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i abans , en la Re-stauraci6 dels JJFF 1859
-

CorY:JervadoPf? \= regionalistes
• i

\
ReivindicatiJs= petita burgesia

�.
Duran\ i Bas - Manye
Valent! Almirall 1882 Centre Catala
Guimera 1885 Lliga Catalunya
¥rat ,Veriaguer Puig i Cadafalch

Centre Escolar Nacionalista
I el m6n obrer ? Enoara no ha aoonseguit la jornada de 8 hores.

. ..,....u .
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1889- Predomini L,iga. Neix "La RenaixengaU
1892- Uni6 Catalanista i les Bases de Malresa.

1893- Aoci6 terrorista. Del Uni6 Catalanista se In separa Prat ·i ef

_
Centre Nacionai Catala que forma

at la L1iga Regionalista
b' la V�u:

,

1904-. L'ala esquerra de �a Lliga forma el Centre Naoionalista Republioa.. "

APAREIX LERROUX

1907- Solidaritat Catalcna. A part, Sol�daritat Obrera.

1909- Setmana Tragica.
1910- Fundaci6 CN7..

\--"
...., "

Aoord Prat-Canalejas. Mort Ganalejas

1914- AP;r'0VBCi6 l1ei de manoomunitats.

/



Resum aquesta primera etapa .-

r. a- impuls per tenir organitzacions politiques.
b- dibuix de les dretes (LLigues) conservadores

dretes actives (Prat)
esquerres (republicans)

t: Aparici6 d "un gran diari : La Val de Catalunya (�oJ-?vc:.._ )
El poble eatala ( republica )

Artisticament :

Modenmisme ( influ�ncia germanica decorativista)
Gaudi, Do�nech i Montaner .Llimona

Maragall, Raimon Casellas, Picasso,Casas
Naturalisme : GUimera, Victor Catala,

1906- Fundaci6'de l'Institut d'Estudis Catalans. Seccions Hco-Arqueolbgica
Fi101bgica.

Pompeu Fabra. Primer Congres Intern.Llengua Catalana.

Teatre Intim d'Adria Gual. Revista l'Aveng.

ApariciQ del Nouc�ntisme .-Inspirat per Eugeni d'Ors i Josep

carnerj/Orientaci� europeist�, anglici�zant: profe�sors universitaris,
gent que Juga a1 tenls. Burgesla. Perfeccc16 : les NORMES.

Corrent paral.lel : iniciaci6 del surrealisme : Joan Salvat

7papasseJ::tJ.V.Foix,

Corrent general: confianga en e1 future

.. -
- ":_- --



Es dibuixa el cos d'un pais format per gent d'ordre, dominat per una bur

gesia mitjana i alta, perb a la qual sIincorp0ra un obrer'especialitzat
i un antio menestral esdevingut industrial. "En Patufet"

La @erra Europea i els feligos vints, nn- If�J
Tornem a,la histbria: la Guerra europea f�u fer dinerons
Creixen els dindicats UGT i sobretot CNT.

1917- Juntes de defensa militars ,element� de discbrdia. Caciquisme no

ernndicat. Aleshores Camb6 t� la idea sde muntar una
1919- Assemblea de Parlamentaris. com a combat contra

el caciquisme i la politica ento�idora del parlament
Paral.lelament, gran vaga CNT UGT reprimida per l'ex�rcit.

La ONT adquireix molta forga. Un sector de republicans catalanistas

voldr�8 contrarestar la CNT extremista:Layret
La L iga presenta ales Corts l'Estatut d'autonomia,recolzat nom�s
pels antimonarquics. La Uni6n Monarquica Nacional,res (Alfons Sala)

1919- Vaga, de la Canadenca. Lockout • Atemptats •

Apareixen,-Sindicat Llire i Sindicat Unic (Mz Anido)
�

Entre 1917 i 1920 809 atemptats.

1920- Fallida del Banc de Barcelona.
1922- S�rt de la Liiga Acci6 Catalana. Es forma Estat Catala, de Macia.



Resum d'a�uesta etapa de 191f-a 19�
Socialment, Catalunya es configura entorn de la molt petita burgesia.Les
ciutats tenen un bon creixement, es mantenen les colbnies fabrils, i els
voltants de Barcelona comencen de prendre el to adust �ue han conservat.

La Catalunya ideal era cantada pels poetes : Joaquim Folguera, Oarles

Riba, Hi havia una consolidaci6 del ben dir: Catalunya se sentia identifi

cada amb la Mancomunitat. Aquesta no aconseguia diners de Ma�rid,i amb

un pressupost minim, pero,aconsegui de fer f�onar coses �ue enlloc de

l'Estat no funcionaven tan b� i segons on ni existien : La Biblioteca de

Catalunya, l1Escola del Treball, l'Escola Industrial, l'Institut E.Catalans
les escoles normals i d'Alts estudis mercantils.

