _ _-~questa- d'aqu~lla i es v~ d~ixar. ,portar, pe.r les 
provocacrons ~e la patron·al, . a --~ ·. t~rreny. ~11: el. que . no. 
Ii queq.ava altre, ca~í que :8úcum-oi•r _"més o 111enys heroi .. 
cament. . , •( · • . 

La: patron~ _va_, cotri~n~· a '- f~r as~inar els dirig~nts 
. . .... . . . '. .. . .. ,. ' .. - . . , . 

11 Citat _· ~ $ • . RocámQJa. -~n .Í'~s~~di· ·Sltitesis_ ~' -poUfica ·cata~. 

~~~ l\i=:,gJlsG~r,ea,_ pu~bcat . . en. _''Libro ~~~-Catal~fiai', .·:~~e~ sa 
. . 

d Is .. . dicáts obrers ~ ls p istolers d~ls ::sindic~ts. LI.iures,, 
EÍ d:!mbre del 1920, lf;s _"forces vives , enca~~~es Íiei 
·Fome11t del. Treb-all, e~g¡en al gove_~n ~ la destítuc16 del 

ovemador civil, Fredenc Garles B~, que n.o es po~va 
,_g ou m:condicionalm.en.t .a.I . seu serve1. El goyern centra} 
:cedia i enviava a B3.1;elona ~ g~ner.~fa tristement Ce. 
lebres: Severiano ~artmez -.An1cl'?, . c~m a governador i 
Miguel Arlegui coll! ~ c~p de . pohcta._. La f or~ re~ressfoa 
del _g9venl ¡ els pistole~s de la. pa.troJ:?~l emprenien en 
·comú la tasca d'ofegar ~ en sang· ~l. ·~ov~ent obre:~ Una 
·gran part de la burges1a ;, cat~an~ Ja_ ?-º ~cceptaya altra 
llei 9.ue la ''llei de ·fugue~-. L~ r~~~~n_d1cac.1.ons nacio~alis .. 
tes quedaren al marge. L 11: teres d~ cl~e p~sava p~r da .. 
munt de tot. j\quella mate1xa el~ gue fe1a tanf poc de 
temps encara cridava contra l'absolutism~ c~ntralista, de .. 
.mana ara a . crits un.a dictadúra. I la dictadur~ va arn ... 
bar, 'll~n~da, efectivament, des de. Barce~ona.. El 13 de 
setembre del · 1923, el General Primo de Rivera capita ge .. 
neral de Catalunya, ap~aud.it per, la burgesia catalana . 
anunciava el · ·cop d;Estat i es traslladava a Madiid per ~ 
ff3,,r--se c~rrec· del poder en nom dels ~ats interessos de 
l'aristocracia terratine~t i de· l'oligarqQ.ia fmancera -amb 
la ·gran bur~sia ca.tala~ inclos~--. .. 

· .El primer de desembre, el rei i P1imo· ~e·, Rivera passa .. 
.ren per Bai:-cel9na, d~ . retorn . ~~un vi~tge a -.la . I talla fei
ñsta. En el banquet que la gran burgesia catalana els va
of erir a l'hotel Ritz, el ·president de . Ja Manéomunitat. 
Puig: i Cadafál~ -que h'!-via succeit a Prat de la .Riba: 
mort el l 917~ va a "brindar per "J'Espanya nova". L'Es
panya nova · que, _tot seguit~ va prohibir l'ús del, ca~la en 
tQts els oi:ganis~es oficials . i l 'exhibic;i9 de l~ bandera ta• 
talana, va- posa:r la Mancbrnu~1.itat. ~ta· -la "pre.sídenda" 
del ·cacic ·de. ,.f .er~~a:~ '~l ·monarquic 'Alfo~.- Sala~ i,. tinal" 
~~nt, . el ,máig __ d~l ~92S-· ) a: v~ .. dissolc)~e>· da:váµl J•~.passi
v1tat de 1a ~liga~· :·.La· ·gr~. :~U( ~ ,si~ . ~~ieflva:/·la11.prl1p~ 
o_~ra, mal~ar~taya,·-Ie_s aspiracioñS. hegein~riique~ ·de ~rá -~ 
Espanya a canVl de_ "l'ordre públic~' a Catalunya . 



Esforcos per a la reorienta.ció del n1ovitncnr. nacional 

La C l_asse ob~:1·a Í les !Tlasses I:ª~~ses de tot ~spanya 
supera~en de n.1ca. en ~te~ el n1h1hsn1e anarquista i el 
refo1"1:1u~n1e del Partit Soc1ahsta. Els delegats al Congres de 
la C.N. f. c.elebrat al Teatre de la Comedía de J\ifadrid r 
any 1919, acordaren l'adhesió a la Internacional Comunista 
i a la . Inte.rnacional Si~dical Roja. Els grups específics 
a~,ar~u1stes va~ ~s~:11oteJar l'ac.ord ~_:-1se gaires contempla ... 
c1ons. La rcpc.rcus10 de la revoluc10 russa - n1otor del 
rnovin] ent r~vo1ucionari internacional d'aquells anys--- va 
ser 1nes profunda en els rengles del P.S.O.E. La Joventut 
Socialista priiner, funda l'any 1920 el Partit Comunista 
Espanyol i m~s tard prestigiosos dirigents i gran nombre de 
n1ilitants fundaren el Partit Comunista .Obrer. Tamnateix. 
cls prirners n1ilitants ~ornunístes no podíen propagar en~ 
certadarnent unes teor1es que no coneixien prou bé i que 
solarncnt amb la f undació del Partit Co1nunista d'Espanya., 
l'any 1921 ~ van con1en~ar a ser divulgades. La revolucio .. 
naria solució del problema nacional dels comunistes russos 
era encara 1nal coneguda. De f et el Partit Comunista no 
va poder propagar an1pliament les sevcs posicions políti
ques i ideologiqucs fins la República. 

Des <lel 1917 al~a.ven el cap molts nuclis i partits nac.io
nalistes\ oposats a la Lliga, i grups republicans oposats a1 
Jerrouxis1ne ... Es feien í desfeien> canviaven de nom, s'uni
ficaven i es tornaven a separar. Comen~ava. l'esfon; pcr 
retrobar tu1a nova orícntació de1 moviment nacional., des .. 
prés de la traicíó de la Lliga. La ideología nacional-írri
períalista de la gran bu11gesia havia fracassat. La petita i 
mitjana burgesia s'esfor~ava per elaborar i propagar un.a 
nova concepció del nacionalisrne i per pendre'n la direc
ció política. 

En el n1ornent del cop d 'Estat de Primo de Rivera, al~ 
guns p~~rtits havien adquirit ja una terta consistencia. 

Estat Catala, fundat per Fránc.esc Macia l'any 1922! 
gaudia del prestigi d~l seu fundador ex coronel qne> s' 59 

havia retirat de .l'Exercit J'any 1907 en present~r-se _co1n 
a candidat de Solidaritat Catalana. Era prop1etan de 
"V almanya", un de1s 1atifundis més grans de ( ;atalunrª· 
.Pero per la seva ideo logia era un petit burgés, ~orne a.1 a: 
ble i sentimental, que co1nbinava la bonhorn1a _art1b . f 
energía del militar. Entorn seu ·es van aplegar ~uchs pet1t
burgesos actius que·, per naturalesa de classc . 1 per estar 
menys lligats al rr1ercat espanyol en el seu conJunt, es rn~-
nifestaven radicalrnent per la República ~ _per una so1uc1ó 
del problema nacional estrictarnent catalana. Alg_un~ ~d
metien el pacte posterior an1b els restants pob1es h1span1c.s. 
D'altres es declaraven resoludan1ent separatistes. 

Acció Catalana, creada també el 1922 · per J aun1e Bofi H 
i 1'1ates, Lluis Nico1au d'Olwer, Antoni llovira i Virgili; 
Carles Jorda, J""'eandre (]ervera i d'altres., era expressió de 
la intel.lec.tualitat Iíbt:~ral i europeitzant í de la 1nitjana 
buro-esia els interessos de la qual entraven en cont:radíc-1:, , 

ció creixent arnb l'oligarquia financera -compresa la gran 
burgesia catalana-- no solarnent a (Jatalunya sinó en e1 
rnercat espanyol en el seu conjunt. Junt amb altres agru .. 
pacions nacionalistcs basqpes i ga1legues, .Acció Catalana 
va fundar l' organisnie "Galeusca". 

Unió Socialista de G"atalunya, tonstitu1da el 1923 per 
Jlafael C!arnpalans, Gabriel .. ~lon1ar-, Manuel Serra. i l\'lo
ret, Joaqui1n Xirau í d'altres, expressa,~a el nacionalisn1e 
de bona part de Ja •intel.lectualitat universitaria. Els f un• 
dadors s'havien separat del P.S.O.E. per la conc:epció cen
tralista d'aquest, incornpatib)e ainb el rnovin1ent nacional 
catala. _Era particularment actiu a l"f~scola Industrial i en 
el n1oviinent cooperatiu. Intentava d'incorporar al nacio
nalisme una elite obrera i de fer una síntesi del nacio
lisme i del socialisn1e ref or1nista. 

En· aquests partits 1nilitaven o van ingressa.r durant la 
l)ictadura diversos intel.lectuals de prestigi. I , sobn~tot, 
advoca.ts que s'havien distingit en la defensa judicial de 1~ 
C.N.'I'. i dels rnilitants anarco-sindicalistes. Entre aquests 
advocats destacava la ÍÍf.:,rura de L)uis (~on1panys, que tan1-



!,¿ era assessor jurídic de la Unz~6 de Rabassaires. La seva 
nfluencia va ser decissiva per guanyar a la. causa del 

Htovi1nent nacíonal diversos dírigents cenetistcs i els nuclis 
dirigents deis rabassaires. 

.Fi'ancesc 1\11 acia, una figura cabdal 

En ser instaurada la dictadura de Primo de Rivera: 
?vfacia s;exilia a Fran~a, on es dedica, íntegrament a la 
propaganda de l'ideal catalanista i a robtenció de recur
~-os per l'alliberament de Catalunya, que concebía més 
Jviat con1 una acc_ió militar que com una lluita política. 

U na de ies seves primeres activitats f ou el llen~1nent 
~ie Pe1:nprestít "'Pau ClarisH, els bons del qual portaven 
¡( ... ~ ~ quatre barres, restel d,Estat Catala i la llegenda se
'5·i1cnt : 

··Per la Uibertat de Catalunya; per la cultura deis ca
talans> per 1~ riquesa catalana, pel 1nillorament i digni
ficació del proletaríat." 

La diferencia a1nb les f ormula,::ions de Prat de la Riba 
1.ra fonamental. !\:lacia s'adre~ava a tothorn, al burges i 
.-l l t reballador. Dels cata1ans d' America rebia diners i co1l
sells de mantenir-se ferm en "l'ideal separatista". L'any 
1925 va fer un viatge a htloscú i va prendrt contacte amb 
1a Internacional Comunista. L'alliberament dels pobles de 
ia vdla Rússia per la revo]ució socialista havia impressio
r:at profundament diversos nuclís nacionalistes. A París es 
,·a constituir un comíte de relacíons entre Estat Catala, la 
·__!.N.~r. i el Partít Comunista d'Espanya. 'fan1mateix, 
!a, pressió insistent dels elements de dreta va influir Macia. 
Le.s seves relacions amb els comunistes es van anar ref re
dant i l'esmentai: Comite va desapareixer mentre ,es refor
~aven les relacjons entre 1'.facia i els dirigents d'Acció 
Catalana. . . 

La gran· burgesia pressiortava cada cop més els petit~ 
comerciants i industrials. L'aparell' de la Dictadura li servia 60 

· . e' s pi·ivilegís contra el poblc treballador 11er a.conseo-Ull 1n 1· · 
r . · º · u'dors eren jmplacablernent e 1n11nats, Bis petits. compe · , . t 

1\. .f' • • ". , ~ rribat el moment de l ai..xecament de Ua .. .1v.lac1a cregu e c.. • d>h . 
taluny~. ()rganiza una centúna . om~ armats 1 ;l no .. 

b . d l 1º26 es van concentra1· a P1at~ de Mollo -al 
vem 1 e . e .., . . O . t I b l'. 
de artment frances dels P1r1neµs nen a s-- am 1nt~_nt 
deppassar a Catalunya i donar el se:nyal de la sublevació. 
Els dirígents ar.arquistes havien d'ordenar la. vaga general 
en no1n de la C.N.T-
. Macia i Ja seva centúria van ser detínguts f><:Is gen~ar
mes francesos. La· vaga _general nQ es va prodµ1r. Pero el 
seu _gest, rornantic i patrio ti~, va desyetllar. una onada d' 
enrtisíasme en el noble catalaj a les ciutats 1 al camp. 

.1 • 

Macia expulsat ele Fran~a, va visitar diversos países 
, · · l "C . · d' América Llatina. i\ La Ha vana va Jurar a onst1tuc1ó" 

separatista elaborada pels nuclis catalans ,de Cuba. . 
1'.1entrestant, a Catalunya, sota la bandera de Macia, 

comencava una intensa activitat ideológica í política, con
tra la Lliga i exaltadora de la nova concepcíó del moví. 
1nen t 11 acio .. ,al. 

Eixa1nplament del mo,·iment 
nacional sota la Dictadura 

La persecució del n}ovín1ent nacional per la Di~tadu .. 
ra feía cada día més evident la incompatibilitat le les 
aspiracipns de1nocratiques i alliberadores d'aquell aÍnb Ja 
monarquía. El 1noviinent nacional catala s'identificava, 
dones, cada cop n1és claramen t a1nb el republicanisme. D' 
aqu~sb: 1nanera a<lqu~ria ~n caractcr democratic que no 
h~v1.a t1ngut sota la d1recc16 de . Ja. Lliga. Les forces demo
cra tiq~es ~e la resta ~'Espai:ya, orientades també cap el 
rcpubhcan1sme, no pod1en detxar de veure en el moviment 
na~ional. c·.atala un alí~t poderós. Tot plegat enfortia l' 
am1stat 1 la c0Llaborac1ó entre els pobles d'Espanya. 

