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LA HISTÒRIA DEPÈN DE QUI L’ESCRIU 

EL FARAÓ RAMSÉS II A LA BATALLA DE QADESH CONTRA ELS HITITES  

 

Fa 3500 anys ja es manipulava la història i s’utilitzava com a eina de propaganda 

 
DURANT SEGLES LA HISTÒRIA DE CATALUNYA HA ESTAT  AMAGADA, IGNORADA O MANIPULADA 
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JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS 

q  Aportació d’una visió panoràmica i resumida de la nostra història, bàsicament amb 
gràfics i documents que posin de relleu la tradició, legitimitat i continuïtat de l’autogovern 
de Catalunya. 

q  Informació que permeti argumentar amb seguretat i aportar dades i documentació 
contrastada per rebatre l’objecció, força freqüent, que Catalunya no ha estat mai 
independent, o que la història de Catalunya és una invenció o una tergiversació dels 
catalans.                                

q  Contrarestar el desconeixement que hi ha de la nostra pròpia història, que ha estat 
intencionadament omesa, oblidada o tergiversada.  

q  Posar en valor en la legitimitat de la recuperació dels elements d’autogovern que 
els catalans reclamem per a la construcció del futur col·lectiu, dels quals hem disposat més 
de set segles i que només les guerres, la violència, la repressió i la manca de llibertats i 
democràcia han impedit al  llarg de la nostra història. 

 
Fonts: Història de Catalunya de P. Vilar - Història de Catalunya de F. Soldevila - Som una Nació, autors varis 

Ed. 62 - L’intent franquista de genocidi cultural de Catalunya, de Josep Benet. Altres.                   
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ANTECEDENTS HISTÒRICS 
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LEX VISIGOTHORUM  
ANY 674 

 

Foedum o Llibre de Recesvint, 
primer codi de lleis, que és una 
recopilació de la legislació 
hispano-romana, conegut  també 
com a Liber Iudicum o Forum 
Iudiciorum, vigent a la Hispània 
visigòtica i a Catalunya. 

Aquest era el mapa abans de la creació de la Marca Hispànica (Any 750) 

§  Segle VIII 
•  711: Sota el comandament de Tarik Ibn Ziyad, 

uns 7000 musulmans envaeixen la Península 
Ibèrica des del Nord d’Àfrica.  

•  732: Els francs comandats per Carles Martel 
aturen l’avanç dels musulmans vencent-los a 
Poitiers. 

•  800: Els francs creen la que es coneix com a 
Marca Hispànica. aplec de comtats que feien 
de frontera amb l’emirat de Còrdova.   



§  Segle IX:  
•  El rei franc Lluís el Pietós, fill de Carlemany, 

estableix (8o1) el que s’ha denominat Marca 
Hispànica, com a frontera de defensa davant els 
territoris del Califat de Còrdova. S’estenia  a 
banda i banda dels Pirineus orientals.  

•  Els reis francs nomenaven  els comtes fins a la 
mort de Guifré (897). Els seus fills hereten títols, 
drets i territoris, donant lloc a l’inici de la dinastia 
del Casal de Barcelona.  

§  Segle X:  
•  El Comte de Barcelona Borrell II, després de 

recuperar la capital, Barcelona, saquejada pels 
sarraïns d’Al-Mansur (985), demana ajut al rei 
Huc Capet, i en no tenir resposta no renova el 
jurament de vassallatge, considerant-se deslliurat 
del seu compromís amb els Francs.  

•  Els Comtats Catalans passen a ser 
independents.  

LA MARCA HISPÀNICA. LA INDEPENDÈNCIA 

5 



PAU I TREVA 1027 
Les assemblees de Pau i Treva són 
l’origen del parlamentarisme a 
Catalunya. La primera va tenir lloc 
a Touluges l’any 1027, sota l’Abat 
Oliba. Moltes disposicions de Pau i 
Treva es codificaren als usatges de 
Barcelona, primer text legislatiu 
català. Amb el d’Anglaterra són 
l’inici dels primers parlaments 
europeus. 