La mancomunitat, per exemple, pagava el 60% de tot el pressupost d'O.P.

Aixi es pogueren fer camins, carreteres, telefons i escoles.

La calma de les distr�ccions era marcada per les Festes Majors, els enve

lats, el charleston, les sardanes,les agrupacions juvenils com els Pomells

de Joventut, els exploradors 0 escoltes, l'esport: ressorgia la nataci6 i

el Barga ja era m�s que un club.
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Es en aquest periode que algunes de les realitzacions catalanes s6n cone

gudes a l'estranger com a tals : l'Orfe6 Catala, qu� fa viatges arreu,

e Ls m�cs com Granados 0 Pau Casals •••els pintors com Mi"i', Rus iflo1 , i �

l'esc6la escultbrica mediterrania de Cl�ra, IVlanolo Hu.gue;, Casanovas i

lVIonjo.
La Cataluriya creient es va apinyant entorn de Montserrat: la Catalunya
obrera no t� sindicats especificament catalans, perb hi ha una ala catala

nista i moderada a la CNT: Salvador Segui, el Noi del Sucre, assassinat el

1923.

El teatre ha conegirt una renovaci6 per obra de Josep Pous i Page s L, so

bretot, de Josep Maria de Sagarra, que omplira ltescena durant treritaanys.

AixQ no vol'dir que el nostre teatre sigui modern, pero ha sortit del pa
-��

er de C 5 ); !fF de Guimera.

Els erudits treballen a l'entorn de l'Institut d'E.C.i dels cursos paral

leIs tan importants que foren els Estudis Universitaris Catalana: surten

els'nous'historiadors, destacats. Ferran Soldevila, Raimon d'Abadal •••

Hi ha pocs novel.listes, perb: aquesta iiteratura dElls anys vint �s poesia

sobre tot. I literatura infantil, presidida per Folch i Torres.
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CNT surt de 1a c1andestinitat,- perc e1 lider de 1 'ala moderada, -'

Segui, �s assassinat e1 1923.

1923- Primo. Disso1 1a CNT •. Afavoreix Sindicat L1iure.To1era UGT
.'

1925- Suprimeix Mancomunitat. ArracQna 1a L1iga.
1926- Conf'Lusnc La opoe i.o Ld obrera-cata1anista •.

La L1iga no �s onmimoda.Centre de grave.tat a1s petits burgesos i

republicans

Industria t�xtil, aturada, crei�e.n meta1.11irgica L· eonata-ucc i.d ,

Fi de 1a guerra del Marroc. Hom prepara expasici6 lVIontjuIc
Hi ha radio. Hi ha metro. Hi ha gran imInigraci6 ( 30.000·any)

1929- S'Organitza ERC • Macia-Companys

1930- Hi haura e1 Pacta de San Sebastian i prepararem 1a Republica.
Hi comenga a haver'senya1s de 1a crisis mundia1 de 1929.

Hi ha un sector que no ha sofert variaci6 en 100 anye.r e L camp •••

1931- 14 abri1. Proc1amaci6 Repubiica a Ba,rcelona. Visita, rapida de p rSonl:

1itats de MadrLd a Barce1ona.Convencen Macia d'Es�erar Autonomia i

.

1922- Finals dels governs turnahts. Cau Maure. i Maz.Anido �s destituit·

I�
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Genera1itat.

) e1 15% del cens_el�ctora1 cata1� votara a favor de l'Estatut)
.. """'.... �� -
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1�32- Apovaci6 Estatut per les Corts. Els Traspassos de jurisdiddions
i poders foren : Instrucci6 OP Treball, Agricultu.ra, Justic.ia

i Ordre PUblic.No hi' ha diners.

'Creaci6 de.16 grans grups escolars a l3ARNA. Gran auge literatu.ra i

premsa • .iJi930 = 600 llibres, 1933= 750, 1936= 865 .

"-

27 diaris i 1000 revistes.- I);l{'ve� Cb<-<.io74()74A-4_ ..

L'econom,ia fa la viu-viu. Exportem al so d'Espanya, �a a dir, poe.

La Repl1blica no pot dur a terme el programa de transformaci6 soaial:

i��. ,

la CNT intenta radicf!l,litzar-se el 1932 i 1933,

1933- Noves eleccions: triomf'dreta. A Cataiunya governa el centre-esc
,

. .�

querra

/ per tant: relacions.deterio�ades ,

mor Macia.
Per por d'un cop antirepublica ( la Republica sostenia l'Estatut)
ERO es fa cada cop m�s furiosaent nacionalista

ONT es veu mal aeompanyada de marxismes POUM 1935 i BOC 1936

Problema. dela Ll�i 'Contractes Conre�tada ,1 Par lament catala
combatuda p,er La . Lliga i sospesa pel�el 1934 '

1934- Poder de la Ceda: ministresseus al'govern Lerroux

'Revoltes Asturies i Catalunya. CNT contra Madrid/ pe rb no ajuda C, �-
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L'Al�ament �s desfet. ����.
Repressi6 de lVIadrid-, fortissima
Su.:pr�ssi6 Univens L tat ,Autonoma.
Situac:L6 que dura de 1934-36.