L'any 1927, el r.noviment obrer havia recuperat jabona 
part de les forces i del terreny perduts. Els sindicats eren 



recqn~tituits . de mica e~ ~íc~ .. Les vag~ues, f reqüents. La 
bUrgesia nact?nal :-pct1ta 1 m1tJ~a-_intensificava la proh 
agall~a/ nac1?!1ªh.sta, tot barreJant:h.1 temes de c.a~ter 

fod~! :a· 5<?luc10 deis q~als era co?~1c1on~da a I~ de~ pro. 
blema na&iop.~L La _seva formulac10 podna ser sinteti-t7ada 
així: els salans hav1en de permetre una vida decorosa als 
obrers i llurs f arnilies, l'escola havia de ser gratuita ¡ els es
tudis superío~ accessihles als fills dels treba1la.dors, els 
arrenda.1nent~ 1. par~ts p~gats p~ls pagesos als grans propie• 
taris eren ab~s1us 1 cal!ª reba1xar-l'?s· .Pero per a que tot 
a.ixo fos reahtzable caha que~ prev1an1entJ Catalunya fos 
lliure í governada pels ca.talan.s. /--

Diauem que l'anarquisn1e va facilitar -per via d' abs-º . . ~ d' tenció-- la penetrac10 aquesta· propaganda nacionalista 
en la classe obrera. Per al.s anarquístes el problen1a nacio
nal era un problema polític més que no1nés interessa.v.a e]s 
polítics. La classe obrera es trobava així 1nancada de 
plantejan1ents i po!-'icion.s propis.t2 

Les societats· culturals, esportives, recreativesJ les coope
ra.tives, els ateneu.s, les escoles nocturnes) eren centres de 
continues discussions, de polemica ideologica entorn a les 
noves concepcions nacionalistes. I adhuc la rivalitat entre 
el Club de Futbol Barcelona -i'cquip dels catalanistes-

1i La concepció anarquista del probiema nacional no podía 
ser més elemental i nega tiva. Uns anys 1nés tard, ja en plena 
República, l'órgan de la C.N.T. Solidaridad Obrera la resumiría 
aix.í: "La nacionalitat catalana o qualsevol rnena de nadonalitat 
és una concepció tan aa·tificial com la de la nacionali tat anglesa, 
espanyola, russa, etc." (S.O.30.9.193.2) . La seva actitud practica 
O bé C◊ll!!Ístia en el menyspteli pur Í .sirnple del 1noviment na
cional o en l'oposíció irreductible. El Ple dels sindicats de la 
C.N.T. del 23.4.1931 -uns díes després de la proclama.ció de 
la República- dedarava que la C.N:r. lluitaría contra les as~ 
oíracions -separatistes " . • . arrclacles a ·les regions de Catalunya, 
Galicía i Basconía .. . " an1b to tes les seves forces, " . . . des de 
la vaga general fins la insurrecció ·arinada . .. i, (S.O .. 24.~V.:1 1) 
(Vegeu l'estudi de L.\'. Ponámarieva, "La qüestió nacional a Es
oanya i el moviment d 'alliberarnent df:ls catala ns, del 1931 al 
ig33,; en el voh.un usobre· la historia de le.s (luites allib~radores 
del poble esj,an,,ol." A,J oscú_, 1959). 61 

i el Real Club Deportivo Español -l'equip ~els horn~t 
d'Unió Patriótica del Primo de Rivera- servia, ~~ a . la 

· . , ... 1 · 1 · ta El teatre d af 1c1ona ,e propagac10 de l · 1dea nac1ona 1s • 
era un altre centre d'agítació. Ho eren les ~a~lades de. 8ª~ · 
danes les subscripcions populars per les ed1c1ons de 1 I n~
títud ' d'Estudis Catalans. . . Tot ajudava a formar et~ 
nuclis Iocals de l'organització. nacionalista i a ,en?egar ei 
malcontentament contra la Dictadura pel cam1 d una. a c-
ció conscient per la República i els drets nacionals de Ca
talunya.13 

La intel.Iectualitat, des de la Universitat i els díver??s 
Instituts i Centres culturals prohibits o conde1nnats a victa 
precaria per la Dictadura, intervenia activament en la 
lluita política i es de~antava cada cop ~és. ca~ .ª les po .. 
sicions republicanes i nacionls de la petlta 1 mitJana bur-. 
gesta. 

Els estudiants van constituir la Federació Universitaria 
i Escolar (F.·ü~E. )° i van actuar cada cop més obertament 
contra la dictadura. En col.laboració amh la F. U .E. Qt 
~iadrid, van ser els iniciadors i organitzadórs principa1s 
de PExposició del Llibre Catala a la Biblioteca Nacional de 
~fadrid, l'any 1927. i\mb aquest motiu van ser celebra.des 
reunions, col.loquis i conferencies que contribuien a es
trenyer l'~istat castellano-catalana. La participaci6 de 
Pompeu Fabra en l'Exposició, amb una conferencia sobre 
la llengua i la cultura catalanes, va móbilitzar molts in 
teLlectuals madrilenys de categoría i va inspirar el seu 
manif est en defensa de la cultura catalana. Aquesta col. la .. 
boració entre intel.lectuals catalans i castellans s' orienta va 
també cad_a veg~da més de~ídidameJ!t cap a una posició 
pro-republicana 1 pro-reconeixement de la personalitat na
cional de Catalunva. 

• 

En definitiva, l'opressió nacional de la Dictadura. la 
negació d:- les lli~rtats basiques, que en un primer ~o
ment hav1en colpit . d:urament les. forces democratiques i 

1 s Vegeu més endavant )a situació al camp i l'evolució de la 
qüestió agraria. 



nacionalistes, provocava -per via de reacció- una an1-
p1iació del movíment democratic i nacional. 1,otes les 
~ormes d'expressi6 eren emprades, clandestines, semilegals 
1 legals. Nous sectors s'incorporaven a l'acció. I sota el si ... 
lenci i l' ordre aparents del regim dictatorial, s' anava pre
parant la gran explosió popular que enderrocaria la ])ic-
tadura i proclamaria la República -í anib ella, eJs drets 
nacionals de Catalunya-. 

La Lliga, abandonada per la joventut14 va fer encara 
alguns intents per recuperar la direcció del movimeht na
ciopaL Catnbó va trencar el seu mutisme amb l'ópuscle 
El silenci de Catalun,,a que volia ser una justificació de 
la col.Iaboració de la Lliga amb Prin10 de Rivera amb 
l'argumenf supre111 que aquest havia restablert .l'ordre pu- .,. 
blic a Catalunya. ~ . 

Els dirigents de la Lliga van comen~r a publicar arti
cles i comentaris sobre "els veritables iuteressos catalans", 
la lima directriu de1s quals era la condemna del naciona
lisrne d'esquerra í del separatísme . i ]a den1ostració que 
Catalunya no podia prescindir del mercat espanyol. La 

1~ L'o.rganització juvenil de la Lliga s'havia dissolt j els seus 
ca.ps més representatius havien passat a Acció Catalan.a. 

15 Argumentava. que " ..• és més facil convencer un home de 
la ra6 de Catalunya que haver de convencer tot un poble . . . " ' ~ 
Insi~tia en "l'iberisn1e", és a dir, e~ l'aismiladó de ,Portugal. -. 

Lliga veia venír la caiguda de Prirno de Rivera i volia 
situar-se per quan arribés el n1on1cnt. En caure, efectiva
roeut, Primo de Rivera el gener del 1930, C ambó va pu
'blicar el Uibre ''Per la concordia", en el que reivindicava 
l'obra de la Lliga. Atacava el catalanisrne d 'esquerra --es~ 
peciahnent la tendencia Macia- i es p ronunciava contra la 
República i a favor de la !vlonarquia.15

_ 

La Lliga va en1prar to tes les seves energies a defensar 
la Monarquia, a deturar el con·ent popular per la R.epú .. 
blica i la democracia. Va donar un ministre - Ventosa i 
Calvell- per a l' últhn govern mo:narquic - el de l' alrniraH 
Aznar-. Com sempre, el seu interés de classe passava per 
damunt de tot. I aquells homes que uns anys enrera dre-
~aven les nia'.sses populars cata lanes contrá l'Estat hurocra .. 
tic, incapat; i corro1nput de l'oligarquia, acudien una ve
gada més a defensar-lo contra l'ernpenta renovadora del 
pobl~; 10 No é~ d'e~tr~nyar, dones) qué el dia de la procla
ma~10. de . ]a R.epubhca, cen tena!s de milers de persones 
sortiss1!1 al carrer a Barcelona cndant ''Visea i 1acia, 1nori 
Cambo.'' 

to El 1931, Cambó va fundar un nou partit, el "Partido Cen• 
tt·o Cons~itucional'\ pe:t uni.r les forces monarquiques i tradiciona
listes de tot Espanya. Entre els· seus 1nembres hi havia el Duc 
de Maura, Antonio Goicochea (un deis fu turs organitzaidors d,r· 
l' aixecament feix:ista) , el Duc de Figueroa, etc. 
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LA BURGES~A NACIONALISTA--REPUBLICANA 
EN EL PODER 

Proclaroació de la llepúJ>lica · 
. 

L'any 1929 ._va. ser deéissiu. La crisi mundial comen@
va a repercutir mtensament a Espanya i ~dit.zavá la 
11.uita de el~. A Barcelona, els ol)rers de rExposjci6. In
ternacional es van declar~r en vaga. El gener del· 1930 
Primo de Rivera va hav~r de cedir el poder al general 
Berenguer~ que va :e~tabhr algune.s llil;>ertats públjques, va 
decretar w1a annustia per als presos polítics i · autoriza 
el reto~ ~'~xili~ts. T~bé ~ anu:1c~ eleccions legisla
tives. ~I re1 1 l'oligarqwa vahen sortir del pas amb algunes 
concesions pero, de fet, contribuien ?- fer més patent .la 
descomposició del regim i a estimular les forces demo-
cratiques. . 

Els partits burgesos republicans ·i els principals. partits , 
nacionalistes catalans, junt amb el Partit Socialista, ·es 
van posar d'acord amb _el Pacte de Sant ··sebasti.a per 
a proclamar la · República i _organitzar el primer govern 
provisional. Els . dirig-ents sindicalistes es comprom~tien a 
deixar que· els poli ti.es f essin la ''revolució políti~a,, i a .rio 
provocar conflictes durant els primers sis mesos de Re-
pública.. D'aquesta manera, els dirigents socialistes i anar .. 
q~tes -que tenien una infh.íenc,ia preponderant en la 
classe obrera- es posa.ven a ,:emolc de la burgesia i 1i 
permetien de capitalitzar els esfor~os i sacrificis reali~~ 
pe~_ "les ni~ ~btera i p~geses. ~ . . . ,. · ... 

Els represen~ts . dels partits nacionalistes é;atalans ·-a 
la reu~6 de Sant Sébastia - Jaume Aiguadé, Manuel 
Carrasco_ i Formiguera i .Maties. Ma)lol i Bosc-- després 
d'áprovar et p~te; van_ signa~ una declaració en la qua) 
precisa ven que llur participació -

" .. ..fou pre~da del reconeixeme~t UllAtú.me i explícit, 
r part de to tes les _forces re}":lbbqmes · es_p~yol~, d~ · ·fa, realitat viva del problt~a de Catalunya 1 del con: . 

promís formal, contret per tots els ~nts, . ~ ~ 
a la solució de la qüesti6 __ catalana -se~ns el pnncip1 

d'autodetenninació, conc~tat . eµ :: el . p_ro1ecte - d Estatut 
_ o ~nstitució autonoma; pro~da- lburement pel ~h!e 

de Catalunya i acceptada per la voluntat de la ~aJona 
-dels catalans, e~~ en un · referendum votat pet 

f . . --1 ,, , 
_S\l ragt un1ve1:,cu. . . . . . . . , . 

Com a ~ forma d'acció .contra la m~narquia era pr:• 
· vista la sublevació: El 12 _de desembre del 1930, els cap1-

tans Femú GaÍAn i A~ G~ ,l:{emande-z es · van 
sublevar al capdavan~d · ~ guarriici6 de Jaca, pe~ en ' 
no ~~ secundats . per. !res _guanücions V~D _ha~é~ de 
rendir-se. 48 · bores- . . espr~~ e~~ af ~llats . .• ~ cn11:1, en 

· comptes de salvar la monarqwa, en va .prec1p1tar la fi . . 
El ge*~ral Beren_guer va dinútir i rahnirall Azn~ co~

tituí un· nou govern el 18 de. Febrer del .1931. Com Jª 
· hem-dit, Ventosa i Calvell ocupava la cartera- d';Hisenda. 

en nom. de la Lliga. E~ un . ·últitn -~t~nt .. de salvar .el 
que la historiaja havia_. ~o~demnat.1

." _ · · 

Van ·ser · éo~vocad~ eleccions mwtl<;ipals. ~ d~QOS 
• pa.rtits nacionaüstes ~esquerra. van: f4?~ tµta coalitj? 

enca~ada. per _Francesc M~ que va presentar .candi
datures úniqu~ ai:reu de Catalunya,· ·enf ~t de la con
junció .Lliga-Tra~ici~nalistes. Acci6 -~ Catawµ\, - q-qe,, es~ 
perava;· potser, ~pitalitzar en· .~ne{ici. P~P! ~ la 'pf'Q_bable 
9esfeta de- la Lhga, va presentar canti1d~~ m~epéndents. 

. ' 11 "''L'any 1931 hi hajué ~ Barcel~ ~~a altra fallid.a ~c-
tacular. :1, .. ct~1 :Banc de .Catalunya"; . · ✓ 

·-



El pol?le va bolear els vots en les candidatures de la 
coalició d'esquerra. El triomf va convertir aquesta coalició 
en un nou partit: Esquerra Republicana de Catalunya. 

Am.b les eleccions del .12 d'abril esclatava l'entusiasme 
repuhlica de tots els pobles d'Espanya. El rei havia d'aban
<lo:,iar e~ país. El 14 d'abril era proclamada la República. 
ivlllers de persones sortien al carrer a manifestar el seu 
e~tusiasme. I el crit que a Catalunya simbolitzava el 
tnomf popular era -ja ho hem dit-: "Visea Macia, 
n1ori Cambó". 

La Generalitat de Catalunva 
I 

· Macia i els seus partidaris no varen esperar. Van .pro
clamar de seguida la República. I en el manif est de 
prodamació, Macia deia: ~'Catalans: 

Interpretant e)s sentiments i els anhels del poble ~ 
que ens acava de donar el seu sufragi, proclan10 la 
República Catalana, coro a t~stat integrant de la 

. F ederació Iberica. 
D'acord amb el president de la República Federal 
Espanyola, don Niceto Alca.la Zarnora, an1b el qual 
hern ratificat els acords del Pacte de Sant Sebastia, 
assumeixo provisionalment les funcions de president 
del Govem de Catalunya, esperant que e) poble es
panyol i el catalá expressin quina és, en aquests 
moments, llur voluntat ... " 

El text de la proclamació anava més enlla deis esque• 
n1es institucionals previstos pel Pacte de Sant Sebastia. 