PARLAMENTARISME - LA CORONA D’ARAGÓ 
CORONA D’ARAGÓ 1154 

El casament de Ramon Berenguer IV i 
Peronel·la dóna lloc a la Corona d’Aragó, 
confederació del Regne d’Aragó i el Principat 
de Catalunya. La donació de Ramir diu: ”Jo 
Ramir, rei dels aragonesos, et dono a tu 
Ramon, comte de Barcelona, el meu regne 
d’Aragó, juntament amb la meva filla, tot 
íntegrament …”.  

Cadascú reté el territori, les pròpies 
lleis, institucions, usos, furs, costums i 
governants.  

 

6 

FÓRMULA DE JURAMENT A LA CORONA D’ARAGÓ 

"nos que valem tant com vos i que junts valem mes 
que vos, us declarem nostre rei i senyor sempre que 
jureu respectar i guardar nostres drets  i lleis, pero 
si no, no”. 

Reforça el valor del respecte als pactes, lleis i acords, que ens 
diferencia dels Usos de Castilla, on "Es ley, lo que manda el 
rey”, mentre que a la Corona d'Aragó, "Antes fueron leyes que 
los reyes" o ”Són les lleis que fan els Reis".  



LA CORONA D’ARAGÓ 

S’inicia una etapa d’expansió pel Mediterrani: 
Sardenya, Sicília, Grècia, etc. 

Rutes comercials i Consolats de Mar al segle XIV 

CONSOLAT DE MAR 

Jurisdicció documentada a 
Barcelona el 1282, que arriba a 
aplicar-se a tota la mediterrània 
com a reglamentació de la 
navegació  i el comerç. Hi havia 
més de seixanta consolats al llarg 
de tota la  Mediterrània, que eren 
competents en la resolució de 
conflictes. 

FORMACIÓ DE LA 
CORONA D’ARAGÓ 

Ramón Berenguer IV es 
casa amb Peronel·la 
Ramires (1157) i rep el 
regne d’Aragó. Comença 
la corona d’Aragó i els 
seus descendents seran 
c o m t e s - r e i s a c a d a 
territori de la corona, 
q u e e s d e v i n d r à l a 
potència hegemònica a 
la Mediterrània del segle 
XIV. 
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BATALLA DE MURET (1213) 

Al començament del segle XIII la 
doctrina càtara s'havia estès per 
Occitània i feia perillar les doctrines 
de l'església catòlica. El Papa 
Innocenci III s’alia amb Felip II de 
França i derrota Pere I a Muret. Això 
va marcar la fi del domini català a 
Occitània, que passà a mans 
franceses. 



USATGES  
ANY 1174   

 

“…per tal com el senyor 
Ramon Berenguer el 
Vell, comte e marqués  
de Barcelona, havia 
rebut un honor i va 
veure i reconèixer que en 
totes les causes i afers de 
la mateixa pàtria les lleis 
gòtiques no podien esser 
observades…”  

 

GESTA COMITUM 
BARCHINONENSIS 

ANY 1162 
 

Escrita al monestir de Ripoll, 
narra la llegendària arribada 
al poder de Guifrè i l’origen 
de la dinastia de la Casa de 
Barcelona en heretar els seus 
fills els comtats, per no haver 
hagut cap nominació dels 
reis francs. 

LES CORTS CATALANES 
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CORTS CATALANES  1238 
•  Òrgan legislatiu fins al segle XVIII. Estaven 

compostes pel rei  i els tres braços: eclesiàstic, 
militar i el reial. Les convocava el rei, que les 
obria  amb el discurs dit “proposició reial”.  

•  Quan hi havia acords es feien públics i tenien 
caràcter de  llei, que ni el mateix rei podia 
revocar. Hi havia tres possibles acords: 
constitució, a proposta del rei, aprovada pels 
braços, capítol de cort, a proposta dels braços  i 
aprovada pel rei  i acte de cort, pactat pels 
braços. 



