
 
                                          EL CAS DE LA NACIÓ CATALANA 
 
                                                        RESUM HISTÒRIC 
 
 
LA GESTACIÓ DE LA NACIÓ 
Catalunya és un dels països més antics d'Europa, es forma a l'època post-romana, quan amb 
l'arribada dels pobles germànics l'imperi romà d'occident deixa d'existir. 
 
La nació catalana es forja amb la barreja d’ibers, romanitzats i gots. Els visigots instal·len la capital 
dels seus dominis a Barcelona l’any 415 amb una aliança amb Roma que queda anul·lada mig segle 
més tard amb la caiguda de la capital imperial (476) i aferma el domini got a la península ibèrica i al 
nord dels Pirineus a la Setmania (Aquitània i Narbonense), al sud de l'actual França. L’any 534 
l'imperi Romà d'Orient (Bizanci) incorpora les illes mallorquines als seus dominis, expulsant els 
vàndals. 
 
La posterior invasió d'Europa per part dels àrabs comença l’any 711 i és aturada a Poitiers, llavors 
ciutat del regne dels francs (732) per Carles, pare de Carlemany. A partir d'aquest moment comença 
la retirada dels invasors islàmics sarraïns i l'alliberament de la Septimània. Narbona és alliberada 
l’any 759, Girona l’any 785 per Carlemany i Barcelona l’any 801 per Lluís, fill de Carlemany. 
 
Es formen els comtats catalans de Pallars, Ribagorça, Urgell, Rosselló, Cerdanya, Besalú, Girona, 
Empúries i Barcelona, dels quals aquest darrer en serà el principal sota el domini del Comte Guifre, 
mort l’any 897 en combat contra els sarraïns, que instaura la dinastia dels Barcelona. 
 
Aquest comte era vassall del rei dels francs. El seu escut d'armes eren quatre pals rojos sobre camp 
groc. L'ensenya resultant va ser utilitzada per tots els reis catalans i posteriorment adoptada pel 
poble com a bandera nacional fins al dia d'avui. És una de les més antigues del món. 
 
FORMACIÓ DE L'ESTAT MEDIEVAL INDEPENDENT 
El seu nét, el comte Borrell II es deslligarà del vassallatge l’any 986 i el Principat de Catalunya 
actuarà a partir de llavors amb total independència. 
  
Amb l'alliberament de Lleida, Tarragona i Tortosa dels musulmans es donarà la forma definitiva al 
Principat de Catalunya. La zona d'influència s'ampliarà cap al nord a base d'aliances i matrimonis 
amb els comtats de Rasés, Bigorra, Carcassona, Foix, Tolosa, Comenge, Bearn, Besiers, Millau, 
Gavaldà, Provença i Niça, que establiran el domini sobre Occitània, l'antiga Septimània. I cap a 
l'oest amb l'hereva d'Aragó pel matrimoni del comte Ramon Berenguer IV de Barcelona amb 
Peronella (1137), fet que estableix l'inici de la federació de regnes catalans. 
 
L'expansió al nord queda estroncada per la derrota i mort de Pere I a la batalla de Muret (1213) en 
enfrontar el rei català la defensa dels seus súbdits i aliats d'Occitània, davant la croada empresa pel 
Papa contra els cristians càtars i aprofitada pels francs per ocupar aquests territoris. 
 
El seu fill Jaume I canvia d'objectiu, signa la renúncia als territoris del nord (només conservarà part 
de Provença) pel Tractat de Corbeil (1258) i es dirigeix cap a les illes i al sud tot emprenent la 
conquesta definitiva contra els musulmans dels regnes de Mallorca (1229), València (1238) i 
Múrcia (1266). Aquest darrer serà cedit després al rei de Castella en compliment d'acords anteriors. 
 
Aquest conjunt del Principat de Catalunya i els Regnes de Mallorca i València són els que donen 
forma i naturalesa a la Nació Catalana, llavors i ara. Els successius comtes/reis emprendran la 



conquesta de Sicília i Malta (1282), Grècia (1311), Sardenya (1323) i finalment Nàpols (1432), 
assegurant-se el predomini en la Mediterrània. 
 
Finalment, el rei Ferran II conclourà la reconquesta dels regnes musulmans de la península ibèrica 
amb la presa de Granada (1492) conjuntament amb tropes castellanes pel matrimoni amb la reina 
Isabel de Castella. 
 
Aquell mateix any, el navegant català Joan Cristòfol Colom i Beltran amb una expedició de tres 
naus, que salpa del port de Pals (Girona), arriba a les costes del “Nou Món”, les Índies Occidentals, 
posteriorment anomenades Amèriques. Els successius expedicionaris incorporaran les noves terres 
als dominis del rei català, desfent els imperis locals Maia, Inca i Asteca. 
 