El govern provisional de la República, a)armat, va enviar 
a Barcelona els seus dos ininistres catalans -Lluis Nicolau 
d'Olwer i Marcelí Domingo- i el socialista Fernando 
de los Rios per discutir amb Macia els termes de la pro
cla1naci6. El govern -de la República no volia pre-establir 
el caracter federal o unitari de Ja República i, molt n1enys, 
acceptar el terme de Federació Iberica. Els resultats de la 
discussíó van consistir en un canvi de denominació: la 14 

,. bl' Catalana'' esdevcnia · "Generalitat de C 
".llep~ i_Lca s raons eren ofi.ciahnent explicades e1 ata, 
Junya . e 1 una 
oo~: . 

"E] tres rninistres del Govern Provisional de la Re , 
5 • d la anera " Plt-blica han confinnat, e rn 1'· ' ire; con1pleta i 

absoluta. la seguretat <_:p..1eh ~s comp lfa e 1 acte <le Saw 
Sebastia: rfots els ret~t:J.tSd e1l~F~reconegudt ªcco11venienci; 
1, anrar 1'elaborac10 e .,stati.lt . e atalunya ., 
uav :,: · l'A · bl <l'A' '<. qual, un cop aprovat. pc1 . ssem ~ . Juntainent) 
C•,t';•lans sera presentat com a ponencia del Gove 

u .v. .. ' 1 l . , l rn 
Provisional de Catalunya a a .reso uc10 te les Corts 
Constituents. 

1"arnbe ha estat unanime per par_t .. d~ tots els reunit~ 
el reconeixernent de la saludable ef1cac1a revolucionaria 
deis acte.s realítzats fins ara a Catall:1nya. Per la se\'a 
part, el Consell de Govem que ha v,_n~t actuant fin~ 
aquest nioipe,n{ a Catalunra ~a dec1~~t-. !er-ho, d'ar~ 
endavant.. á:cnb el norr1, de glonosa trad1c10, de Cover-

• 4. 

de la Genera1itat de Catalunya" . 

El canvi de. denominació va passar, ·en el forn;, desaper-
cebut pe.r a les masses populars, per a les quals l'essencial 
era la consolidació de la República, la satisfacció de les 
aspiracions nacionals i de les reivindicacions econorniques 
i sodals. Perú alguns nuclis ·van condemnar-lo. Algum 
nuc1is de l'antic Estat Catala van reprendre aquest nom 
i es van constituir en .nou partit. Un ~tre grup mé~ 
reduit s'havia declarat obertament separatista i a mitjan:i 
del 1930 va constituir Nosaltros Sols. La seva influenri~. 
tingué poca irnportancia. 

Els nuclis catalans d' .A:rnerica, desl.Hgats de la ,,arítable 
situació de Catalunya, tarnbé van protestar per la substi
tució de la "República C!atalana" i van escriure a lvfacia 
fent-n'hi retret. La resposta de Nlacia, datada el 17 el•. 

juny del 1932, és un document in1portant que cns permet 
de veure alguns dels lhnits amb que topa el 1novimeni 
na~ional sota la direcció de la petita i la mitjana bur
ges1es: 



''Aquesta victoria electoral de. les esquerres ·--diu 1'1a~ 
cía--- és l\ir1na _dernocratica que c:ns posa a les rnans 
els dcstins de _c~_talunya. Nornés així pog-uerein pro~ 

. dan1ai· la R.epubhca Catalana cor:n a fruit de l'ideari 
111antingut sernpre ptr nosaJtres. 

l\tJalauraclarnen t, la Repúblka Cata.lana> per fets que 
seria, Harg de . cont_ar, n.o tPn1a l'a juda d'organitzacions 
neta1:1ent n a.c1onahstes 1 a.mb un crited patriotic prou 
defiiut. l-1e de con!esar-vos que els grups que l'haurien 
sostinguda, ext~eznistes de tota n1ena, baurien parat 
la n1a, l'endc1na de la revolta al carrer. Hauriern. acon
seguit una ~e1~ública roja, co~ que rcpugnava a )a 

iin1neusa 1!~ª J?na dels catalans 1 su~so que també a 
vosaltres. b~ttc segur que aquesta República de ca .. 
racter social que us hauria estat irr1posada, sens dubte 
hauria posat eJs catalans en Hu.ita amb nosaltres ma
tei.xos, hauria fet perillar les nostres _llibertat.s i !'existen
cia de la República rnateixa''. 

D01.:um~~t important, hern dít perqut posa de rclleu 
la contradicció interna inherent als moviments na.cionals 
dirigits pe1· la burguesia: el temor a Pacció de ]a cla.',se 
obrera i les masses populars, l'afany de recluir el n1oviment 
nacional· a unes real itzacíons que no vagin més enlla de 
l'interés de cla.sse de la burguesia dirigent. 

P~b de fet, am h la prodamadó de la República j 

}'cstablirr1ent de la Generalitat, el poblc catala -que 
sentía moltes ·de l.es seves reivindicacions nacionals sansJ> 
fetes- va portar á · 'un pri1ner pla les _seve~ ~piracions 
soci.als. · · 

El Conscll . de )a Gene.ralitat governava, de fet. Era 
el moment de comen~ar a donar satisfacció a les ncces
sitats més urgents i sentirles de la població. La_ Generalitat 
de1nanava al pob1e paciencia i més· paciencia al.legant que 
l'Estatut havia de ser aprovat encára. pel Parlatnent de 
la República. Per no irritar la réat~ío, rnantenia l'ordre 
i deixava que aquesta conspirés., que la gran burgesia sa• , ~ 
botegés l'economia i tanqués fabriques., acomiadés milers ., 

de:- treballadors i els condemnés a la desoc u.p~c-
1 
ióAf~r~o~.: 

• · , · I · l goven1ador civ1 11omeJ. 1 a la rn1sena. )etxava que- e · ' b ~. 
de Sojo, uti]itzés la for~a pública. contra !ª dass_: º ·~re~ 

· r,uc lluitava 1.>el dret al treball 1 per 1n~llors sa)ani). 
1 -i , • c·vil 1a<la contra e S tot Catalunya la Guardia 1 era env 

treballadon; i~dustrials en vaga i contra els. pagesos que 
es nerlaven a patta.r als terra tinents els rr1ateixos ai~ren~a-

5 ,;., • 1 · · etanes rnents o parts que abans 1 a es companyies p~op1.if . 
dels canals els mateixos, canons. Un exen1p1e sig~ icatiu 
va ser la v'arra de setembre del 31 dirigida, essenc,al~n~nti 
contra el go~ernador Angue1:a de Sojo: Hí van participa~ 
més de 300.000 persones. H1 van haver.?'ocs amb ~a po 
lida, detencions, ernpresonaments. M.acia q~e havia co~ 
menc;at condemnant els cxccssos de la. ~lic1~, va acabar 
fent una crida en la que condemnava els 1nfractors de 
rordre" i assenyalava " . .. la n~cessitat de prendrc 1:1e
sures contra la intolerable s.ituaci6 que amena~a la vida 
i la salut dels ciutadans". 

L'~tatut de C,atalunya "' 

El 14 de juliol de] 1931, l'_,\ssemblea i e! CTOve;11 Pro
visional 'de la Generalitat aprovaven el pro3~c~: d Es~~ut 
de Catalunya elaborat a Núria per una com1ss10 pres1d1da 
per Jawne Carner. Consta.va de 52 articles, el prime: deb 
quals enunciava que "Ca&alunya és un Estat autonom 
dintre de la República espanyola".· En el preambul hom 
feia constar Paspirrctci6 a una estructuració federativa de 
PEstat espanyol.. El projec te preveia tltm1?é 9uc la llen~ua 
oficial a Catalunya havia de ser el catala. La Gener-ah tat 
es reservava el poder legislatiu i executiu en materia 
d'ensenyament, en tots els graus; regim municipal i divissió 
territorial de Catalunya; regulaci6 del dret civil i hipote
cari · orgai:iització dels tribunals; no1nenament de notar.IB 
i registradors de la propietat.; legislació de f errocarríls, 
camins, canals i ports; ordenació dels seIVeis f orestals, 
agronomics i ·pecuaris. Sindicats i cooperatives agrícoles 
i ·acció social agraria; beneficencia i sanitat interiors; po-



11c1a 1 orare 1ntenors; serve1s d 'av1ac1ó c1v11 1 rad1odi.tus1ó: 
establiment i ordenació de centres de contractaci6 d¿ 
mercaderies i vaJors; cooperatives i mutualitats; .en1issió 
d,emprestits, i altres materie~ relatives a la vida interior 
de Catalunya po reservades pel poder central. 

També corresponia a la Generalitat la competencia exe- ' 
_cutiva en diverses materies legislades per la República 
enn·e elles la recaptació d'nnpostos i monopo1is. 

La. defensa, l'establiment dels drets constitucionals i 
les condicions per a ser espanyol, les relacions interna• 
cionals, el regim d'aduanes, les relacions amb l~Església, 
l'organització militar, la declaració de guerra, el sís,tema 
monetari, Pemigració i inmigraci6, e] seivei de passaports, 
les com1,1nicacions ( correus, telégrafs, radiocomunicació) 
i d'altres materies eren 3:tribuci6 exclusiva del g.overn 
céntral. 

Com a rec;:ursos printjpals, la Generalitat es reservav~ 
els impostos directes: contribuci6 territorial, rústica. i ur
bana; cohtribució industrial i de comer~; contribució 
sobre les utilitats de la riquesa mobili~ria; Íinpostos de 
drets reals i SQbre transmissió de béns. ~ · · · 

El projecte fÓu sotmés a l'aprowció deis ajuntaments 
primer, i de tot el • cos electoral cata.la, després. El 2 
d'agóst de~ 1931, el poble ·catala aprova el projecte d'Está
'tut amb el 95 per~ cent de vots a favor, que equivalia a) 
7 5 per -: cent del cos ~lectora!. AJ camp el percentatge 
favora91e era.. del 99 p~r. cent.-18 · , · 

El_ 15! d'agos~ el projecte fou por.tat p~rsonalment per 
Macia a Madnd, tot esperant que ·raprovació per les 
Corts seria rapida. 

Pero a ~es Corts la majoria dels diputats no veien an1.b 
gaire bons u1ls la qüestió catalana. Adhuc en la coalició 
govémant hi havia moltes reserves, especiajm~nt per .part 
~els socialistes. ~a ~iscussi6. de PEstatut no va comen~ar 
fins ·el 6 de M~g del 1932 1 va avan~r -Ientament, enmig 

18 El nombre ·total ·de vots feu de 592.960 a favor i 3.276 en ' 
~~ ' } , 

d'innombrables rcgatdgs quej en el íons, eren concessions 
a la reacció. 

El destí de l'Estatut -i ei reconeixement més o menys 
autentic i ple del dret d'autodeten"Qinació-- . depenien, 
dones de' l'acció de les masses püpulars. L'Esqtierra, pero 
no v; fer aairebé ·res per organitzar-la i centrava la sev~ 
acció en els compromisos parlamentaris. El seten1bre del 
1931, Lluis Companys demanava al poble, en un díscurs 

• 1 " '} l't t" " ·6" " pronunc1at a Barce ona, tranqu1 . 1 a ,. comprens1 ,, es .. 
perit de respc,nsabilitat". . . Tanmateix,= el 24 d?abril dd 
' \932, 200.000 persones es manife.i,taven a· Barcelona i 
obligaven les Corts a comen<_;a:r la discussió dues setn1anes 
més tard. 

Durant la disc:ussió parlam~ntaria, e1 text inicial fou 
objecte d'1mpo11:ants modificacions. La formulacíó de l'ar~ 
ticle primer es convertí en un altre que definía Catalunya 
cnm a "regi6 autónoma integrant de l'Est.at espanyol". 
Fou també suprirnit el punt sobre l'aspiració a · una es
tructurá federal de l'Estat espanyol. El ca~la f ou re
conegu t ~om a idioma oficial de Catalunya, pero .en igual
tat de condicions amb el castella. Al paragraf que atorgava 
a la ·Generalitat el p<>der legislatiu en materia agraria~ 
feu afegida una clausula que salvaguardava la competen
cía del poder central en allo que calgues pe.r " . . . la pro
tecció de la riquesa i la· coordina-ció de l'economia . . / ' 
clausula que serviría, prec.isament, a la gran burgesia ca~ 
talana per a im.pugnar, més tard, les reformes socials al 
camp catala. En el dominí de la justicia era reconeguda 
a la Generalitat la co1npetencia ·en l'organizaci6 de totes 
les jurisdiccions, llevat de · la militar.· A Catalunya era 
creat un Tribunal de Cassació, pero no un Tribunal Su
prern com preveia el projecte. E)s fisé:als eren, dones. 
subord~nats al ~der central. En ]a qüesti6 · de poliéia i 
ordre mteriors s,acor~a el traspas a la G eneralitat deis 
serveis de policía' de Ca~lunya · _-_Jlevat d~ls de frontera-: 
Pero al mateix tein~ era I creada una UJu~ta de .Segu
retat,,, formada per representants dé la Gen~ralitat i del 
poder central -.en nombre igual-- que exercia un control 



superior de policia sobre el terr ito · . 1~. .. 
• ' t l 1 d d ' n cata a.. I~ ou ato ~ 

,-)i govern cen .ra e . re t . enviar la for .. •. r~at 
taJunya} _no sohune_nt a petició de Ia e~ª ~rrl:a.da a Ca
era prev1st al ·p roJecte iuiciaI--- - sin , ·t en~~a1itat - cotn 
inicia.tiva . El g-nvern central ten1•·a t·:•rn~) , -~1rnI e pe~ propia 

• • , -~ · u. • 1. e e e ret d' . · , 
sobre l' execu<'IO a Ca talun):'a de la •<.,

0
•1,81 . ,. ·· 1nspecc10 

'f.' d 1· I - ¡..;, ac10 1.renenil ))E 
paya . 1.:1n cas t:> conf 1cte entre ]a c c';nt~rart• t ~. 1·" ª s-
ccntral; el Iitigi seria exar:ninat no : . ·· · 1 .ª 1 e govern 

· · · pei un tribunal esJ)ecia1 
pantan -- -corn preveia e1 projecte-- sino' h} 1"' •b · · . · (, . · . • · pe- n unal de Ga1ant1es )onst1tuc1onaJs, en el qual Cata} , . 
podía ten.ir un representant. . · unya nomes h1 
· La lentitud de la discussió fou tren •·act· 1 ·, d l} · . ~ . . e a pcr a con-
moc10 e a J>::u.air1ent dd general SanJttrJ·o Sota I- ., 
cl 1, 1 • ·- - · • a press10 
e ernpenta popt1-tar 1 d e la derruta de la re ·, l 

G?~-ts aprov~ren l~Esta tut> el 9 de sete.rribre de} "f~i2, es 
318 vots a ravor 1 19 en contta. ' per 

l Tn cop aprovat l1Estatt;tt~ fou eleITTt (-".l p'.l,.1 t d 
(_

'! • 1\ .1· · .. f d. . b . u,J. Lamen P 
i~tatunya. l'v\ac1a ou _es1gn~.t p resident de Ja GeneraJita.t 

--Jª _arnh ca._racter efectlu- 1 es va formar el nou ConscH 
de govern. El Pad arnen t de Cata.lun.ya constava d 85 

1· rn 1 • . e 
~nf utaís. ~a 1:1a_Jon a era fonna.da pds 61 diputats de 
n :,(p;~rr~ R.ep_u_bhcana, A.cció Catalana i t Jnió de ltabas .. 