1936-Febrer. Eleccions. Triomf' Front Popular. Aprovaci6 Llei Contractes

supressi6 Estatu-li.
_

Delegats gover;natiu

Conreu.
I,

Bconomia malament.

1936- Preparaci.'6 Algament militar. Anti...;republ:Lca i ant:l�Catalunya.
18-VII-1936. Algament i gue;ra.. �

La guerra desequilibra la societat. Molta gent �s de dretes i no pot

I".,

0(

empassar-se el desgavell i el saqueig. I les morts.

Els republicans se senten desbordats.

Pero molts, s6n fidels ·a l'ideal.
Es durant la guerra que els esquerrans a seques s6n superats pels socia

listes marxistes PSUC POUM i que els anarco-sindicalistes duen a terme

Le e col.le.ctivitzacions. La Generalitat continua amb La cu.Ltur'aj per-b amb

poca Lncf.denc aa en la mentali tat de. la lluita del moment.
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Resultats socials de lletapa fins a la guerra.

Formaci6 paulatina atuna societat mitjana -baixa que substitui aqualls socie

tat anterior, dividida entre patrons menestrals obrers manuals. Ara sera

patrons ( m�s importants), t�cnics i elements burocratics i pfofessions
. )

liberals ,i 0,birers mes conscienciats i adhuc mes cu.lt�s. 7� f�e-
El gran salt s'havia donat en cultura : formaci6 dels ateneus enciclop�dics

populars, creaci6 de l'Orquesta Pau. Casals i els seus c0nc�rts als oorers,

impuls a l'e:aeenyament en tots els ordres , creaci6 de l'Associaci6 Protec

tora'de ItenseJyan�a catalana ••• formaci6 d'una joventut interessada per les

coses del pais, honesta i forga completa si pensem en l'�p0ca ( Poemells de
.

'j oventut, els. 'minyons escoltes ••• tot allb que girava entorn de, n Patufet i

de Josep Maria Folch i Torres.

D'aixb se n'ha dit la Catalunya ideal. Bls molt revolucionaris diuen que aixb

es fals, que mentre es volia,aquesta Catalunya n'hi havia una altra d'ignora

da •••No es del tot cert.: es veritat que hi hague um movamerrt d'illBBi6·col

Le ctLva , i que pe.r primera vegada en dos-ccentra anys es tornaven a tenir

institucions prbpies.

Un altre fenomen d'aquest periode 1900 1930 es la gran af1u�ncia a Catalunya

d'immigrats. Aixb canviara moltes dades, perb ho esguerrara cap a 194 o ..
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La gran ona.da immigratbria": es produi per ra6 de 1 'Exposici6 Internacional

de 1929.- Il.lusi6 de gran exposici6 ( Era espanyola, perb era,sobretot, de

Barcelona: bar6 de Viver). Van venir a Barcelona a treballar 40.000

homes, al peonatge: ja s'hi van quedar: aleshores immigraven a Barcelona

m�s gent de Catalul:l.ya ( Lleida, la muntanya, Tarragona ••• )que de fora; ara

per primera vegada s'invertiran els termes.
Perb ja, a continuaci6, durant el temps de la Rep�blica, i la guerra, els

immigrats de parla castellana aniran entrant al pais, ja sigui com a tre

balladors, ja com a refugiats.

I, immediatament d'acabada la guerra, com veurem, l'dnic indret on hi havia

feina possible, on es podia arreplegar un roseg6 de pa era ales grans

ciutats, que era on circulava un simulacre de comerg,i un aut�ntic mercat

negre del treball i dels productes. Qui tenia res al camp,al seu poble,
i· -

.

procurava d a�antar.Perb en estructures feudals com les andaluses, de pro-

pietari i br!3-�ero, el 'bracero,en la situaci6 retrgrada de postguerra va

emigrar cap a Catalunya,u.:Q.a vegada m�s.

..
-- .�



He dit abans que la societat Catalana es trasnforma durant aquest periode

d'entreguerres,i �s cert: es f�u m�s dinamica,i aparegu� una consci�ncia

politica ben clara.

Ara b�, Espanya sofri, com tot el m6n,les consequ�ncies de la crisi moneta

ria i de stocks que tingu� el 1929 aquell espectacular moment del crack de

la borsa de Nova lork. Per aixb he dit tambe que no vam tenir una exporta

ci6 activa, �e el nostre comerg era majorment amb la resta del territori

espanyol,i afegir� que ,a temporades, amb dificultat. Els de- m�s edat recor

daran les campanyes que, tot just aprovat IfEstatut, es feren per ciutats

de Castella declarant el boicot als productes Viajante Catalan:no te de

tengas : no se compran productos catalanes".