DESENVOLUPAMENT D’INSTITUCIONS 

TAULA DE CANVI 
 

A principi del segle XV està 
documentat que Guillem Colom va 
ser el primer administrador de la 
taula de canvi a la llotja de 
Barcelona. Concedia emprèstits al 
rei i al Consell de Cent i acceptava 
dipòsits amb major garantia que la 
resta. Considerada la primera 
banca pública d’Europa. 

DIPUTACIÓ DEL GENERAL: GENERALITAT 

Organisme creat a les Corts celebrades a Cervera el 
1359, encarregades d‘aplegar el subsidi que els tres 
braços havien acordat atorgar al rei. Són l’antecedent 
de la Generalitat. Es convertí en l’òrgan de govern. 
També en tingueren les Corts d’Aragó (1362) i de 
València (1412). 
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ELS REIS CATÒLICS 

1465/1505  
•  Unió de Castella i Aragó amb el casament d’Isabel I 

Ferran II. 

•  Cadascú conserva territoris, lleis, usos, furs, 
institucions i governants.  

•  És una unió dinàstica, no dóna lloc a una sola 
nació.  

•  Inquisició castellana a Catalunya ( 1487). 

•  Colom arriba a Amèrica (1492). Descoberta de noves 
terres. Interès pels nous territoris i rutes comercials, en 
detriment de la Mediterrània.  

•  Expulsió dels jueus i rendició del Regne Nazari de 
Granada. 

•  1504. Mor Isabel. Deixa hereva a Joana (la Boja). Al 
testament no nomena Ferran regent, sinó 
governador. Deixa clar que el control d’Amèrica 
correspon només a Castella. Això demostra que tots 
dos països no van estar mai units. Al 1505 Ferran 
retorna a la Corona d’Aragó i es casa de nou cercant un 
hereu. 
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DOMINIS DELS REIS CATÓLICS I 
EXPANSIÓ TERRITORIAL  1479 - 1510  

1412  
•  Pel Compromís de Casp es designa rei d’Aragó i Comte de Barcelona Ferran I de Trastàmara, un monarca 

no pertanyent al Casal de Barcelona. 
1460 

•  Guerra civil entre els partidaris de Joan II d’Aragó i els de Carles de Viana. Guerres dels remences 
(1462-1485) 



1626  
•  el Conde Duque de Olivares reclama a Catalunya l’aportació de soldats i diners per a la “Unión de 

Armas”. 

•  La Generalitat ho rebutja, ja que un decret castellà no era d’aplicació a Catalunya. 
1640/1659  

•  Corpus de Sang  -  Guerra dels Segadors  -  guerra amb França. 
•  Ocupació de Catalunya per l’exèrcit de Castella. Lleves forçoses. 
•  Pau Claris proclama Lluís XIII comte de Barcelona. 
•  Per la Pau dels Pirineus Catalunya perd la Cerdanya, el Rosselló, el Conflent, el Vallespir i 

Perpinyà, que constituïen el 20 % del territori català, a canvi de territoris a Flandes. 
•  Bandolerisme. 
•  Primeres prohibicions del català a França. 

TRACTAT DELS PIRINEUS 
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 TRACTAT DELS PIRINEUS 

Signat entre França i Castella el 
1659, per posar fi a la Guerra dels 
Trenta Anys. Suposa la divisió de 
Catalunya, que perd el 20 % del 
territori. Fou signat a esquenes 
de la Generalitat, a qui no es va 
comunicar oficialment fins a les 
Corts de 1702. 

Tractat dels Pirineus: territoris perduts 
 



1701:  

•  Carles II, últim rei de la Casa d’Àustria, mor sense hereu i designa Felip d’Anjou, nét de Lluis XIV de 
Borbó, com a successor seu, en detriment de l’altre candidat, Carles d’Àustria. És l’inici de la guerra de 
successió europea. 