~~l:';S 1 e!~ 5 d ~- la_ U nió Socia~sta _de Ca talunra, L )opo
';lCl~> pels 1? d1put~ts , de 1_~ L l_1ga 1 dels terratinents. f Ii 
;1:1:v!~ _tambe un ? 1putat ... d ~U ruó D exnocratica., elegít• en 
;es 1hs~es . de la L11g-a ~ :!ro que1 de fet~ col. Jaborava ainb 
.a .!1laJon a . La <?t~nera li.ta t va crear noves institud ons, 
\; . re~r~ca~·-n: d a I~r~s q ue havien decai~t 1urant Ja 
L1ctadui a 1 va reahtzar una. obra rnoJt estunab!e en el 
tcrreny cultural i educatiu. Peró les asp·iracions de· rnillo
ratnent econ ornic i social de les 1nasses c.atalane:; ~o van 
ser satísíetes en Io, n1esura en que podicn i h avien de 
s~r-ho._ I aixo, d e 1nica en rn.ica, anava accenruant el 
chvorc1 entre el pohlc y rcqujp burgfs governa nt. 

Ara bé> malgrat les reticencies í les concessions a la 

. rn De fet eren 83, puix dos d'eUs havíen estat elegits en dues ''2 
t 1rcumscripcions d iferents. í 

reacció, l'Estatut era una important victoria per a le~ 
forces .dernocrátíques de Catalunya i. de tot Espat1ya. Ca
talunya no havia gaudit n1aí de tanta lliber~t e1: ~h. 
darrers 200 anys. L'Estatut havia estat aconsegu1t grac1e:-:. 
a r auge de les forces democratiques a tot Espanya. Era 
un cop a l'unitarisme reaccíonari de l'oligarquia i , per 
tant, una irr1portant contribució a l'enfortiment de la de-
111ocracia espanyola. Era tamhé un ínstrument -il;nper• 
f ecte pero real- per a. plantejar la liuita contra la reacció 
catalana en condicions favorables per al poble. No é.s 
d'estranyar, dones, que els homes de la LJiga i els terrati
nents de l'Institut de Sant Isidre veiessin l'Estatut com 
un e.nemic i lluitessin contra la seva aplicació aliats a la 
reacció centralista. I si aquest instrumen t. no f ou més 
efectiu la causa cal cercar-la en les indecisions, en les 
inconseqi.iencies revolucionaries de les forces que en dirigien 
la seva aplica.ció a Cata.lunyé! i a la resta d,.Espanya. 

L' obra cultural i . pedagógica de la Generalitat 
• 

Constítueix1 sens dubte, raspecte més positiu de la seva 
gestió. 

L'article 31 deJ projecte d'Estatut establia: "L'ensenya
ment prin1ari sera obiigatori i gtatuí't. La Generalitat 
facilitara als escolars n1és aptes l'a.ccés a l'ensenyarnent 
securidarí i al superior .. . ,, La disposició era co1nplen1enta•• 
da en el ·pre{unbül per una declaració de princips pcdauo-

.. d . º gics qtte e1a: 

. ';El no~tre poble aspira a ql!e l'escola es transfonni 
profundarnent! d'a.cord an1b els 1netodes pracficats en les 
nacions més ptogressives, per a que en ella l'infant 
aprengui a ser un bon cintada i, mitjanc;ant la noció 
de la solidaritat humana_, purifiqui la seva anima de] 
~ - que creen les difert:\ncies socials ... " . 

La disJ>?sició , i !ª decl~raci6n de plincipis expressen la 
grandesa 1 els hn11ts de ~ empenta renovadora de la bur
gesia republicana nacionalista. 



En la practica tingué~ entre a ltres, les següents ronsew 
qüencies: el catala retroba --per prirnera vegada en l'epo: 
ca moderna-· la categoría d'idioma d'ensenyament 1 

d 'administració, amb tot el que aíxo significa per al propi 
desenrotllament de !'idioma con1 a instrument de cultura. 
A les escoles, el ca.tala era Jlengua exclusiva per als ínfants 
de -1· :it 6 anys. A partir d'aquesta '!dat, a totes les escolcs 
de l'Estat a Catalunya s'ensenyava tres dies en catala 1 

tn :s dic~c; en castella. 
El pressupost d 'Instrucció Pública rebé una atenció 

i"~pecial/ 0 foren construídes noves escoles, la majoria mo
dcrnes, ben aireja.des, funcionals. Els salaris dels n1estres 
foren seríosamcnt augmentats, s'implantaren nous metodes 
pedagogics amb amplía iniciativa per a la investigacíó í 
l' experimentació. 

U na important eonquesta democratica era el caracter 
laic i mixt de I'escola. Els llibres de text, completarnent 
rcnovats, eren inspirats per un critc?ri harmonitzador del 
seny, del pattiotThme catala, de Famor a la República, al 
progrés, per b é que amb el llast d'una concepció idealista 
de la nació, del progrés i de la hístaria. 

La Universitat Autonoma deixa de ser el parent pobre, 
r .. :1enystingut per l'Estat i la soci~tat, per a esdevenir una 
ínstitució de gran prestigí. El catala fou emprat com a 
Hengua d'ensenyament superior. Els catedra.tics i professors 
tinguercn ampHes possibilitats d'orientar l'ensenyament se
gons la propia irupiració i el propi talent renovador. tri• 

Les instjtucions creades anys enrera per la lvíanC;omunitat 
í e1s homes de la Lliga reberen un gran impuls i pogueren 
expressar bona part de les seves virtualitats, amagarles per 
l'estreta orientac.ió das.sista del primer monient. L'Institut 
d'Estudís Catalans estlevingué el centre fonan1ental de la 
renovació cultural i lingiíistica. La refom1a ortografica 
---ja del tot irnposada- demostra les grans possibilitats 
d'adaptació de Ja llengua catalana a les necessitats d'una 

2(1 El pressupost d 'Ir.strucci6 Pública de I' Ajuntament de Bar-
celona, per exempJe. fou triplica t. ( Cfr. A. Sieberer, "Espagne ' 8 contre Espagne,,, Ginebra, s.d. pag. 223) . 

soc.:ietat moderna al tarnent descnrot11a<la. Prengué no. 
va impo1tancia I' A.ssociació Protectora de rEnseyan~a 
Catalana, que p<>gué fer un trebaJl 1e . rnas:es. La Fun
clació Patxot augmenta els seus prem1s 1 e:t1muls µer als 
trebalts científics de- tota índole. Eren pubhcades aJmenys 
una dotzena de revistes :mediques en catala i moltes d 'altres 
en els diversos don1inis científics. La cie~ia catalana esde
vingué una im?;>rtant r~alit:1~· ~ugmen!a~·en l~s r:ossi~ili
tats -i el rend1ment c1ent1fic 1 pedagogic-- 1nst1tuc10ns 
com Iá. Uníversitat l1!dustrial~ l'Escola del T reball, l'Escoia 
Normal i d'altres. 

En el terreny Jiterari, augn1enta.ren les edicions de Jlibres 
i revistes. Sorgiren noves editorials. I , s~?r~t~t, la llen~a 
catalana tingué vía ilíure en la prernsa diana. 1 en la. ra?10: 
}la estat calculat que el nombre de revistes, d1ans 1 

publicacions períodiques en c_a~a, des del· l 920 al 1936 
arriba a ser de 1.5791 la maJona dels quals apar~gu~ren 
durant el període republica. L>augment d~ les J?U1;hcac1ons 
era no sol amen t un f et .a Barcelona-capital smo a to tes 

-·les comarques catalanes: era un augment en nombr~ i 
en extensió." Augmentava també el nombre de butllctms 
excursionistes í esportius en catala. 

L >esfon; i els -resultats foren també irnportants en l'am
pliació de la xa.rxa de bíblioteques i en la mil101-a de les ja 
existents. La Biblioteca de Catalunya esdevingué una gran 
institució. . 

Creixien les activitats f olkloriques, els esbarts i orfeons, 
les agrupacions dramatiques -aficionats i P,rofessionals-, 
els centres recreatius, les activitats pcpulars de tota n1ena. 

Un esment especial rnereix la ta.sea de creació, ampliació 
i modernització de lv1useus, que culmina amb el 1ifuseu 
d' Art Ca tala al Palau de Montjuich, obra decisiva i in
corriparable per a la valoració de · l'art romanic catala i 
universal. 

Tot plegat era la demostració de les possibilitats reno-
vadores de l~idioma i la cttltura catalanes. I de quines han 
de ser les condicions perque aquestes possibilitats puguin 
1nanifestar-se: democracia a Catalunya i a tot Espanya. 



\ 

Queda també d~m<~strat ~ue la }'.J?ssess_ió_ ~'u? instr-unlent 
de gov:-n:1 prop1 _fc1a. pü~s1bJe, que les 11uc1at1ve.s culturals 
i ·icleolog1ques m1nontanes d anys enrera adquirissin ca
racter de masses. 

Si no s'avan~ . . mé.~ fou pe~~ue la r.eacció ho impedia 
( v.g. du~nt c_l bi~ruu neS:e _l Estatut fou suspes i moltes 
reviste~ 1 pubhcac1ons sup11 .... ·,1udes, mentre e]s home." de J.a 
Lliga eren. a l p ~ er), pe.ro també pels lúnits de ctasse de 
la burgues1a nacwna1 que no pensava en una democratit. 
za.ció radical de la cu1tura sinó, en ef miJlor deis casos 
en la ''pur~fi~ci~ de l'!mirna,, d~ls ciutad~~ d~l pes c¡u~ 
creen_ les, d1~erenc1~s soc~als .. : En l~ peivlvenc1a d'aques
tes d¡feren?es soc1al_s h1 haVIa,, prec~sament, el límit que 
la burgue.51a republicana no s atrevia a enf onsar i que 
impedía que Ja renovació cultural fos encara més p ro• 
funda del que ja fou. 

Moviolent obrer i lluites socials. C1·eació del 
Partit Comunista de Catalunya 

En ser proclarpada la República, la classe obrera era 
ja a Catalunya el nucli més import.ant de la pob1ació 
activa. 21 La gran masa dels obrers seguía sota la influen
fluencia de la C.N.T. Pero una part d'el1s •era influida 
per la burgesia nacionalista, a la qual havia atorgat e!s 
vots. 

L'actitud dels anarquistes, tancats en el criteri de la 
"revolució social" concebuda corn a "tot o res", era vista 

21 Segons el cens electoral del 1930, la població catalana es 
repartia de la m~era. següent: 

- Activitals industrials, 605.371, deis quals 567.000 obren i 
empleats. La resta patrons i menestrals. 

--Activitats agríwles~ 362.873, dels quals uns 40.000 obrers. 
- Actioitats comercials~ 14 7 .205 ; Profe.rsions liberals, 70.270; 

· Extrcit, 26.850; Dones de feina i sense pro/essíó, 823.353 ; Menors 
de 15 anys, 755.380 ( cal tenir en compte que roolts treballa ven). 
Total, 2.791.302. {Cfr. "La. composició professional de la pohla-
ció de Catalunya", "La co-rrupondencia inte1n.<lcional1

\ núm. ,9 
extraordinari, 1938) . 

amb disgut per znolts quadres sin~ic~ls i va º?rir una 
profunda crisí ídeologica en els smd1cats cenet~stes. La 
primera rnanifestaci6 irnportant en fo~ . el "M~ruf~t _de1s 
301

', signat per Joan Peiro i altres d1ng~n~ s111d1~ahst~s 
l'agost del 1932, en .el que es declara\•en 'r.~~

1
oluc1onans 

pero no cultivadors del mite . ?e la rev~luc10 : -~ª seva 
crítica de la F.A.I. (Fe<lerac10 Anarqwsta Ibe~1ca) era 
justa, pero la seva posició negativa envers el Part1t ~on1u-

. nista cls <luía a posicions refonn istes i, de fet, a la rmpo
tencía. M·és tard se'n van separar altres enca~alats per 
Angel Pestaña, eJ t1ual va crear el Partit Sindicalista, d<~ 
vida feble i escassa influencia. L 'any 1933 es va separat 
de la C.N.T. la Federació L ocal de Sindicats de Saba dell, 
que es va constituir en Fe<leracíó autonoma dita ~'oposici? 
al monopoli anarquista de la C.N.T . EL~ anarqtu~tes l~u_t; 
taven sense conterr1pladons contra tota mena d opos1C10 
a rinterior de la C.N.T . A molts indrets de Cataluny~ 
v~n apareixer sindicats auton·oms expulsats de la C.N.1 '. 
pels faistcs i altres, descontents de la direcció faista, es 
separaren. 

A Catalunya., el creixement del Pat1it Comwusta es 
va veure obstaculitzat pel sectarisme dels seus dirigents 
i per l'acció del grup de Joaquim Maurin que s'havia 
aprofitat de les seves posicions en la dire-cció de la F edf·
ració Catalana Balear del Partit Comunista d'Espanya 
per crear un grup escis.5ionista --el Bloc Obre1· i Carn-• 
perol- en el qual especulaven amb la simMt"ia dels obren; 
pel comunisn1e per anossefar-los a p osicions de tipus n a
cionalista. Aquest grup, d'orientació trotsquista funda m é;:; 
tnrd el Partit Obrer d'Unificació M arxista (P .O.U.M. ), 
el qual va ser desennnascara.t disminuint sensible1nen t la 
scva influencia. 

L'any 1932, després del IV Congrés, celebrat a St"villa. 
el_ Pa:!it Co1nunista d'Espanya va reorganitzar la seva 
dn:ecao? 9ue va ser_ f:X>sada en man~ de Jo~ep Díaz, Dolors 
Ibarrun 1 altres rrnhtants que hav1en assnnilat justarnent 
les teories marxistes-leninistes ---confinnades pels 14 anv$ 
de c.onstn1cci6 del socialisme a la U .R.S.S.- i sabt~n 



aplicar-les correctament a · les condicions concretes d'Es
panya. Rapídament augmen~1. a tot Espanya l'autoritat 
i la influencia del Partit. Con1unista. 