En resum podem dir que el periode dfentreguerres, tot i presentar Cata-

lunya una renda per capita sensiblement superior a la de la resta de IfEstat,

es caracteritza m�s per l'esplendor artistic, la vitalitat constructiva i

literaria,el terreny dTafirmaci6 espiritual,que no per les realitzacions

materials prou satisfactories.



I l'EsgI�sia catalana presenta., ,ja aleshores, un sentit·de renovaci6,amb
algunes figures-que ben o� haurien pogut �sser precursores dels grans can-

'Jle.r-'.JZ�t!q,{� ,

vis succeits despres : em refereixo a garles Card6 i'Moss�r;t Batlle,ambdos
l'un amb la ploma l'altre amb les seves organitzacions de minyons escoltes

r'un inspirant mfum�mmmmmmwmmmEfumMmmmm les directiurs de La Paraula Cristiana

l'altre fent con�ixer e1 pais perb donant alhora Un sentit de' disciplina in

terior que pot plasmar-se en el lema 3empre a punt.

Es mmolt inte�essant de destacar que durant la dictadura, de Primo de Ri

VE![" a La premsa i les revistes catalanes ,com que no podien paraar de politic
estant suprimits els partits politics' - Primo era un mal imitador de Musso

lini- es van afinar molt en e1: terreny de L'art -: �s 1'�pQ_ca' que tenim me s
"

magazines europeus de to europeu !D'Aci ,d'Alla. .revistes.intel.lectuals, com

la Revista de Catalunaya. Fins i tot en terres de Lleida en vam tenir una

mensual,altament qualificada : Vida lleidatana,que sorti de 1926ua 1931.

Perb;,tamb�, ja en aquests temps de Republica, les opinions dBetanes

es comengaven a trobar massa contraposades ales posicions esqwrranes. I

aquest enfrontament no faria sin6 e�fondir-se despr�s de la guerra.
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Etapa de Postguerra.-
El 26nde gener de 1939 les tropes anomenades nacionalistes, sota el cabdillat

ge del General Franco, entraven a Barcelona. La presa de Barcelona era el si�

bol darrer, la clatellada final: Barcelona era el senyal d� la desfeta col.

LectLva , com ho havia estat en temps de Felip V el 1714. (..... /flIJ
Tenim l'exili de tanta gent, tenim la destituci6 fulminant de tots els carrecs

republicans i tenim les tropes d'ocupaci6. R�gim especial d'ocupaci6 fins a

l'agost. c:z-�a... -I.e _�., -?:".?-4-/ ��>/�'�ec--'��)
Febrer : Ll..ei de responsabiliyats politiq_ues:-fora de La llei tots part its •

Abril darrercomunicat de .guerra.
-.

..

, IZ-L-t-/ - ;

Agost edictes del governador W.GzOliverso prohibint l'us del catala��� c';

A Catalunya ,l'any 1939 se celebren 250 consells guerra d'oficials
.

900 d d
. . gener als

.� . _or anara.s I'�� k-_/J__ }

Cada dia es dicten unes 40 penes de mort.
.

---v�

EdifiCi� �." instal.lacions de la Generalitat oulturals passen a poder de
. P�MIl(e_c.r ��

1 'Esta • Supeessi6 con�ells regionsls d'Ensenyament primari i mitja

Obligaci6 ensenyament religi6s. Creaci6 C=3=I=C= �:::-���
1940- L1e1 represai6 masoneria i comun1eme{crea:16 a Paris 1 Londres deal

Conseli Nacional de cataluny� ��\� �
- _ .. .:. -



Octubre 1940 afusellament Companys.·

Comenga l'assimilaci6 d'empreses catalanes �r capital de fora •

. ,Creaci6 Consej 0 Nac iona.L de Educaci6n, Depuraci6 intensiva de mestres.

1941- Llei de seguretat de l'Estat contra les vagues ••• Divisi6n Azul.

La Borsa de Barcelona. es regeix pe:f,reglament de la de JYIadrid.
Ordre de dob1atge de ·pel.licules ••• -Absorci6 de bancs catalans per Banesto

k���esa activitats superc1andestines I�E.C. i N.U.C. Ramon Aramon i J .Rubi6

Primer 11ibre catala Rosa Mistica, de Camil Geis.

1943-L1ei<de reforma Codi Justicia Militar :delictes po1i-tics = militar

S6n set.les industries 'importants que es traslladen a Madrid.Descapitalitzaci
Editorial Selecta i Verdaguer. S� I�����
1944 - Seguro Obligatorio Enfermedad. lVIaquis. ,caru.ls-r II

Reforma codi penal. disminuci6 consells de guerra: perb 1000 execucions
encara en un any.

Creaci6 Enher. ··,,,,,.1·Vagues: noves empreses seus socials a Madrid.

Fundaci6 Orquestra Municipal Barcelona:Toldra.

1945 Constituci6 de forces democratiques diverses dins i fora.

Banderes catalanes als caarrers.

