RESUM HISTÒRIA
1.

Segle VIII - Es forma la coneguda com Marca Hispànica territoris al Sud del Pirineus que
fan de frontera davant el Califat de Cordova, sense estructura orgànica està formada per
comtats i els comtes son vassalls dels reis francs.

2.

897 - A la mort de Guifré, els seus fills hereten els drets i els territoris, iniciant-se la
Dinastia del Casal de Barcelona.

3.

987 - Borrell II demana ajut al rei franc Huc Capet i en no ser-li concedida no ret jurament
de vassallatge i comença de facto la Independència dels Comtats Catalans.

4.

1137–11150 Ramon Berenguer IV rep el regne d’Aragó en casar-se amb Peronel.la
Ramires, filla del rei d’Aragó Ramir, i els seus descendents seran Reis d’Aragó i Comtes de
Barcelona. Neix un Estat amb dos territoris que conserven les pròpies lleis, furs, llengua i
institucions. Es coneix com Corona d’Aragó.

5.

Segle XIII - Sota Jaume I son conquerides Mallorca, València i Murcia. En el seu testament
posa el límits de Catalunya “de Salses fins el Cinca”. A la seva mort es divideix el Regne entre
els seus fills, Catalunya-Aragó, València i Mallorca.

6.

Segle XIV - Expansió per la Mediterrània on arribarà a ser la potencia hegemònica.

7.

1469 - Ferran II d’Aragó es casa amb Isabel I de Castella. És una unió dinàstica on Aragó i
Castella segueixen conservant les pròpies lleis, institucions i polítiques. No és un únic Estat:
“tanto monta, monta tanto”

8.

1492 - Colom arriba a Amèrica i l’acció i els interessos polítics es centren cap els nous
territoris en detriment de la Mediterrània. Catalunya no hi podrà participar fins el Segle XVIII.

9.

Segle XVII - El Comte-Duc d’Olivares reclama diners i soldats per a la “Unión de Armas”.
Pau Claris s´hi nega. Guerra dels Segadors, Guerra amb França, ocupació militar de
Catalunya. Per la Pau dels Pirineus es cedeixen a França els territoris catalans del Rosselló,
Cerdanya, Vallespir i Conflent.

10. 1702-1714 - Guerra de Successió, 11 de Setembre 1714. Presa de Barcelona i pèrdua de les
institucions de govern de Catalunya. Acaben vuit segles de llibertats i Catalunya passa a ser
regida pel “Consejo de Castilla” i li es aplicada “el derecho de conquista”
11. 1716 - S’aplica el Decret de Nova Planta amb propòsit d’assimilar Catalunya a les lleis de
Castella, amb persecució de qualsevol manifestació de catalanitat. Repressió, ajusticiaments i
exili.
12. Segle XIX - Catalunya capdavantera en industrialització i comerç. Renaixença, recuperació
del català literari, catalanisme polític.
13. Segle XX
a. 1914: Mancomunitat.
b. 1923: Dictadura de Primo de Rivera, derogació de la Mancomunitat, persecució del
català.
c. 1931: II República. Restabliment de la Generalitat i Estatut d’Autonomia.
d. 1936: Revolta militar i Guerra Civil.
e. 1939: Derogació de l’Estatut i la Generalitat. Persecució, repressió, execucions,
empresonaments i exili per a milers de ciutadans. Prohibició del català a tots els
àmbits i de qualsevol expressió de catalanitat.
f. 1975: Instauració de la Monarquia.
g. 1977: Recuperació de la Generalitat.
h. 1979: Estatut de Sau.
14. Segle XXI
a. 2006: nou Estatut que es recorregut per l’Estat espanyol i 11 articles son declarats
inconstitucionals.
b. 2012: 11 de Setembre un milió i mig de persones es manifesten demanant la
Independència de Catalunya com a un Nou Estat d’Europa.
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