•  Catalunya pren partit per Carles d’Àustria, que oferia més garanties de respecte a la seva 
independència, i forma part de la coalició d’Àustria, Anglaterra, Portugal i Holanda, que entren en guerra 
contra Espanya i França. 

•  Carles d’Àustria jura les constitucions de Catalunya el 22 de novembre de 1705 i és proclamat rei com a 
Carles III. Convoca corts a Barcelona el 1705 i el 1706. 

GUERRA DE SUCCESSIÓ 
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 1711:   

•  En morir a Viena el seu germà Josep i heretar la 
corona imperial, la coalició, tement el poder excessiu 
que acumularia Carles III, li retira el suport a les 
seves pretensions a la corona d’Espanya. Malgrat 
l’incompliment del Tractat de Gènova de 1705, 
Catalunya decideix seguir en solitari la lluita 
contra les tropes de Felip V i de Lluis XIV .  

 



1714: 

•  11 de setembre: caiguda de Barcelona. 

•  Execucions i brutal repressió, traint les capitulacions signades. 

•  Supressió d’institucions, destrucció d’arxius, tancament d’universitats. 

•  Catalunya passa a ser regida pel Consejo de Castilla. 

1716 : 
•  “Decreto de Nueva Planta”. 
•  Persecució del català en tots els àmbits. 

•  Imposició del “Catastro”, que multiplica per sis la càrrega fiscal a Catalunya. 

•  Tots els funcionaris passen a ser castellans.  

1714 – DECRET DE NOVA PLANTA 
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DECRET DE NOVA PLANTA 
 

Conjunt de lleis promulgades per 
F e l i p V , q u e s u p o s a r e n l a 
instauració d’una monarquia 
absolutista, on el rei advocava el 
dret diví i, per dret de conquesta, 
abolia totes les lleis i institucions 
que regien a Catalunya, des del 
segle XI. Comporta també la 
persecució del català, la imposició 
de nous impostos i la fi del règim 
parlamentari. Execucions, repressió 
i exili per als austriacistes. 

CONSTITUCIONS I 
DRETS DE CATALUNYA 

Últimes promulgades el 1705 
a les Corts celebrades amb 
assistència de Carles III. 
Anul·len les constitucions de 
1701 a les anteriors Corts 
sota Felip V. Serien abolides 
el 15 de setembre de 1714 i 
Catalunya passaria a ser 
r e g i d a p e l C o n s e j o d e 
Castilla. 



§  Resta s. XVIII: 

•  Millora l’economia i augmenta la població, per la desaparició de les pestes, l’absència de guerres i la 
immigració des de França.  

•  Augmenta la producció agrícola i es diversifiquen els conreus de la vinya i l’exportació d’aiguardents.  

•  Incipient industrialització, amb les estampacions de cotó.   

•  Es creen l’Acadèmia de Bones Lletres (1729), la Junta de Comerç de Barcelona (1758), Escoles de Nàutica 
(1769), de Nobles Arts (1778) i l’Acadèmia de Cirurgia i Medicina (1770). 

•  1778 s’autoritza de manera limitada el comerç transatlàntic, del que Catalunya havia estat exclosa. 
Desenvolupament de les drassanes. 

•  Segueix la persecució del català (llibres, teatre, ensenyament, etc.). 

•  A les Corts de 1760, úniques que convoca Carles III, diputats catalans, aragonesos, valencians i 
mallorquins li presenten un Memorial de Greuges, on palesen la discriminació que pateixen respecte 
els castellans, especialment el no poder accedir a càrrecs públics i la repressió lingüística i cultural. 
Reivindiquen la devolució de les institucions anteriors a 1714. 

RESTA SEGLE XVIII 
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Al 1718 Felip V va fer derruir completament el barri de la 
Ribera pels seus propis habitants (6.000 persones), sense 
que rebessin cap compensació. Allà es construí La 
Ciutadella, enorme fortificació amb finalitats militars, 
però també de devastació urbanística i represàlia 
econòmica. 
 