1946- Bloqueig ONU a Espanya.
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1946- Primeres represen1iacions teatre catala autoritzades. /
1947� Entronitzaci6 lY.rare de Deu Montserrat.(Comissi6 Abad·Oliva)

Referendum. llei de successi6.

Greus restriccions el�ctriques i econbmiques a Catalunya:nous impostos

Premi Joanot Martorell

194-8- Primera Historia d'Esther Mor P.Fabra.

1949- Creac'i6 de SEAT.- De.�tt.. del" .�I(;�vt'dq"-e
"

-

Ll�id d'ensenya�t Mitja i Professional = �nstituts Laborals.

Bs comenca a publicar Germinabit. 'lVIol� repr�B el DCVB.

1950- BHColoniai abosrbit pel Central : moment Ines baix banca a Catalunya.

SEAT s'instal.la a Barcelona per pressions de FIAT(El govern no volia)

ONU anul.la'les oposicions a Franco.

195.1-
L'Infantil. Vaga dels tramvies ( 40 a 70 = Wadrid 40)

FUndaci6 Coral sant Jordi.

1952� Desapareixen els racionaments.

Congres Euca',r�sti« Internacional.

1953- Concordat. ACQrds USA-Espanya.

Llei Ruiz Gimenez de reforma.Batxillerat.

Premi Victor Catala. Informalisme fam6s de Tapies.



1954- Fundaci6 a Barcelona de C.C. (Pujol .... )
Terradellas president.

PUblicaci6 de Les formes de la vida catalana i Noticia de Catalunya

Fundaei6 A Dramatica de Barcelona. �
I'

1955 Juan Carlos jura bandera

E�trada Espanya a la ONU.

1956- Vagues.obreres: augment salaris·fins a un 70%
,�� -

Aldarulls estudiantils: primera tenesia de la Universitat.

Gramatica Catalana Fabra!i Inoerta GlorIa de Sales.

1957- Boicot als tramvies� greu tensi6 goverrtador mromilimmm civil i capita gral.

Assemblees estudiantils castigades
. I

Eelements OPUs De� entren al govern.

Apareix el primer 600.

Queixes com tants dels e Lene rrt s economics al govern.

Estrena de Cruma •.

1958- Vagues obr� i estudiants

Concentraci6 catalanista a Montserrat (Tisserant).

'J:imids oomengaments de la canco , a car-r-eo de crooners (HnasSerrano ••• )·



./

1959- Galinso� (st Ildefons) Als �uatre mesos destituit.

mor C.Riba. Germinabit Ii d��ca el seu darrer nUillero ---Serra d'Or.

Premis poesia C.Riba

Manifest de Lluis Serrahima : ens calen cangons d'ara.

1960- Viatge Franco a Barcelona,a�uest :Cop en la "operaci6n sonrisa"

homenatges a W��all, Compilaci6 Dret Civil catala •••
Incident Palau Musica Cant Senyera �ue havia estat suprimit
Detenci6 i empresonament Jordi Pujol.

mmmmm Cataluffa Expres
La pell de brau. Joanot Martorell passa a St.Jordi.

Creaci6 Escola d'Art Dramatica A.Gual.

Estrena Homes i No. Setze Jutges ( Margarit, Serrahima,Espi�a

1961- Cre�ci6 Omnium Cultural.

Primer nucli de Banca Catalana.

Apareix Cavall Fort. Es crea Edigsa.

1962- Creacions de diverses CC.OO. Gran agitaci6 estudiantil.

Nou govern �ue vol "1iberalitzar"

Inondacions al Vall�s.



Inauguraci6'Corte Ingles ( simptoma ).
Fundaci6 edicions 62 :�alencians-'La Plaga del Diamant

La Catalogne dans l'Espagne Moderne

Primer dics de la nova cang6�pop1l1ar "Espinas Cants. Brassens"

1963-' Omnium Cultural llanga recollida firmes per a l'us p�blic del catala.

Detenci6 professors universitaris.

DenUncia internacional regi� per part Escarre

"Poesia Catalana segle XX" Creaci6 Premi ]'olch i Torres.

1964- Celebraci6 accidenta�a per primera vegada, de l'on�e de setembre.

Pre�ados compra 95% capital de' Jorba.

1965- Grans vagues per ra6 detencions qui demanaven dret vega.

Exili Abad Escarre. Accions extrema dreta:agressions i trencadisses.

Cornenga Rosa Sensat,. Antoni Comas obte la primera cate dr-a de cat aLa ,

Joan Manuel Serrat entra als Jutges.

1966- Campanya volem bisbes catalans

Setge dels caputxins de Sarria ( ,pOO persones 44 hores).

Gran agitaci6 durant l'any: substituci6 del governador civil.

pO professors expulsats de la Universitat per apoiar el Sindicat
democratic d'Estudiants.
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·TelejEstel, 80,.000 •

HJ�,PreIDSa C�talana I'� /,.' q�e.�
Nu.ria Feli�': i Raimon obtenen premis internacionals • Apar-eLx Llach.