LA UNIÓ REIAL DE LES CORONES HISPÀNIQUES 
El seu net i successor, Carles d'Absburg, fill de Felip d'Absburg i Joana d’Aragó, serà rei (1516) de 
Catalunya, Castella, Navarra les possessions de les Amèriques i altres territoris europeus, com els 
Països Baixos, la Borgonya i el Franc Comtat. L’any 1519 hereta Àustria i els comtats alemanys i és 
nomenat Emperador del Sacre Romà Imperi Germànic. Posteriorment, renunciarà a les possessions 
germàniques en favor del seu germà Ferran (1555). 
 
El seu fill Felip instal·larà la capital a Madrid (1556) i iniciarà el procés de centralització.    
Durant els dos segles següents, els regnes catalans i el de Castella van continuar essent dos Estats 
independents i durant prop d'un segle foren tres, amb la incorporació de Portugal sota una única 
corona que s'apropia de les riqueses provinents de les colònies d'ultramar en benefici propi i dels 
seus interessos polítics. 
 
A mitjans del segle XVII es produeix la revolta de catalans i portuguesos envers Castella i el rei de 
Les Espanyes, en el marc de la guerra dels 30 anys. Portugal aconsegueix restaurar la monarquia 
pròpia. Catalunya arriba a proclamar la república, amb el lideratge de Pau Claris, però finalment 
només pot salvar les seves Constitucions, s'ha de mantenir dins de la corona hispànica i perd els 
territoris del nord dels Pirineus (Rosselló, Conflent i meitat de la Cerdanya) que són annexats al 
Regne de França, pel tracta dels Pirineus signat per Felip IV i Lluís XIV (1659). 
 
L'ESCLAT DEFINITIU DEL CONFLICTE NACIONAL 
A finals de segle mort Carles II darrer rei de la casa d'Àustria sense descendència i el casal francès 
de Borbó, adulterant el testament per mà de sicaris de Lluís XIV aconsegueix entronitzar Felip 
d'Anjou com a Felip V (1701). Això provoca una guerra europea, la Guerra de Successió, en la qual 
els regnes catalans s'afegeixen a la causa aliada amb Àustria, Anglaterra, Holanda, Savoia i Portugal. 
 
Als camps de batalla d'Europa, els borbons resulten perdedors i accepten signar el tractat d’Utrecht 
(1713) pel qual s'incorporen els Estats catalans a Castella. El Borbó de França ha de fer concessions 
a Europa central i el d'Espanya, que s'ha apoderat dels regnes de València i Aragó, n'ha de fer sobre 
el comerç amb Amèrica i les possessions catalanes de la Mediterrània. 
 
Hi ha el compromís de respectar els drets nacionals de Catalunya (Les Constitucions), però poques 
setmanes més tard els exèrcits castellans ataquen Catalunya i posen setge a Barcelona. Els 
representants de les institucions catalanes declaren la guerra a ultrança, en veure en perill les 
llibertats nacionals. Felip V es veu incapaç de guanyar la guerra i ha de demanar ajut al seu avi 
(Lluís XIV) que li envia un exèrcit amb el qual finalment pot obligar Barcelona a capitular després 
de més d'un any de setge. És l'11 de setembre del 1714. 
 
L'any 1715 són envaïdes i ocupades les illes del Regne de Mallorca. Felip V decreta l'annexió de 
Catalunya a les lleis de Castella per “dret de conquesta” i l'anul·lació de les seves Constitucions i 



institucions. Comença un llarg període de repressió ferotge en què molts catalans es veuen obligats 
a exiliar-se, són empresonats o executats, el poble és gravat amb greus càrregues impositives i la 
llengua catalana és prohibida.    
 
Durant el període de les guerres napoleòniques, Napoleó Bonaparte que ha envaït el Regne 
d'Espanya, afegeix el Principat de Catalunya a l'imperi francès (1812) concedint-li un estatus 
federal, fins al punt de tornar a encunyar moneda. 
 
Durant el segles XIX es produeix l'emancipació de les colònies de l’Amèrica central i del sud, 
mentre el Regne es veu immers en llargues guerres civils entre dues faccions borbòniques (liberals i 
tradicionalistes) amb l’efímera proclamació d'una República Espanyola (1873) de caràcter liberal, 
centralista i uniformista. 
És en aquest període que es defineix l'actual bandera d'Espanya i el rei passa a anomenar-se 
d'Espanya. Abans ho era en nom de cada reialme de la Península (excepte Portugal). 
 