“LA ESPAÑA ASIMILADA” 
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Segons el Mapa polític d’Espanya de l’any 1854, a la Biblioteca Nacional de Madrid, Espanya es dividia en una 
“España Uniforme, puramente constitucional” amb epicentre a Castella, una “España Colonial” (que va 
desaparèixer amb Cuba), una “España Foral” i una “España Incorporada o Asimilada”, la dels Països Catalans. 
Territori conquistat. Amb Cuba les colònies van dir adéu, però la incorporada segueix igual. De moment. 



o  Després de la invasió napoleònica i el breu període constitucional, Fernando VII reinstaura el règim absolutista. 

o  La proclamació d’Isabel II dóna lloc a les guerres carlistes. 
o  Al 1876 es produeix la restauració borbònica. Novament un rei Borbó deroga les institucions catalanes 

o  Catalunya modernitza la seva indústria. Al 1832 s’instal·la la fàbrica tèxtil dels germans Bonaplata, primera 
que utilitza el vapor com a força motriu. Tenia 700 treballadors. La “Espanya Industrial” arriba a tenir-ne 2500. 

o  Al 1848 s’inaugura la primera línia de ferrocarril a la península: Barcelona – Mataró. 

o  Al 1856 la Caixa de Pensions és la primera l’Estat. 

o  Al 1846 es construeix el primer vaixell de vapor amb buc d’acer a Barcelona. 

o  És, però, la indústria tèxtil la que impulsa Catalunya com l’economia capdavantera de l’Estat. 

o  A meitat de segle  eclosiona el moviment cultural conegut com Renaixença i apareix el catalanisme polític. 

o  Tot això comporta també canvis socials, amb l’eclosió d’una burgesia emprenedora i el naixement de 
l’associacionisme obrer, com la UGT el 1888 i la CNT el 1910, ambdues fundades a Barcelona. 

o  No tenint fonts d’energia eficients, s’importa carbó d’Anglaterra, i per mantenir la competitivitat s’ha de recórrer al 
proteccionisme. Això genera conflictivitat amb l’Espanya interior, essencialment agrícola i no industrialitzada. 

o  Catalunya és anomenada la Fàbrica d’Espanya.   
o  La resta de l’Estat seguia amb una economia latifundista molt poc desenvolupada i una política liberal poc 

proteccionista i contraria als interessos de la indústria catalana. 

SEGLE XIX 
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SEGLE XX 
§  1913: 

El Govern d‘Eduardo Dato promulga el Decreto de Mancomunidades Provinciales. 
Només les Diputacions catalanes es mancomunen, sota en Prat de la Riba. Millores en 
tots els àmbits: escoles, comunicacions, institucions culturals i científiques, obra pública, .. 

§  1923:  

Dictadura de Primo de Rivera: supressió de la Mancomunitat de Catalunya. persecució i 
prohibició del català i supressió d’entitats catalanistes. 

§  1931:  

Les eleccions del 14 d’abril provoquen la caiguda de la monarquia i es proclama la 
Segona República. Té lloc el referèndum per l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, que obté un 75% de vots favorables.  

§  1936:   
Militars africanistes es revolten contra la República amb el suport  de  les dretes 
radicals. Franco es proclama “Caudillo” i després d’una brutal guerra civil, amb l’ajut 
d’Alemanya i Itàlia, venç l’any 1939 i instaura una dictadura totalitària. Brutal repressió 
amb afusellaments, empresonaments, depuracions i centenars de milers d’exiliats. 
persecució del catalanisme i la llengua catalana. Lluís Companys, president de Catalunya, és 
detingut a França per la Gestapo, empresonat i afusellat al Castell de Montjuic. 

§  1975/1978:  
Mor Franco. Fi de la dictadura. Restauració de la monarquia borbònica: Juan Carlos I, a 
qui Franco havia designat com a successor seu. Es fa una transició i una Constitució (amb 
àguila i símbols falangistes) sota l’ombra de l’exèrcit i un clima molt enrarit d’amenaça 
constant d’un procés involutiu. El text constitucional, que avui sacralitza el PP, és el resultat 
d’un procés tutelat i amb limitacions democràtiques. 