1967- :'Pro:c�s' eorrtr-a d i.r-Lgerrt e de la t'Tiga M.Deu de Montserrat

Intents administraci6 evitar proli�eraci6 Amics Unesco.
....

:�. ; .'. ..

�

HoIDSnatges a Rubi6 i a_Picasso ( elements universitaris)

Creaci6 BUP •

.

r:
- '-

.

,)

Publicaci6 'I'o t e s les Besties ce Carrega, de Pedrolo.
, '\

Creaci6 del Premi Prudenci Bertrana ( Inomrtal ••• )
.

..

Crisi a Edigsa : Serrat tambe en castella a Novola: -Fide la Serra
Raimon seTn van

1968-
.

Creaci6 UnLve s ifrab Bella terra per Villar Palasi
.

Acci one. armades ETA.Decret antiii'errorisme

Aniversari Pompeu Fabra. Campanya Catala a l'Escola.

Pra mi Josep PIa. Publicaci6 Les dones i els dies, de FerIater.
......

.

El museu Picasso seTn dira Picasso i no fundaci6 Jaume Sabartes

Elecci6 de SerIat per cantar a Eurovisi6: problemas.

1969- Estudis seri030S aportacions catalanes a Madrid ( 21% pressupostos Esta

i qu� en treu: 10% dels pressupostos generals.)·Obligacions ales

Caixes.



1969- Estat d'excepci6 a Espanya .• Incidents a la Universitat. P�rez Vifieta
-

i el "dewagravio". Tres,mesos estat d'excepci6 i censura premsa.

Comencen les campanyes Xirinachs (Separaci6 E glesia-Estat)
, Creacio Institutq Gi�ncies Educaci6 .Publicaci6 Libro Blanco MEC

"&.E. Cata;;]:ana " es comenca , Co�enga la Trinca
�'--

Juan Carlos nomenat successor a titol de rei.

1970- Grans vagues Terrassa, Seat, etc.

Entra en vigor la L.G.E. Jornades pro-ammistia.

Consell de Guerra de Burgos contra ETA.

Assamblea d'intel.lectuals catalana a Montseriat (250) contra Burgos
Descobriment petroli Sant Carles Rapita.

, (:Zo,o�ojDesapareix Tele-Estel. Estrena Retaulf2-del Flautista.

6 hores de canet. 1500% personew • Llach emigra per un temps.

1971- Creaci6 Universitat Polit�ncnica Barcelona.

Primera gran vaga PNN institute Joaquim Molas Catedra Autbnoma

Aparic i6 fulminant de Maria del ]!iar Bonet. (_���)
1972- Any sindicalista. Protestes contra la verticalitat.

Creaci6 Universitat educaci6 a distancia.
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1972- Estre.na de Bez-eaaveu ales .l!'osq_ues de Benet i Jornet •

1973- Enduriment politica undver sLtrar-La ,

Camp�nya per l'us public del catala. (Permanent�de l'Assemblea de Cat).

Comenga el proc�s 1001-contra CCOO

1974- Consell guerra Puig Antic,Pons Llovet etc •.• Protestes ciutadanes

Atemptats extrema dreta: 1�rt1n Villa governador Barcelona.

Primera hospitalitzaci6 Franco.

Organitzaci6 socialistes, i FNC. G9nverg�ncia Democratica Catalunya

� Funda Uni6 de Pagesos.

fum Lluis Llach reapareix, aixecada la prohdbici6.

Al-gUna plana en catia.La als diaris.
I

1975- vaga professors PNN Unive�sitat,tot el curs.
�

Col.legi d'AtiV'ocats idea Congres Cult'ura Catalana.

Bls 18 regidors del NO

Viola,alcalde. Detanci6 i afusellament del Txiqui.9 ambaixadors
s6n retirats.

Segona i mmmm ultima hospitalit�aci6 Franco_

Creaci6 de Club Catalonia i altres pseudopartits de mitges tintes

Grans vagues al Llobregat. Mor Franco.

,
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1975- Aprovat el PIa d'Estudis del BUP.

Llengiies "regionals" com mat�ria voluntaria a Preescolar i EGB ..

FundacLo Mir6, de Sert.

Teatre: Alias Serrallonga - Supertot -La setmana Trakica
Sis hores canet : 40.000 espectadors. Exit venda Viatge a Itaca ..

Es fa La Ciutat cremada i La nova cang6.
1976- Primer any de la monar-quLa , ��.J-���:��t.6 ::�

Les revivindicactioBs 'cata.Lane e s6n expressades desl de' partits poli
tics, associacions d� veins i agrupacions d'estudiants.

Formaci6 del nou lerrouxisme. Catalanisme regionaiista •••

Clam per �'escola en catala i no pel catala a l'escola.