L'estiu del 1932, les organitzacions con1unistes de Ca .. 
talunya, que actuaven fins aleshores coma Federació Cata
lana-Balear, es van. reunir en Conferencia i van constituir 
e1 Partit Comunista de Catalunya. La seva tasca era d'apli
car a Catalunya la línia general dels comunistes de tot 
Espanya, de portar a la das.5e obrera la ideología n1anásta
leninista, de fusionar les aspiracions socials i nacionals de 
les masses populars catalanes en una lluita única per les 
realitzacions economiques i po1ítique.s que consolidessin la 

· democracia i la fessin avan~r cap al socialisme. La di
vulgaci6 de les realitzacions del socialisme i de la solució 
del problema nacional a la U.R.S.S., guanyaven ca9ra 
dia més les símpaties de les masses populars vers la ideolo
gía comunista. El Partit Co1nunista va anar amplíant la 
seva organització i s'ana constituint en el centre de una 
nova empenta unitaria del znoviment obrer i pagés a 
Catalunya. 

Les vagues eren {reqüents a Catalunya. ObrersJ en1-
pleats i dependents mercantils exigí.en el millorament de 

. llurs condicions de vida. Els dirigents anarquistes de la 
C.N.'f., en comptes d'organitzar ¡· orientar l'acció de les 
masses trebaUadores, van· preparar un movimient insurrec-
cional i proclarnaren el comunü;me llibertari · a la conca . 
rr11nera de l 'Alt Llobregat. L'heroic,me i la coinbativitat 
deJs miners eren..., així, esmet~ats en una causa perduda. 
L 'any seg-üent, el gener del 1933, van realitzar un altre 
"putsch"" amb in~nts d '~1ssalt contra algunes casernes de 
l'Exercit a Barcelona, Lleida i a1tres ciutats de Catalunya 
i de la resta d 'Espanya . Aquestes accions, . organitzades 
pe1s grups específics anarquistes, índependentmcnt de la 
voluntat d~ls qui hi participaven, no colpejaven la reacció 
.sinó que li facilitaven les maniobres contra la Rep{1blica 
j Ja democracia. Els anarquistes s'anaven ai1Iant del con .. 
junt de la dasse obrera. I, d'altra banda, l'actitud de la 
Generalitat - -que no prenia cap rnesura radical a favor 1.0 

del poble per por a exacerbar l' oposidó de la gran bur
gesia i deis terratinents- ~rea":ª el .d~se~gan_y en la m~
joria del poble. Les organ.1tz.ac1ons 1 mstituc1ons repubh .. 
canes s'anaven quedant aillades clavant l'ofensiva de la 
reacció., que capitalitzava co1nodament el n1akontentan1ent 
popular. ,, . 

En les eleccions generals al Parlarnent de la Rcpubhca 
de novembre del 1933 la coalició Lliga•terratinents re" 
cuperava bona part dei te1Teny ~erd1_1t ~,~ deixava les es~ 
querres triomf adores de 1931 en m1nona. -

El desengany envers els partits de la petita i mitjana 
burgesia havia fet · 9-ue entre la -~lasse obrera ~atalana 
trobés resso la consigna d'abstenc10 dels anarqu1stes. Al 
camp tornava a sentir-se el ten1or de les represalies dcls 
g.rans propietaris. . , - . 

El Partit Comunista d'Espanya va presentar cand1da
tures propies a les elecdon.s per explicar la situació a les 
masses obreres i pageses. ·nirigits els seus plantejarnents 
contra la reacció i contra el perill que feia planar sobre 
el país. Pero criticava al r.natei..x temps, la prudencia de la 
coalició nacionalista burgesa envers la gran burgesia i ~ls 
terratinents. Denunciava la persecucjó de la Generalitat 
contra el moviment obrer cenetista i, tot criticant les tacti~ 
ques ''putschistes" dels diri~ents anarquistes, defensava· la 
justesa de les reivi.ndicacions obreres i pageses, íntimament 
lligades al sentiment nacional del poble. 'Crídava ia classe 
obrera i la. pagesia a unir-se contra l'amena~ de la reacció 
i a pressionar la Generalitat pe.r a fer-li prendre mesu1cs 
rnés radicals a favor del poble. Finahnent_. assenyalava la 
necessitat d'actuar conjuntan1ent _amb els restants pobles 
hispanics, en defensa de la República, per una autentica 

22 En les e1eccions per a ies Corts Constituen.ts del 28 de Juny 
del 1931, !'Esquerra va aconsegufr 42 diputats, Acció Catalana, 
26 i la Lliga, 3. En les eleccions del novembre del 19:13 · l'Es-
querra va aeonseguir 23 diputats i la Lliga tainbé 23. A Barce
lona eapital van ser elegits 13 de la Lliga, 4 de !'Esquerra, un 
de la C.E.D.A. i un federal. A Barcelona-provincia, 12 de l'Es• 
guerra i 3 de la Lliga. 
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J.'-'J.v.a•,•"" ""0.1.~ua., 1..A;; l _1a. ut::pW~V Ut l L.X.~H..:U. 1 pel raplU 
pas a la Generalitat. de tots els se1ve1s que li corres-

~en segons l'Estatut 1 que Ja reacció li regatejava. 

La qüesúó agrlu-ia. La Llei de Contractes de Conreu 

En ser proclamada la. República, gairebé el 80 per cent 
rlels pagesos catala11s _treb3:llaven ten·a d'altri. A Catalunya 
no hi havia ~ans latifunclis ~ alme~y~ no ·predominaven 
coro al sud . el Espanya-. El . ti pus pn!1~1pal de relació era 
el de les h1sendes. de terr~tlnents trutJans amb wi corn
plicat sistema sem1feudal d arrendaments. 

En els Ilocs on esta.va estesa la v.iticultura -sobretot 
a Barcelona i T?,rragona- )a forma dominant d 'arrenda-· 
meót era la "rabassa rnorta". El pages estava obligat a la 
rompuda i conreu de la terra_ i a lliurar al propietari 
una determinada part de la collita que, sovint, arribava 
al 50 per ~nt. El ra.,b~: havia de pagar els impostos 
i totes les carregues fIScá.ls 1 moltes vegades una quantitat 
en concepte de dret d 'entrada que equivalía, de fet al 
preu de la terra. D'antuvi el contracte de rabassa m¿rta 
era practicament perpetu perque s'acabava quan morien 
els primers ceps o les dues ·terceres parts de la plantaci6. 
Amb la crisi de la filoxera -a finals del segle passat
van morir la rµajoria deis ce~ i eJs propietaris se'n van 
aprofitar per desnonar milers de rabassaires. El Codi Civil 
va establir un termini de 50 anys com a durada del con
tracte.· En ·acabar el termini, el propietari · es trobava amb 
un terreny romput i conreat que havia augmentat moJt 
de preu sense costar-Ji res, inentre el rabasser es quedava 
sense terra ni rec~s. 

Un altre tipus de con~acte era el de ·parceria, parti
cularment estes a les zones cerealistes. També aqui el 
propietari tenia dret a una part de la collita. La durada 
del con~te ·no .depeni.l de 1~ vida de les plantes sin6 
de la volu~tat del propietari en el moment de la fixaci6· 
del contracte. 

Tapibé estava molt estes el subarrendament. Bon nombre 1i 

de page~os ncs no prop1etans, Slib~aven ta ~terra : 
pagesos 'pobres i mitjans --els més nombrosos--:- men 
eUs vivien de l' especulac1ó o del conreu de les ~ors ter-

resA.bundaven, per altra banda, formes . de depend~nci~ 
com la masoveri~ en la qµal els terratments o pnme 
arrendataris llogaven ~ obrer o un ~es amb poca teTTa 
i li facilitaven, en condicions dctenmnades, una parce · a 

d ' ll H . a canvi del conreu de la terra aque s. 
El domini deis propietaris -aJ camp ~WA. no era so

lament economic sin6 també polític. 'Segu1a ~-t -con
trari.ament al que passava a les •ciutats---- el cac1qwsme. Els 
grans propietaris, organitzats en l'Institut Agrícola Cata.!a 
de S~t Isidre, mantenien estrets lligáms ~b la ~urgesia 
urbana -representada sobretot per la Lliga- 1 en~ 
ambdues forces ·procura.ven de controlar el ~a~p ~a~la t 
convertir-lo en una reserva del seu predommi políti.c. 

Enfront d' d'aquesta situaci6 e1s camperols venie~ o~a,.. 
nitzant-se i Jluitant des de feia anys. Sorgiren assoe1ac1ons 
locals de "Pagesos, jornal~ i pa.rcers" que lluitaven per 
raugment de j~mals, per ta rebanea de la . jornada de 
treball i pe1 millorament dels contractes de conreu. Per 
aquests anys . bon nombre de camperols ingresaren . en <:l~ 
siridicats de la. C.N.T. i. de la U.G.T . Després de la CTISl 

revolucioniria del 1917 el moviment nacionalista d'esque
rra va anar guany~t influ~ncia al cru:np. L' any 1922 

· fou • creada la Unió . de Rabassaires i altres Cultivadors 
d~l Camp de Catalu1iya. E~tre els se~ dirigents destacaven 

· F. Riera, Amadeu Aragay i el futur president de la Ge
neralitat, Lluis Companys. En els primers moments, la 
Unió va limitar la seva activitat als metodes .l~gals de 
lluita, en _forma de peticions a les autoritats. El seu pro
grama reivindicatiu era moderat, . pero aportava Wl prin
cipi d'organitzaci6 prQpia i contribuía a ·donar consciencia 
a la massa pagesa de la seva fo~ enfront deis propietaris. 

is Cal fer constar que totes aquestes formes contractual.a 3e .. 
gueixen vigents avul dia al cámp ~tall. ' 



La Unió ana guanyant influencia en cls anys de la_ Dic
tad?~ .. ª, tot i 1es ~oudicions desfavorables per a la seva 
achv1tat. La vella fónnula la que ' ... a Catalunya la 
terra esta rnolt repartida i n~ cal una rcforn1a agra.ria.~ .. " 
fou arreconada per consignes com el rebaixaznent deis 
arrenda1nents 1 parts, la justicia social, la rcdistribució 
de la propietat, la supressió d'inipos~os, la cre.ació <l1escoles, 
~te. Les .tnasses treballadores del ca1np se scntien, així, 
1nterpretades en les scves aspiracions. 

En ser proclan1ada la República, el n,ovirnent pages 
adquirí ~na gran e1npenta. ~1olts rabassaires i ar.renda~ 
taires van deixar de pagar la renda als propietaris. 1\ 
primers de maíg del 193 l, milers de pag-esos van etn
p.rendre una n1arxa cap a Barcelona, pero f oren dispersats 
per ordre del . governador. ~ 

El govern de la República va anunciar la reforma agra
ria, pero la reforma ~no venia. L'onze de juliol del 1931 " 
fou publicat un primer · decret sobre la revisió dels con
tra.ctes d'arrendaments agrlcoles, que afectava non1és les 
rendes pagarles en diners i ·no en f n.1its. Tot i aixi, a Ca
tal unya foren presentarles immediatament n101tes dernandes 
d<-' revisió. E1s propietaris organitzaven la "resistencia, amb 
1a corr1plicitat de l'aparell administr.atiu i judicial. 

L'Estatut, que preveía el traspas de la JX>litica agraria 
a la (}eneralitat, fou aprovat en 1nas.'3a per la n-~(resia 

~ r· o · 
I\fcntre aquesta veia en l'autonoJnia la garantia d'una 
satisfacció · de les seves aspiracions, els prooietaris i terra
tinents utilitzaven tots els instruments de~ l'administraci6 
-central · per defensar els s<~us privilegis. 

El' 8 de sete1nbre del .1931., el governador civil i\n!!Uera 
de So_jo va publicar una circular en la que no sola°ment 
intcrpretava de n1a:.nera desfavorable a la pagesia els de
crets de .revisió de rendes, sinó que declarava il.legal la 
"propaganda verbal i tota mena d'agitació contra les 
norrncs · ·establertes" i enviava la Guardia Civil al carnp 
per a sotrnetre els pagesos. . 
. ~a Generalitat. assi~!ia impote~t --per la propia pas .. 

s1v1tat-- a l'agudttzac10 de la llu1ta. . iJ. 2, 

L a lJníó de Rabassaires aug.cnentava els seus efectíus 
L'agost del- t932 tindria ja 25.000 afiliats.~!-1 Pero e!5 dfri
gents de J.a lJnió procuraven de 1nantenir el conflicte 
<lintre de lünits reduí:ts, en el rnarc de la legalitat i amb 
tendencia al co1npro1nís; n1ultiplicaven les crídes a la 
calrna i subordinaven la solució dels prohlelnes agrkoles 
a la condició "sine qua non" de la previa autonornia. 

• 11entrestant, prosseguía !'ofensiva. de l'element propietari . 
El seternbre del 1931 la situació al ca1np era tan tensa 

que l'Institut de -Sant. Isidre va propasar a la Unió <l<: 
Rabassaires r obertura de negociacions que, un cop accerr 
ta.des, van acabar amh 1'acord <lit "Pacte de la Genera~ 
litat". Era u.na -n1ena de treva que no tocava les posícions 
económiques i socials deis terratinents i propíetaris i, per 
tant, deixava el p:rohlenia tal com estava. El periodic de 
la Unió --HLa Terra'_' - demanava als pagesos "'dísciplina1 

disciplina i disciplina" .25 Pero la pages1a no feu graire 
cas del pacte i la lluita continua. · ·' 

A. l' octubre del 193 l, un gran nombre de rabassaires 
de la r-•rovínci.a de Tarragona es van negar .a pagar la 
renda 1 es van declarar amos· de la terra que trebaltave11. 
El governador civil envia, con1 sempre. 1a Guardia Civil. 
Hi_ hagu~ t':pades, f~r~ts . . . A F.estiu del 1932, en apropar
se 1a colhta 1 el term1n1 del paga1nent de la renda auITTnenta 
el nombr~ ~e peticions de. revisió de rendes q~'1e, ~n una 
gran. maJor~a, ~r~n rebut3ades pe1s jutgea sotmesos als 
prop1etans. El Juhol_ del 1932 els ce;ntres més importants 
del 1noviment pages eren els districtes de Vilafranca del 
Penedés i el Vendrell. Els pagesos recollien secreta1n~nt 
la collita o i~pedien la presencia dels propietaris. En 
1nolts casos deixaven de pagar les contribucions i impostos. 