§  1979-1980: 
Estatut d’Autonomia de Catalunya i eleccions al Parlament de Catalunya.  
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DARRERS ANYS 
§  2006 :  

•  La reforma de L’Estatut, votada majoritàriament al Parlament, és portada al Tribunal Constitucional 
espanyol per un recurs del Partido Popular.  

•  L’Estatut és atacat i s’inicien a tot Espanya intenses campanyes de boicot als productes catalans i de 
descrèdit a qualsevol manifestació de catalanitat. 

•  Lleis i denúncies contra el català  a l’escola. 
§  2010 

•  Declaració d’inconstitucionalitat de 14 articles importants l’Estatut de 2006, malgrat haver 
estat aprovat majoritàriament pel Parlament de Catalunya, el Congrés de Diputats i el Senat. Gran 
manifestació  el 10J, “Som una nació. Nosaltres decidim”, convocada per Òmnium Cultural. 

§  11 de setembre de 2012: 
•  Manifestació a Barcelona d’un milió i mig de persones demanant: Catalunya nou Estat d’Europa! 

§   23/01/2013 
•  El Parlament aprova la “Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya”, 

amb 85 vots a favor, 41 en contra i dues abstencions. El mes de Maig aquesta declaració és suspesa pel TC, 
dient que el poble català no és un subjecte polític. 

§  11 de setembre de 2013 
•  Es forma una impressionant Via Catalana amb prop de dos milions de persones, agafades de la mà des 

del Pertús a Vinaròs, demanant la independència de Catalunya.  
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Primer t'ignoren, 
després se'n riuen, 
després t'ataquen i 
finalment, guanyes.
( Gandhi) 

 
Primer t'ignoren, 
després se'n riuen, 
després t'ataquen i 
finalment, guanyes. 
(Gandhi) 
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SÍNTESI CRONOLÒGICA 
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11 setembre 
2012 i 2013 

Decl. Sobirania 
Parlament 



SÍNTESI D’HISTÒRIA - CONCLUSIONS 
q  Al segle X, Catalunya ja exercia el seu govern de manera sobirana i prenia les seves pròpies 

decisions, sense submissió a cap altre estament. 

q  Les institucions legislatives, parlamentàries i de govern catalanes estan entre les més antigues 
d’Europa. 

q  Lleis, codis, normes i usos de Catalunya van servir de model a d’altres països. 

q  La llibertat de Catalunya, les seves lleis, institucions i drets només han estat limitats, sostrets o 
anul·lats per fets d’armes, invasions, repressió i violència. 

q  El poble de Catalunya sempre ha expressat el seu anhel de recuperar la llibertat de manera 
pacífica i democràtica.   

q  Actualment les seves demandes les avalen les resolucions de l’ONU sobre el dret a  
l’autodeterminació dels pobles. 

q  Als mitjans, s’ha sentit i llegit profusament que “Catalunya no ha sido nunca independiente”, i 
s‘esgrimeix això com a raó per negar el dret a la independència. Aquestes afirmacions 
tendencioses són tan poc fonamentades que desacrediten totalment el rigor de qui les formula. 

q  El text constitucional, que avui sacralitza el PP, és el resultat d’un procés amb fortes limitacions 
democràtiques. Es va redactar sota l’ombra de l’exèrcit i un clima molt enrarit d’amenaça 
constant d’un procés involutiu.  
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CATALUNYA TÉ TOTA LA LEGITIMITAT HISTÒRICA I JURÍDICA PER RECLAMAR LA PLENA 
RESTITUCIÓ DE LES SEVES INSTITUCIONS I COMPETÈNCIES SOBIRANES D’AUTOGOVERN 
 

LA HISTÒRIA ENS CONDUEIX CAP AL FUTUR ! 
CATALUNYA NOU ESTAT D’EUROPA ! 