Aparici6 xvur , ;?/� Ccmc�/ 14u.� q J/:-IJor; .

Gran movi1DIi11t al pais valencia. Perb "Aitana" g_u� �s ?

Qu� es el circuit tancat ? •

(Raimon no. pot veure's a Val�ncia).
Clam per l'Estatut, contrarestar Comisi6h para el Regimen Especial •••

Llops amb pell·d'ovella.}J1



En resum, la lluita col.lectiva de la comunitar catalana al segle XX �s

doble :per una banda, arribar a una entesa amb el govern central per tal

d'aconseguir una. mena 0 altra d'autonomia: llei de Mancomunitats 1912-14,

i efectiva lVIancomunitat ( que no �s iIJ,ltonomia ,sin6 acceleraci6 de serveis);

tend�ncia al republicanisme i plantejament dYun govern 8,utbnom dins el r�giIIi

republica ( cosa q_ue s'aconsegueix per l'Estatut -arrencat no sense dificul

tats- del 1932). Demanda actual de l'Estatut com a punt de partida ,per tal

de perfeeeionar-lo .•

Entre aq_uests moments hi ha hagut- opressions : la corrup�a situaci6 caci

q_uista i classista de la monarq_uia d'Alfons XIII; la dictadura de Primo de

Rivera; la repressi6 republicana contra 1 'Estatut entre 193·5 i 1936. I la

fortlssima repressi6 de postguerra.

Aq_uesta repressi6 �s innegable,i als q_ui tenim prous anys per recordar-la

la sentim encara a la carn: si voleu sense rancu.nia, sanse odi, perb amb una

consci�riciaJben clara de les humiliacions sofertes i del �inisme amb q_u� es

volia terg:Lver sar,no solament la his�oria, sin6 "La realitat. de cada dia d 'un

poble sofert � treballador,q_ue aspira a conviure amb tothom perb essent ell

mateix.



orfeons i entitats, autoritzacions de classes de catala , retolament en catal

associac-ions -de veins, gru,�s estudiantils, or-gan.l.t zac fcns obreres, gremis i
.

-

Col.legis professionals ... i totes les entitats s "han anat .oa:lialaniizant pro-

gressivament ,fent-se mes autsnt Lque s i representatives. Per-que La democrat it·

zaci6 de 'qualsevol entitat 0 grup d�ns de Catalunya passa per la seva catal

nitzaci6.

I aixi es va fer el disc catala, i les catedres de catala ales Universitats

i les re.vistes infantils, i la catalanitzaci6 de les manifestacions edlesial

i la introducci6 a castells i reductes tan durs'com 18, Tel.evisi6, la radio i

Tot allo que semblin concessions ens ha de f� sospitar. NingU no d6na res

si no es._ cobrant-se alguna altra cosa a canvf., 0 ningu. no d6na res si no

s'hi veu totalment obligat, acullllt a la paret. P(r tant,fJ..ns awi, en la

postgi;Lerra -que encara hi som -tot el que s'ha. aconseguit ha estat despres

d'una lluita insistent, sorda, enervant,amb un esforg desproporcionat.Pero
aixi, demanant, in(3istint,marejaIit,movent fils directes i indirectes�compro-

- ,��;O-�
metent . gent , pagarrt ,etc. es va aconseguir tornar a tenir llibres Em cat al.a ,

I

e 1 cine rna •
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El 1976 hi ha intents timids de continuar mes 0 menys com s'estava el 1975.

Per la seva part, les oposicions no plantegen una guerra oberta: hom creu

que la monarquia es el contrast de la balanga: el rei nomena Adolfo Suarez

Primer ministre ( 0 cap del govern).Immediatament venen les amnisties po

litiques i la constituci6 del primer parlament�

Quant a Catalunya, se sap que el nou regim promoura una forma 0 altra d'au

tonomia: la ferida constant de les reivindicacions catalanes ha de segellar
se i tancar-se.

L'Assemblea de Catalunya es desfa,degut a les dues pesicions que hi convi

uen:afupturistes i extraparlemantaris
b)

parlamentaristes.

Adolfo Suarez fa la sorprenent operacio de restaurar la Gen�alitat en una

persona: Tarradellas.Es el 23 d'octubre (_gembla que els dies 23 son sempre

assenyalats). La Generalitat es ell: hi ha una reunioo a Perpinya entre

el delegat governatiu i home clau Sanchez -Teran, Tarradelles" diputats i

caps de partitst. Es conve en una Generalitat provisional.
Entre 1978 i 1980 hi ha els governs d'UCD,mentre creix a Espanya el PSOE