El goven1 acudia al remei classic --la Guardia Civil
ntentre la Generalitat dei....~ava fer. · 

En ser fina.ln1ent aprovat l'Estatut de Catalunya el 

24 Cfr. Amadeu Aragay, El problema ag,·ari catala, Barcelona 
1933, pag. 151. ~ 

~5 Cfr .. La Te-rra, 26 - setemhre - l931. 



9 de Setcn!bte del 1_9:32) I.a pé~gesia esperava que Ja Gene
ralitat i !'Esquerra 1.nterv1nd~1en per a soiucionar el pro
·blema. Passaren els mesos. 1 la ~o~uci6 no es veia. Els 
pao-esos com.en~aren a enviar petic1ons a la Generalítat 
El º14 d'abri) 9el 1933 n1 ilers de rabassaires es concentrare~ 
a Barcelona: ~~v~t del Palau de la C'.xeneralitat. ·Final
rnent, el 20 ? abril el P~rlar.nent Catala coinen~ava rexa. 
men del pro1ecte ~e L}e1 de Contractes de Conreu, esde~ 
vinITTit llei l'onze d abril del 1934. 

I~a llei regulava els P!eu~ del_s arrenda1nents en diners 
i els contra_cte.s de p~rc~r1a~ 1. obna la po~ r,.,er aconseguir-

, ne ]a .r~ba1xa r ,e~ .v1a Jnd1c1al. Segor~s l'artid_e 39, parag. 
l, el p1cu de l a .. 1enda111ent nC: ~d1a excedir de) 4 per 
cent del ;1alo~ de 1.a terra. La. 1le1 reconeixia a _tot pages 
que partes 1nes de 18 anys conreant te:rra d'a1tri, el drct 
d'adquiii_r aquesta te-_rr~ o p~rt d'ella en propietat. El 
preu - -f 1xat per ~onu~s1<?ns m1xtes en cas de no haver-hi 
acor<l entre prop?.ctai'l 1 . arrendatari- podía ser pagat 
d\1n cop_ o en 15 ª:iu~h~ts> tot p~gant _ intere.ssos per 
la quant1tat deguda. ~1. 1 arren.datan voha comprar la 
terra en aquestes cond1c1ons, l'arrendador era obligat a 
vendre. ~'establia én te1mes sen1blants, la possibilib,t de 
redempr.Jo de l~s ra bas.ses mortes, eren suprimits els su
barrendamen ts 1 eren declarats nuls els contr.actes que 
obligaven el conreador a pagar contribucions, tributs i 
' . carregues. ~ 

La 11ei era 1nés avía~ túnida i ben f!OC revqlucionaria 
com es pot veure. Pero era un rec,:,nr-1xcrne-nt de la si-
tuació rea) al carnp cat.a.Ia , un camí obert per a í'afany 
dels pagesos de ser amos de la ten·a que trebaHaven. Una 
gran cor.nmoció va so1n0i . ..!.1'e el camp catala. 1\1.!iiers de 
pagesos van de1nanar irn1nediatarnent el d ret d'adouisició. 
A tot arreu va comen~:r Ia Uuita dels parcers pel rebaixa-
ment de Ja renda. Qt!edava ben dernostrat, en e!s fets, 
que t~mbé . a Catalu_nya _ calia una rcíorr.oa at:,'"Taria. De 
e?~, _et mov1ment_ nacional va rebre del carr.1p una empenta 
v:1v1flcadora que la burgesia republicana no va saber aproy Y'S.. 
útar de 1nan.era conseqiie1t. ~ ,¡;¡, 

· Els terratincnts catalans van emprendre el cot~bat con
tra la Llei de Contractes de Conreu. 'Van organ1tzar 'i.HW 
concentraci6 a Ivfadrid per demanar al govern cent ral 
qu.e in tervingués contra una llei votada jJel Parl_amP.n t 
catula, que la fes anul.lar pel Tribunal de Garanties Con~
titucionals. La Lliga i eL~ terratinf'..nts demostraven, un;;. 
vega.da més, que el seu interés de classe estricte passava 
per damunt de tot. 

Llavors es va veure també un {et nou en la historia 
d)Espanya. El dia 8 de setembre, dia de la concentra.ció 
dels- propíetaris catalans a Madrid, 200. 000 trebailadors 
1nadrilenys van declarar la vaga general, en solidaritat amb 
el poble de Catalunya i en defensa de les seves jnstitucions 
autonomiques. La vaga general -proclamada amb la 
consigna de "ni pa ni sal" als terratinents reaccionar-is, 
enemics del poble cata1a- va ser efectiva i total a les 
fabriques, al transport urba., als espectacles públics, als 
hotels i als cafés. El ress6 va ser enorme. Els mítings 
reaccionaris que organitzáva especialment Royo Villanova 
contra les llíbertats catalanes, foren, en endavant, in
te1·ron1puts sovint pels treballadors castellans amb el crit 
de ' 'Visea Catalunya· lliure F>. 

El pob)e catala podia, així, veure qui eren els seus 
arnics i qui els seus eneri1ics. El problema nacional era 
situat en tennes n1és dars, no com un dret ,que "els ea
ta1ans,, han d'arrencar "als castellansn, sinó com un aspecte 
més --irnporta.ntíssim- de la lluita per la democracia, 
contra la reacció de dintre i de fora de Catalunya., cnm 
una solució que _han d'ímposar units els democrates de 
tot Espanya. 

Convé de dir que la vaga general dels treballadors 
n1adrilenys . no f ou un fet casual o espontani, sin6 el re
sultat de l'educació internacionalista i solidaria dels tre
balladors, per part del Partit Con1unista d'Espa.11.ya. Aquest 
en fou la for~ ÍIL<ipiradora i organitzadora, arñb el suport 
entusiastic de les Joventuts comunista i socialista i dels 
socialistes d)esquerra que formaven el nucli clirigent de 
la federació madrilenya de la U.G.T. 



Les eleccions del 1933 que van donar la victoria a la 
reacció> van ser el senyal d'una nova gTan ofensiva dels 
terratinents catalans. Durant l'any 1934, 1.300 rabassaires 
van ser expulsats de ]es tei:res que treballa ven. 26 En aquesta 
sítuaci6, l'aprovació definitiva de la Llei de Contractes 
de Conreu va ser un ac:te positiu de la Genera1itat i una 
contribució a l'enfortiment del sentime.nt den1ocratic i 
patriotic al camp catala. La lluita per la terra esdevenia 
cada cop més clarament, als ulls de la page.sia, una part 
de la ]luita, per les Ilibertats nacionals i demacra.tiques. 

Així, el 6 d'Octubre del 1934, la proclamació de l'Estat 
Catala va donar lloc a un veritable a1~arnent pages. El 
7 d 'Octuhre, destacaments de rabassaires e~ van posar en 
camí de BarcelQna. per ajudar a la Generalitat, pero van 
ser detinguts per la; tropa. Els d.ies successius, l'al~ament 
abasta molts districtes agrícoles. Igualada, per exemple, 
estava en mans dels rabassaire.s. El districte coster de 
Vi_]anova i la Geltrú era el centre principal de la lluita, 
i sofría el bombardejament de la Marina de Guerra. 

Nous homes s'havien incorporat a la direcció de la 
"Unió de Rabassaires'', que li donaven un caracter molt 
més combatiu i progressiu. El moviment pagés catala 
havia fet un gran pas endavant i ]a seva contribució a la 
ll~ita per les llibertats nacionals i d~mocratíques era més 
important que mai. . 

La República davant l'amenaca feixista. 
El 6··d'octubre del 1934 

Arreú d'Espanya s'enf ortia J.a unitat de la classe obrera 
davant 1,amen~a .feixista. Les Aliances-Obreres van rebre 
un gran impuls quan hi va ingressar el Partit Comunista. 
La política d,unitat obrera i d'alian~a obrera i pagesa 

26 Cfr. Allison Peers, Catalonia Inf~lix, Londres 1937, pag. 
225. Vegeu també, El1 de.snonaments rústics a. Catalunya, Volum 
editat a Barcelona el novembre del 1935 per la Uni6 de Rab.uaai-
res, que conté una llista ímpensionant de pagesos victimes de la 

1
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vcnjanc;a de claue deis grana pror,,íeta.ris. 
) . . 

del Partit Comunista influía adhuc entre els treballadors 
cenetistes. 2 7 

A Catalunya, malgrat les mani4;>bres dels. tro~uístes, 
l'Alian~ Obrera -en la qual va 1ngressar el Partit Co. 
munista de Catalunya- va jugar tarnbé un paper izn .. 
portant, pero va topar amb la negativa d_els anarquistes 
a partipar-hi i amb la irúluencia que exerc1a la burguesia 
nacionalista d>esquerra. 

El 4 d'octubre va dimitir el govern Samper. Era evident 
que la crisi seria soluciona~a amb un go~;m pr~sid~t per 
Lerroux i en el qual entrana ]a C.E.D.A... de Gil Robles> 
organització feixistitzant. La seva entrada al govem era 
considerada per les organitzacions democratiques com una 
proi·ocadó, com un fet incompatible amb l'existencia de la 
República. Nom~ una vapa general ho podía it:1pedir. 
Pero quan el Part1t Con1un1sta la va propasar, els dingents 
~ocialisies de dreta van respondre que només ordenarien 
la vaga si el govem amb la C.E.D.A. s'arribava a co~tituir 
efectivament. Aixo va impedir que la vaga fos unanime 
des de bon comen~ament. 29 Pero j~ el dia 4 va comen• 
~ar a alguns llocs i el día 5 s'inicia a Astúries un movirnent 
popular insurrecciona! dirigit pels treballadors. . 

El dia 6, a Barcelona, r Alian~ Obrera va organitzar 
una imponent manifestaci6 a les Rambles i P]a~ de Sant 
Jaume que va demanar al gov~m de la Generalitat que 
·trenqués amb el govem central reaccionari, proclamés 
)a R~pública Catalana i armés el pob]e. 

Pero el 6 d'octubre la petita i mitjana burgesia y~ de
mostrar 1a seva inconseqüencia revolucionaria, la seva 

21 A Astúries, per excmple, va ser constituit un Comite pro. 
vincial d' Ali~ Obrera amb la participaci6 de cómunistes, so
cialistes i cenetistea. 

28 "Confederación .Española de Derechas Aut6nomas." 
28 Vegeu el testimoni del dirigent socialista Julio Alvarcz del 

Vayo. Les batailles de la libertJ, Cahien Libres~ ·París 1963, pag. 
176. La vaga es va haver d>ajornar per l'obstinació de Largo Ca
baJ]ero. Quan el govern Lerroux-CEDA era ja constituit ell en• 
cara deia: ''No ho creuré firu que no ho llcgeixi al Butlletí 
Oficial,,. . 



. capacitat per a dirigir el moviment nacional fins les 
in ves darreres ~ logiques realitzacions. Davant la pressi6 
se pular, el govem de la G-eneralitat decidí -després de 
harº1.les deliberacions- proclamar l'Estat Catala de la Re-

ública Federal Espanyola., pero es va negar a armar el 
~ble a buscar el suport ef ectiu i entusiastic de les masses 
obre1~s í pageses. La por de veure's desbordada per la 
classe obrera i le,s mas.ses populars va poder més que 
ramcna~a f eixista de l'oligarquia financiera i terratinent. 
La prodamació de l' Estat Catala en aquestes condicions 
no passava de ser una simple disposició jurídica sense 
for(_;a ni empenta ren?~adora. Per aixo l'autoritat central 
va tenir ben poques d1hcultats per anu1.1ar la proclamació. 

El general Batet, capita general de Catalunya, · va de .. 
clarar~ l'estat de guerra. L'Exercit - hostilitzat nornés 
davant de1s locals de I' Agrupació Socialista i del C. A. D. 
c. I./ º on va caure el fundador del Partit Cata la Proletari, 
Jaume Con1pte -va avan~ar sense trobar resist~ncia fins 
a Ia Pla~a de Sant Jaume. Els escamots orga~1tzats per 
Dencas!' conseller de Governació de la GeneraJitat, van 
dcsapareixer sense lluitar. El govern. de la G eneralitat 
que havia pro1nes armes a l' f\lian~a Obrera ' 'si calia'' la 
va neutralitzar, de fet; amb aquesta pro1nesa. La matinada 
del 7 d'octubre el govem de la Generalitat, amb el pre
side11t Companys al capdavant, es rendia a les tropes del 
general Batet. 

Les institucions autonomique.~ catalanes, conq uerides 
grades a la Iluita del poble, eren lliu1·ades per la burgesia 
nacional a la reacció sense lluita. La irrunensa for~a d'una 
dasse obrera clisposada a defensar-les i d'un~ pagesia 
mobiJitzada en la mateixa causa a través de la llei de 
contractes de Conreu eren desaprofi tades. La inconse
qíiencia revolucionaria de Ia classe dirigent frustava el 
poble catala deis drets i Hibertats que havia a rrencat a 
la reacció centralista. 

30 "Centre Autonomista de De1>endents del Comerr i la lndus-
t ." 'X na. 15 

Mentrestant: a Astúries, l' AJian<;a Ubrera d1ng1a un:::
heroica resistencia de més de 15 dies. 

V crs el partil únic de la classc obrera catalana: la 
formació del Partit Socialista Unificat de Catalunya 

La sublevació feixista 

L'experiencia del 6 d 'octubre havia obert n1olts u l!s. 
Els dirigents anarquist.es de la C.N.T . no solarnent no 
van voler declarar la vaga general sino que quan ·aquesta 
era un ja un fet, el 7 d 'octubre, van acceptar la invita.ció 
de l'Exercit i van parlar des de Radio Barcelona per 
demanar aJs obrers que abandonessin la lluita i ton1essin 
al treball. Arreu de Catalunva les masses es van sentir 
decebudes, enganyades per la élaudicació de la Genera!ita t. 

Falta.va una for~ realment dingent, reahnent revolu
cionaria, capa<; de realitzar integralment les aspiracions 
socia1s i nacionals· del poble cataja. La idea del partit 11nic 
de la classe obrera s'obria c.amí. Els obrers d'avantgaarda 
sentien la necessitat de comptar amb un gran partit ohrer 
de rnasses, basat en els principis del rnarxisme-leninisn 1e. 

Les circunstancies eren difícils. Amb la claudicació de 
la Generalitat, Catalunya pa$3. a ser governada per la 
reacció. El govem filo-f eixista aplica va, arreu d,Espanya, 
la poJítica de repressió i de regressió socia] que h a rebu t 
el nom de "Bienni negre:>. Les institucions autonomiq ue~ 
catalanes f oren, de· fet, abo1ides. Catahu1ya pass a a ser 
regida per govemadors generals com el le~·ouxista Pie 
i Pon. El representant de la Lliga, Ramón d' Abadal, es 
f eu carrec de la Generalitat ~upada, mentre els mernbres 
del govem Companys eren condenu1ats a cadena perpetua . 