II

i a Catalunya es va marcant mes la forta diferencia tripartita : uns ele

ments pactittes, de nacionalisme pactista (CiU) un partit antic,ERC,

i els grups a la frontera entre parlamentarisme i extraparlamentarisme,
com N.E.i els que els seguiran: per altra banda els partts d'implanta-

b�panyolistes� � .ci6 espanyola\4S0C�a11stes,comun1stes) h1 tenen forta representaci6.
Es creen comissions mixtes per a valoracions dels traspassos que s'han de

fer,s'aprova l'Estatut -contra el qual s'aixequen moltes veus,perque e1

trobere limitat, pero els governs de Madrid deixen ben clan· que les auto

nomies son concessions: les teoria de Tarrade11as, que l'autonomia de Cata

lunya havia d'esser mes que una simple descentralitzaci6,troba nomes alguna

plasmaci6,com fou aconseguir que el. catala fos obligatori en l'ensenyament
que fou una gran victoria,i que donara fruits, -ja els esta donant -,i mes

endavant aconseguir una cadena de TV totalment catalana i de la Ge�erali

tat.Pero 1a llengua nomes ha arribat a una co-of'icialitat,i els progressos

que fa s6n evidents, pero amb el cami pIe de noses�

A pattir de 1982 les actituds centralistes s'han manifestat amb els cons-

.-.. ."
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II



tants obstacles al desenvoluparrent de l'economia i de la cultura a Catalu

nya: obligacio ales Caixes d'Estalvis d'aportar un tant per cent gruixut

a obres fetes fora del pais: descapitalitzaci6 de les empreses catalanes

i minima inversi6 espanyola a �talunya: Cataluqva paga prop del 22 % dels

impostos de l'Estat,i l'Estat reverteix a Catalunya sobre el 14 %. Els pre

ssupostos de la Generalitat,com que han de fer-se a base del que Madrid
0' 0 ifamb retardl G lOt thad' d t t tasslgna,son sempre lnsu lClen�s l a enera l a en eu ar-se cons an -

ment per don�r serveis,amb el consegUent encariment del seu compte per rao

dels interessos.

Les campanyes de crftica son repartides : en comptes de criticar el centra

lisme, cosa que seria compr��ible,i dins una tradicio que arrenca de la

Guerra dels Segadors de 1640, ara s'esten el cost de eriticar la Genera-

litat,com a responsable:es una mostra mes de la nostra desorientaci6, des

orientacio aprofitada pels aprofitats de sempre. Caldria respectar mes la

Generalimat cmm a instituci6, la qual seria plenament criticable si es fes

,els propis pressupostos a base dels impostos que recaptes: pero aqui no Ii

deixen recaptar: per tant, la critica deu tenir alguna altra motivacio, una

motivaci6 partidista.

"" -_ .-_...:� _" ._- - -
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Hom detecta,des de fa quatre anys, unes actituds de fer el joc al centra

lisme}que cal denunciar. L1anomenat Estat de les Autonomies es clarament

discriminatori de les autonomia historiques, i sobretot de la catalana,fet

que destaca molt perque l'autonomia gallega encara esta tot just organit

z�nt-se i la basca i navarresa tenen l'avantatge dels concerts economics.

Aqui d'avantatge nomes tenim el cultural: i aquesta basa hauriem de jug�r

la fort. Pero si cedim el sentiment d'unitat cultural i cLde poble en benefi

ci del de partit, el re�at sera, com es pot veure, el de la desuni6.

Les agressions han estat constants aquests anys que haurien hagut de ser

de llibertat en la convivencia. Potser per aixo es va manifestant cada cop

mes, i Tora de tactiques violentes, un corrent d'opini6 independentista

per part de gent de tots els estaments: es un fet inedit en la historia de

Catalunya: el desig d'independencia i de formaci6 de fortes plataformes

reyvindatives en aquest aspecte, que potser aconduiran a la formaci6 d'un

o uns partits parlamentaris - 0 sigui , fora de tota sospita- que lluitin

per aquella independencia. Cami llarg,sense dubte, perque hi ha un fort
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corrent d'opini6,totalment repsectable, que demana nomes l'autonomia i vol

perpetu�,el pacte, i un altre plenament decidit a acceptar les directrius

dEls respectius partits d'ambit estatal emanades de Madrid.

Si repassem la historia del segle XX trobsrem un pnral.lelisme entre

l'intent de recuperaci6 que va del Modernisme a la Republica,al cap de

quaranta anys de Restauraci6, i l'intent de recuperaci6 que representen els

quaranta anys de regim totalitari a la postguerra. Estern en plena recupera

ci6,pero Ilhoritz6 no el veu cmr ningU. Aquest es un pais plenament euro- ,

peu, el me s euoropeu dels de l' Esta t Espanyol, amb unes ne_cess-i ta ts que 11 ac

tual situaci6 no satisfa ni economicament,ni socialment, ni culturalment.

mm�'esforg continua,cada dia: en aquest esforg molta geqt hi ha deixat la

I' salut, la vida,en reguers de suor i de sang. No podem oblidar-los si volem

I

- _.- .-
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entrar el el segle XXI amb el cap ben dret,i alguna possibilitat de ser

de dret el que ja som de fet: catalans.

-
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