Les presons eren plenes d>obrers, pagesos i altres democra
tes, més de 30.000 a tot Espanya. A Astúries, els · miners 
eren torturats i ~sa.ssin~ts... Les llibertats democratiques 
eren abolides, els sindicats clausurats, les vagues prohibirles, 
els partits polítics perseguits, obligats a passar a la clan
destinitat. Els terratinents catalans expulsaven de les terres 



--c.on1 hcm vist--~ els pagesos que s'havien ac:ollit als drets 
de la L lei de Contractes de Conreu. El Parlament espanyol 
reaccionari decidia la suspensió de Pautonornia de Ca~ 
talunya. 

La defensa dels presos i la lluita contra_ la pena de 
n1ort foren, a tot Espanya, cls primers objectius de lluita 
per a redrec;;ar la situació. 

El 2 de juny del 1935, el Partit Comunista d'Espanya 
va celebrar el primer 1nítíng p{1b1ic, després d'octubre., al 
Monurnental c.ine1na de ~1adrid. El secretari general;' Josep 
J)íaz, declara que el partit assurnia sobre si mate~ els 
fcts d,octubre i explica la n1ancra de superar la situació. 
Qücstió e~encial era la unitat obrera i la Htúta per la 
f onnació d'un ampli Front Popular Antif eixista. Va pre .. 
sentar quatre punts que podien ser aprovats per totes les 
forces den1ocratiques i convertir•se en el- programa del 
l~ront Popu.la.r: re/ orrn.a agraria, dret d' autotf eterminació 
d e.ls pobles de Catalunya, Eu,scadi i Galicia, millorament 
de les condicions de vida del poble_, i amnistia general. 
Posterion11~.nt, el VII Congrés de la Internacional Comu
n ista donaría nova for~ al plantejament de Josep Díaz. 

La política dt:>1 Partit Comunista Jou l'eix del Fr?~t 
Pnpt ilar_, base del triouú electoral de les (orces democratl
ques el 16 de f eb>.~er del 1936. 

A, Ca tal un ya quatre partits obrers: Partit Comunista, 
Ftderaáó Catalana del P.S.(J.E .. , Uni6 Socialista i Partit 
Catald. Proletari, van constituir un Co1nite d'Enllac; que, 
en l'essencial aprovava la línea política del Partit Co1nu-..: 
nista d'Espanya i lluitava per ~ la seva aplicació -a Cata-
lunya , · · 

l ,a, creaci6 d 'aquest Comjte d'Enllac va facilita1· .el 
reagrupau1ent del rnovime-.nt sindical no cenetista en un~ 
puixant [Tnió Getu.ral dels Treballadors de Catalunya i 
va acon~gtÚr el suport dels ele1nents més avan.~ats de la 
Uni6 de Rabassaires. L'anunci que els quatre partits arlaven 
a fusionat-se en un sol ¡,-artit obrer n1c1I.Xista-lenir1ista va 
Promoure un gran corrent _d'adhesions, del qual es bene~ 
ficiaven tots quatre. I/~cci6 del Coznite d,Enlla~ va ser 1, 

d · · a la parti·c1·pació · dc-ls p· artits nacionalistes ec1ss1va per , · 
d'esquerra. en el Front Pop_1!lar de Catalu~!ª· _ . 

L ' ta P' ilai" l'ac·cio de les organ1tzac1ons den10-en1pen po l . , · . . . l · d 
cratiques a tot Espanya, van obligar finai1~1ent __ e P:es! ent 
de ]a República a disoldre el !'arlar~nt.,. l ~ LOnshtwr un 

a convocar clecc1ons generals pe1 16 de fegovern que v 
brer del 1936. . ,~ _, R br 

A Ca tal un ya., la f or~a organ~ca de. l .l:l59u~rra ep~ . 1
• 

cana i de )a conjunció de part1ts nac1onal~stes-repubh~ans 
pesava encara més ~ue 13; ~els ~uatre part1ts º?re;s. 1 an♦-
mateix la influencia poht1ca d aquests ascend1a 1 va -ser 

l · · ' er convencer la gran ma.c;sa de treballadors e ec1ss1va p , . . . . . 'h . . b . 
ccnetistes que el prctes apohtic1sme s av1a aca at 1 qut 
calia vota:f" pels candidats del }"ront Pop~1ar: _ , . 

El triontf o 'aquest, el 16 de febrer,. va ~1gn1ficar l ~l11be
rament dels 30.000 presos i persegu1ts,. 1 el r~stabhmen~ 
de les 11ibertats democratiques .. El pres1de.nt Co,:npanys 1 

el govem de la Gen_eralítat sor~iren · de la preso 1 ret~~
:naren a les seves func1ons. La Lle1 de Contractes de Con1eu 
fou declarada novament éf ectíva. . 
· La reacció va con1prendre que ~1. trio1nf ele.ctor.al ~el 

Front Popular ha.via creat }e~ cond1c1ons _per a un irr~~1_s~ 
tibie a.van~ de la dernocrac1a, per ~ un . a~salt ~e~1ss1u 
contra els privilegis feudaYs, contra el d_omuu de l ohg-dt• 
quia. La reacció decidf . ~e jugar _la ... {1l~nna carta: la su• 
blevació, la gue1Ta ~ratnc1d~, la violencia c~ntra el poble, 
l'ofegament de ]a democracia a (.',ops de cano. 

El 18 de juliol una part de J>Exercit ,es s1;11;>Ieva.va. A 
Catalunya et' pcble der.rotava, a.l carrer: ,e1~ in1htars r~bels 
i es disposava a la defensa ?e. la d~~rnocrat1a, de les lhbe~
tats nacionals. La guerra c1v1J . sena Harga~ cruel: sangui
naria. Un 1n.ilió d'espa1;1yols serien sac.ri!"icaJs l1er a qt:'; 
la reacció pogués 1·ecuperar els seus pnvileg,s. La reacc10 
nacional i internacional havia trobat el seu hon1e: el ge
neral Franco. 

Catalunya es rctroba, novarnent5 dividida=.. l~ ir:n1e1:sa 
111ajoria del poble es situa al costa~ de la Repubhü'l. 1 lh.uta 
en }a seva defensa. La gra.n burges1a, els bornes de la Lhga, 



atinents es situaren al costat de Franco, del feixisrne 
els terfr o-aria e~ sang la llibertat nacional del poble cata.la. 
que O eº • d al bl . ' . d . l El Front Popular hav1~,. ºl!-ª.t " po t; consc1enc1a e ,ª . 

for~ La sublevac10 . f eix1sta va accelerar el proces 
sed vaf ió d~ls quatre partitS obrers. El 23 de juliol del J 936 

e us · li U ·t· d C l t· • · el Partit Socia sta ru 1cat e ata unya, par 1t 
ne1x1a 1 · · l · · d de la classe obrera cata ana, pa rt1t .marxista-- enmista e 

ma~es, nacional i internacionaÍista, la missió historica del 
qual és dirigir la Hu.ita de la c]asse obrera catalana pcr 
a posar fi a l 'explotació social i a Ja op~ió nacional de 
Catalunya i realitzar íntegrament les aspiracions naciouals 
del poble cata.la en íntim lligam amb la lluita de la classe 
obrera i dels pobles de tot Espanya per la democracia i 
el socialisme. 



CONCLUSIONS 

Seria absurd -de recluir el problema nacional catala a Wl 

s~mple epifenomen de l'acció política -interessada: clas
sl.Sta- de la burgesia. catalana. Pero també ho seria de 
considerar el problema nacional cata.la al marge d' aquesta 
acció política, al marge de la Iluita de clas.5es. 

La burgesia- catalana -la gran burgesia~ pruner, la nút
jana i la petita d~rés- han pogut encap~Iar el movi
-n~ient _nacional ca-tala en un moment determinat ~rque 
hi havia el f onament real de la nació catalana. 1 perque 
aquesta nació ha estat formada historicament en el com
plex procés politic, ~economic i social de ]'Espanya moders 
aa , amb una burgesia que s'havia quedat a míg camí en 
r estructuració capitalista del país i amb una oligarquia 
terratinent d'origen feudal que conservava, en l'essencial., 
cJs seus privilegis i posicions. 

Projectat en aquesta Espanya plena de reminiscencies 
. ·eudals, .el moviment nacional catala ha estat en tot mo
ment una f or~ progressiva, un factor de reno vació eco
nómica i política. I si no ho ha estat més és perque les 
t·1asses que l'han dirigit no han tíngut la forc;a ni Ja 
·.ro1untat de portar-lo fins les seves Iogiques conseqüencies. 

Encara més, la for~ del moviment nacional ha estat 
tal., que la gran burgesia catalana l'ha pogut emprar com 
3 plataforma per .la seva exclusiva cursa vers el poder 
polítíc, 

La gran burgesia catalana s'havía mantingut apartada 
dc-1 mo\-iment nacional mentre cregué que raparell estata] 
de l'oligarquía era suficient per Jlurs ínteressos : protcccio
nisme econ;;mic, expansió colonial, ordre públic . . . A finals 
del segle p.a$at, un Prat de la lu ba. un ..Puig 1 uactatalc, 
un Duran i Ventosa, un Verdaguer i Callís no ereu rnés 
que ídeoleg.s apassit.mats sense massa audiencia entre els 
hornes de la índ(istria, del cor.aen; í de la banca. Les 18 

. . 
mostres d 'interés d'aquests per aquells co1ncidien gairebé 
rnaternaticarnent amb les perio<liques amenaces de lliure
canvisme que arribaven de Madrid. Els veritables diri
gents poJítics catalans eren els ca.cíes de pobles i ciutats. 
un Planas i Casals, un Comas i ~fasfcrrer, per exemple. 

La gran burge.sia catalana es decidí a crear un pa1i it 
polític prop.í, i no un partit qualsevol, sinó, precisament, 
un partil nacionalista: la Lliga. Que havia passat? Havia 
passat senzillament, que l'Estat de l'oligarquia ha
via estat estrepitosament vcn~ut en la primera guerra 
imperialista moderna, la guerra amb el EE.UU. Espanya 
s'bavia quedat sense co1onies i sense possibilitat de retrobar
les. La fallida era total, cara enfora i cara endins. Qui 
més qui menys parla de regenera.ció, de '~set claus a1 
sepulcre del Cid" i altres coses per l'estil. La burgesia 
catalana comprengue que no era el momcnt de parlar sinó 
d~actuar. L'Estat oligarquic no li servia. Calia refer-1o . 
renovar-lo. Calia, en una paraula, que la burgesia mateix~ 
prengués en les seves mans el poder polític. 

La crisi ?º feia ~nés que traduir una necessitat objectiva : 
la de reahtzar, d ' una vegada, la revolució democratico
burgesa, tan tes vegades intentada i tan tes vegades f rustrada 
dur~nt el segle XIX. Era l,hora de la substitució del poder 
se1T11feudal pel poder capitalista) de l'extensió de les rela
cions de produccíó capitalistes a tot Espanya. 

Era una tasca que demanava moltes forces. I la bur
gesia_ no en tenia pas rnassa. A Catalunya sí que era. 
efechv~_!Dent, la for~a h cgemonica. Per aixo Catalunya: 
la nac-10 catalana, va ser la seva base natural de suport, 
la scva plataforn1a d 'acció política. 

EJ cacíquísm~ - sisterr1a polític de l'Estat oligarquic
per adap!ar:lo a l<'.s !1ece~ita ts de la burgesia capitalista 
fou subst1tu1t a les c1utats pcr una fonna n1odcrna més 
agil: el par tit políti<: de n1asscs. 

- __.'-



e1octnna -tal co1n 101; 11na11nen t elaooraaa per 
La de la Riba- era explícita: volem el poder . polític 

Prat daptar-lo a les necessitats de la burgesia capitalista 
Per a . ·, l ·a1 . er intentar una nova e~pans10 co on1 ; corn que la 
1 P sia "'no és prou forta 1 coherent a tot Espanya~ ta 
burge · , ' 1 · 1 · ' d. 1 ostra vía d'acc10 sera e regiona 1s1ne, es a 1r a reestruc-
11 ci6 de l'Estat espanyol d'acord a1nb le!i <;:on1unitats 
tura , E l . . f, l , 1 b organiques d~ pa1s. ra a :1n1ca onnu a perque a ur-
o-esia catalana, que i:io tenia p~ou f o~t.;~ per mobili tzar 
fes m~s de tot Espanya. pogues participar en el poder 
amb el mrucim pes específic. 

Aquest era el propo&it. Pero la burgesia catalana no · 
era la burgesia francesa de finals del seg le XVIII. Es llen~va • 
a la Uuita amb el temor de ser desbordada per }'esquerra, 
és a dir, per les masses populars. Per aixo estava condem
nada a oscillar constantment entre la revolució i el com
promís, entre la necessitat d'enden"Ocar l'Estat oligarquic 
i la por de no tenfr prou -fon;a per a crear-ne un altre de . 
prop1. • , . l . . 1 

Es prou sunptomattc que e pnmer movunent fos e 
d'intentar encara el comprotnís, atenyer el poder a través 
de les camarilles: ens referin1 a la campan ya entom al 
general Polavieja. . 

Un cop llen~a a la lluita política oberta, la gran 
burgesia catalana va topar, cada vegada més dramatica
ment, amb el límit inicial. ~iobilitza el. pobl~ amb la 
r.ampanya de Solidaritat Catalana i no sap que fer de 
!'empenta popular. Els treballadors es llencen directament 
contra el mateix Estat que ella vol transformar -parlem 
d~ la ''Setmana Tragica" - i tot l'ímpetu polític li desapa
reix rera el . reflex estret de classe: la gran burgesia con
demna l'acc16 popular per boca de la Lliga, es solidaritza 
~b l'Estat oligarquic i intenta, una vegada més, la ma
ruobra per arribar al poder. Perd, així, bona part del te
rr~y ~ guanyat. -El poder li sembla més lluny que mai 
fespr~ de?_Ja. de~eta electoral_ del 1910. ~'adminis?"~ió ., 
ocal 1 pro" 1nc1al es el seu ref ugi: demostrara en la practica 4f. g· 
que s.ap governar, que és capa~ de fer les coses que I'Estat C" 

011garqu1c no ta. l..a Mancomurutat es ronra a una our
g~ia que sap administrar allí on efectivament .té el poder 
cconomic i social. 

Pero la q üestió no és aquesta. Es trae ta de saber si la 
mateixa burgesia que administra la Mancomunitat amb 
tanta seguretat té la íor~a i la voluntat política de trans
f onn~r l'Estat espanyol i de resoldre el gran problema de 
les llibertats democratiques ·i nacionals. 

1917 és el m~~ent decisiu. L'empenta popular fa tron
tollar l'Estat ohgarquic, els suports tradicionals d'aquest 
flaquegen, tot esta en moviment: la classe obrera declara 
la ~ga ~ener~l_. Pero· qua~ la Lliga que pretenia portar 
la d1recc10 poht1ca del movunent veu les masses al carrer i 
sent de prop. la revolució cedeix novament al senti1nent 
estret de dasse. En comptes de veure l'ocasi6 d'endenocar 
l'Estat oligarquic, ~'entrar al poder per la porta gran, . 
al capdavant de les forces populars i renovadores, es fixa 
en la porta de servei que li entreobre l'oligarquia i s'hi 
fica furtivament. . 

¡ Ja ha arribat· al poder!' Li ha costat 17 anys, pero 
~a hi é.s. Sense gloria i amb poca pena. Aconsegueix alguns 
privilegis, ofega els intents de nous impostos i contrlbu~ix 
a salvar l'Estat oligarquic de l'escomesa del poble. En 
el mornent dccisiu no ha dubtat: entre el poble revolucio
nari i veritable1nent renovador i !'oligarquía reaccionaria, 
immobil, ha triat aquesta. Ha venut 17 anys de lluita. po~ 
.lítica per una 1niqueta de poder, per un poder que ella 
creu potser definitiu pero que no trigaran a discutir-li els 
zp.~teixos que l'hi han of ert en un µioment de panic. 

Tot plegat, que demostra sínó la impossibilitat que el 
moviment nacional atenyi els seus objectius sota la dire~ció 
de la gran burgesia? El límit és estricte: l'inte~ de cl~e. 
Per més que aquest interés ~igui presentat com a Pinterés 
de tots, coro a "interés nacional'', la practica el redueix 
a la seva dimensió exacta. I el poble, que s'ha mobilitzat 
darrera d'aquest interés, es troba al capdavall frustrat en 
la seva ~piració alliberadora. 

Sera la burgcsia petita i mitjana la for~ cap~ de 



portar el moviment nacional fins a les seves últimes con
seq üencies, fins a l'exercici del dret d,autodetenní'nació, 
fins a l'establiment de la llibertat nacional, la democracia, 
la justicia social? 

La burgesia petita i mitjana de Catalunya aco?se~ 
de prendre el relleu de la gran burgesia en la d1recc1_0 
del moviment nacional. Diem relleu, pero no volem d1r 
continuitat. Entre la I..Jiga i !'Esquerra, entre Prat de la 
Riba-Cambó i Macia-Companys, la diferencia era substan
cial. Corn ~,:ibstancial fou la diferencia entre la Mancom-u
nitat i la Generalitat. Prat parlava de la rnissió imperia• 
lista del catalanisme. Macia del n1illorament i la dignitat 
del poble. L 'Esquerra esta va n1olt més a la vora de_ les 
aspiracions reals de les masses catalanes. 
· Pero., tot i la d.if erencia, el rnal era el n1ateix: inconse
q iiencía revolucionaria, filla de !'interés ~tret de da~e. 

Des del moment que la burgesia republicana va ambar, 
al poder a Cataluñya va govemar obsedida per la por 
d'anar 111assa endavant, pel temor a ser desbor~~da per 
les 1nasses populars. Era la gran manera d'inmob1htzar-se: 
no prenia les n1esur~! radícals. que el poble dem~nava, 
per por a una reacc.10 massa \r-iolenta de la drcta 1 a la 
consegUente resposta popular. . 

Així l'Estatut li era esca~t de mica en .mica pe~ la 
reacció,- els poders autonomics li eren regatejats, 1~ J?S-
ticia social proclarnada en el pa~r, burlada en la pi:actica 
per patrons, industrials i terratinents: Pe:, la seva .1ncon• 
seqüencia, per la seva permanent osc1l.lac10, pe1:11etia que 
ta reacció de díntre i de fora de Catal1;1nya anes escamo ... 
tejant de mica en 1nica les llibertats nac1onais que el poble 
havia conquistat. 

I, tanmateix, la manera d ' impedír-ho era prou .. ~1ara. 
l.1a Llei de Contractes de Conreu fou la demostrac1~ q:-'e 
1- 111·bertats naciona1s de Catalunya forrnen un tot 1ndis-
es ... , l' · l 11 'b soluble amb les Hibertats socials i po 1t1ques, q~e ~ 1 er-
tat nacional ha de servir per in1pulsar a9uest~s, 1, ,~cev~rsa, 
que la justa solució deis problernes soc1als 1 pol1tics es la 80 

.
11 

,. nti· a per a 1.:-l just«l •.;olu(~Íó del problen 
m .t or gara ~ · . 1a na. 
cional. · 1 t d 1 t l · La lluita política plant-tJa~ a en .orn e a . " e1 de Co 

. . d .. Conreu es va orientar naturaln1ent en t 11, nactes t . ~~ , . 1 ,~. ernies 
d l . ¡ no en ter:rnes nac10.na. s . a un costat 1 e e asse 1 d d C tal ' e· masses pageses i trebal a ores e .ª . ~nya q_ue veien / 
la Gener,~litat ]'instnunent de la. Jtt.st1c1a soc1al que ex~ 

• ,· els treballadors de 1v1adnd 1 la resta d'Espan · 
g1en, . . d. . . . d 1 . b, 11 ya 
< ue defensaven Jes re_1v~ 1c~c1ons e s , tt~ a adors i pa: 
·g1esos catalans i les 1nstituc1ons autonomtques ; a l'alt .. 1 ·ta· re · costat, la gran burges1a 1 e s ~rans prop1e ns catalans j 
J'oliga-rquia espanyola que havte!l esborrat entre si el l', 
mit, de separació ''nacional" ~ llu1taven c?njuntament co~
tra els interessos de la pages1a catalana 1 contra las insti. 

' . tucions autono.tn1ques. 
Era la detnost.ració que el proble1na nacional catala 

--con1 tots els proble1n~s nacionals d'~spanya- és una 
part més ----irnportantiss1nJa-.. --- d.: la llu1ta _g~neral per la 
democracia, que el poble ca tala aconscgu1ra la lhbertat 
nacional en alianc;a amb les n1asscs populars de la resta 
d'Espanya i en lluita contr_a ]a reacció_ de dintre i de fora 
de Catalunya. I que les _ lhbertats nac1onals han de servir 
no solament perquc cls catalans poguem parlar lliuremcm 
catala, sinó per a solucion~tr e ls problemes sodals de Ca. 
talµnya, per a combatre la reacció ,;'catalana'', per instau
rar a Catalunya una veritable de1noc.rácia. Nornés quan 
el rnovirnent nacional s'oríenta en .aquest s~ntit troba el 
suport de les forces democratiques d'Espartya i es prou 
fort per irnposar les llibertats naci.onals i fer-les respectar 
per la reacció. 

La inconseqi'tencia revolucionaria de la petita. i la mitja
na burgesies esclata ainb l'episodi del 6 d'octubre. Els 
dubtes, la prudencia, les oscil.lacions de la burgesia repu
blicana havien pennes la reacció d'ar.ribar al poder. L'ame
na~a · feixista era cada día n1és cla1·a. Amb l'entrada dr 
la C.E.D.A. al govern la prova de for~a era plantejada. 
Con1 s'hi va enfrontar la burgesia republicana de c:i:~ 
nostra? Shnplen1ent, va claudicar. I , tanmateix: l'orasto 



l<lh. ser rnés propicia pcr a 1a mobilització popular. 
nos µ~assions estaven exacerba_des per la Ll~i de Contractes 
Le J nreu el poble estava d1sposat a sortir al carrer a1nb 
dr 

O 

1
es ~ la ma a defensar la República, els republícans 

d
les atr; Espanya veien Catalunya corn un ba]uard co.ntra 

e o . . l l 
1 

reacrió. La burges1a nac10:1a es va espantar : entre a J t aaressiva i la perspechva del poble en annes no 
.:e ªbe; ni voler d~cidir-se: va proclamar l'Estat Catala 

,.. ,i sa · · 1 1· C l i no va fer res per convertir- o en rea 1?t. ar proc a1:1ar 
, ·nstituci6 com aquesta des del baleo de la Generalitat 

una. 1 
• ... • d 1 bl · 0 cercar el suport armat 1 entus1ast1c e po e que i,:avia d 'hnposar de f et i defensar-la contr~, la reacció, 

ce uivalia a lliura.r-se sensc combat a . 1'!' reacc10 que - ella 
, !_ dispasava de la f or~ annada. Aíx1 va ser exactament. 

SI: 1 . . , ~ . 
Amb el resultat que es 1nsbtuc1ons autonorniques van ser 
anul Iades. la L!ei de Contractes de Conreu suspesa, les 
terrc~ represes . als P:1gesos? les lliber~ats politiques liqui .. 
dades. e1s sind1cats 1 part1ts persegu1ts ... Tot el que el 
pcble · havia conquerit e~a m?-1h~t'.a:t per la burges1a na .. · 
cional. L'esfon; revolucionan de.l poble era frustrat per 
la inc.onseqüencia de la classe dirigent. 

I hauria de ser una altra vegada el poble qui derrotés. 
la reacdó obrís les portes de les presons i tornés a posar 
el poder 'en n1ans d.:~questa burg~sia nacional que ~1 

tímidament l'havia utthtzat. El n1ate1x poble que defensar2a 
la República an1b les annes a la ma davant la sublevaci6 
feixista i que resistiria !'ofensiva de la reacció na.cíonal i 
internacional duran t tres anvs. 

!./experiencia historica de'I rnovirr1ent n~cional catala 
den1ostra, dones, al nostre entendre~ que rn la brran bur
gesia ni le\ _burgesia. petita i mi~jana~ ,no són forces 9ue. el 
puguin. portar a la plena reahtzac10 dels seus obJechus 
alliberadors. l)emostra també ''a contrario sensu" que la 
for~a capa~ de portar-lo fins el final ha de ser una altra: 
la d~sse obrera, en una paraula. 

Pero, que va fer la classe obrera catalana per prendre 
h¡ direcció del rnovirnent nacional durant el període que 
hem e.studiat? La dasse obrera! en el seu conjunt> va Mar 81 

:t remole de les forces nacionalistes burgeses, qua!l no \ :, 
lluitar obertarr1ent contra d'e1les. 

Podría explicar-se, sobretot en el primer període p r 
un reflex immediat de classe: e1s hon1es que dirigien el 
moviment nacional eren els ir1ateixos patrons que expJo
taven els obrers sense píetat a ]es fabriques i a!s camps. 
L'odi de classe -que els patrons no feien res per apaiva• 
gar ni arr1agar- impossibilitava J1na acció conjunta res
pecte al problema nacional. 

Aquesta explicació és, segurament, justa pero no sufi
cient. La República, per exen1ple, fou proclamada per 
les masses populars. Els vots dels treballadors portaren 
al poder la coalició republicana-~ialista. 

Fins ben entrada la República, la classe obrera va CSL.'Lr 

dirigida fonarnenta1ment per dues forces: ranarquisrnc i 
el socialis1ne refom1ista. Ni Puna ni Paltra no comprenien 
Pessencia del problema nacional. L,una -l'anarquisme-
no hi veia més que la maniobra política de la burgesia. 
L'altra - el s~cialisme- era incap~ de superar l'esque1na 
centralista~ en nom d 'un internacionalisme n1al entes. 

Afcgim-hi, encara, Uh altre factor important. La classc 
obrera catalana no era, en bona part, d 'origen catala. El 
plantejarnent nacionalista estret que ignora la problematir·a 
social o que si l' esmenta és per st:.bordinar-la a la solució 
previa de ]a qüesti6 nacional, allunya fo~osament les 
masses "al.logenes" que no se senten interpretades ni ur-
gentment interessades pel moviment. Des del moinent que 
la divisoria pas.sa entre "catalans'' i Hcastellansn i no 
entre "den}ocracia" i "reacció,, --que és per on ha de 
p~r le.s forces que han de solucionar el problem~ na
cional són migpartides. I una bona part d'elles -no ln 
menys combativa, certament- és convertida, objectiva
ment, en instrument del veritable enemic con1ú: la reacció 
centralista, l'oligarquia. Recordem, encara, l'episodi de la 
Llei de Contractes de Conreu per veure on és la justa 
solució del probl~ma: unitat de totes les forces democra .. 
tiques de dintrc i de fora de Catalunya, de t9t Espanya, 
contra la reacci6, tainbé de dintre i de fora de Catalunya. 



.. 

b 1 o t aixo aemostra la necessitat d 'un partÍt de la classe 
0 rera cat<:1-1anaj . nacional i internacionalista a l'ensems. 
capa~ de llrgar .. e-? un mateix in1puls revolu~ionari la lluitá 
~r la den1ocrac1a a tot Espa.nya i pe·r les llibertats na• 
c1onals de Catalunya . 

. Aquest partit és el Partit Con1unista. I-Ien11 vist les difi .. 
cultats amb que topa la seva oraanització a Cat.alunva: 
la ll - trad· . , . t> ; ª1 ga 1c10 anarquista\ la influencia de1 naciona]isme 
burges, les maniobres escissionistes d'aventurers trotsquis
tes - . . Pero hem vist també que en un període molt curt 
- -eis anys de la República- el Partit Comunista esdevcnia 
un partit de masses., i la classe obrera catalana anava 
supe.ra1!-t tots els obstacles fins a la formació . del seu propi 
partit 1 que aquest partit -el Partit Soci.alista Unificat 
de Catalunya- fou _el · producte d'aquest mov:iment de 
masses en ascens i d ~una presa de consciencia de les limi-
t:'lc ion s revoluc.ionaries de '1~ burgesia republicana. , 

EJ P.S. U. de C. va neixer en plena guerra i en plena 
guerra es va desenvolupar. En aquelJs tres anys va den10s-
trar Ja seva capacitat revolucionaria. Després vingué la 
derrota popular; la Ilarga nit f eixista. ~ el P.S. U.de C. 
ha esta.t sernpre present en el priruer rengle de la lluita 
per la democracia, per les Uibertats nacionals. 

J.Ja: classe obrera catalana compta, ac~alment, amb un 
partit marxista•leninista propi, ·am~ el P.S.U.de C. estTe
ta rnent lligat al Partit Cornunista d' Es pan ya. qon1pta, 
dones, arnb l'am1a necessaria 'per . =a assegurar Ja di!ecció 
del n;oviment ·nacional catala í per p<>rtar-1o --con_junta
n1ent amb totes ies forces dernocr-atiqucs del país-- -a la 
plena realització deis seus objectius, a l'exercici efectiu 
del dret d'autodeterminació en el marc d'un~ Espanya 
d c1nocra tica. 
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