A finals del segle (1898) s'independitzen les darreres colònies d'ultramar (Cuba, Puerto Rico i 
Filipines), davant la intransigència espanyola de fer cap concessió de tipus autonomista. 
 
CATALUNYA AL SEGLE XX 
Durant la Primera Guerra Mundial, Espanya es manté neutral, però els catalans, com ja van fer en 
favor de la independència cubana, presenten voluntaris per a lluitar al costat dels aliats contra 
Alemanya. 
 
El rei Borbó (Alfons XIII), immers en greus casos de corrupció, dóna suport a la dictadura 
(1923/1930) del general Primo de Rivera, que defensa els privilegis de l'endarrerida aristocràcia 
espanyola. Queda anul·lada la Mancomunitat de Catalunya, un projecte autonòmic (1914) basat en 
l'organització provincial de Catalunya. 
 
A Catalunya, un militar que ha abandonat l'exèrcit, el coronel Francesc Macià, s'ha erigit en el líder 
del moviment independentista i projecta (1926) una invasió armada des de la Catalunya annexada a 
França, amb voluntaris. Seran traïts al darrer moment i detinguts. 
El seu judici a París, del que resultarà absolt, obté gran ressò mediàtic. 
  
A les eleccions municipals del 1931 les candidatures republicanes obtenen una àmplia victòria sobre 
els monàrquics. A Catalunya, Macià i Companys lideren una coalició de diferents partits 
nacionalistes que obté una victòria absoluta. Macià proclama la República Catalana (14 d'abril) en 
una pretesa Federació de Repúbliques Ibèriques que, després de negociacions amb els representants 
de la II República Espanyola, proclamada a continuació a Madrid, quedarà en una autonomia: la 
Generalitat de Catalunya, que es consolidarà amb un Estatut elaborat pel nou Parlament de 
Catalunya, que serà retallat per les Corts espanyoles, i votat majoritàriament (1932) pel poble català. 
 
Al desembre del 1933 mor el President de la Generalitat Francesc Macià i el poble català li 
demostra l'estima amb un enterrament multitudinari. El substitueix Lluís Companys que, davant de 
la involució de la república espanyola, proclama l'Estat Català el 6 d'octubre del 1934. L'exèrcit 
espanyol bombardeja el Palau de la Generalitat, el President i el seu Govern són empresonats. No 
seran alliberats fins al febrer del 1936 en guanyar de nou les eleccions. 
 
El 18 de juliol del mateix any, un grup de militars espanyols fan un cop d'Estat contra el Govern de 
la república espanyola i inicia la Guerra d'Espanya (1936/1939) que, liderada pel general Franco i 
amb l'ajut dels nazis de Hitler i els feixistes de Mussolini, aconseguirà imposar-se i instaurar una 
dictadura de quasi 40 anys. 
 



Els dirigents catalans i centenars de milers de catalans i espanyols s'exilien, primer a França i 
després a la resta del món, principalment a l'Amèrica llatina. El President Companys es capturat 
pels nazis després de la conquesta alemanya de França i lliurat al règim franquista que el fa 
afusellar a Barcelona (1940). La repressió de la postguerra és comparable a la dels anys posteriors 
al 1714 i fins l’any 1952 hi ha judicis sumaríssims i execucions d'opositors. 
 
La derrota dels nazis a Europa impedeix el projecte d'una “solució final” envers els catalans, com la 
portada a terme per Hitler amb els jueus. Els franquistes han de canviar d'estratègia i practiquen un 
genocidi cultural. Volen extirpar les arrels catalanes, prohibeixen la llengua i introdueixen població 
espanyola fins a doblar el nombre dels habitants de Catalunya. La dictadura continua fins l’any 
1975, quan mor el dictador, qui aquell mateix any encara executa sis opositors més. 
 
DESPRÉS DE LA DICTADURA 
El successor nomenat pel dictador, Joan Carles de Borbó, és proclamat rei per les Corts franquistes i 
s'inicia una transició a la democràcia per rentar la cara del règim. La concessió d'autonomia per a 
Catalunya es fa imprescindible perquè, tot i la dictadura, els catalans han aconseguit sobreviure una 
vegada més i integrar bona part dels nouvinguts. Els bascos també reclamen l'autonomia que havien 
aconseguit l’any 1936, ja iniciada la guerra. 
 
Durant els anys de la dictadura ha estat nomenat (1954) un President a l'exili pels diputats catalans 
supervivents, reunits a Mèxic: Josep Tarradellas. Es tracta d'un diputat i conseller dels Governs de 
Macià i de Companys. Ha mantingut en vida la Generalitat exiliat a França i ara vol ser reconegut 
pel Govern espanyol com a representant legítim del poble català. Hàbil polític i negociador, tot i el 
relatiu suport dels partits catalans, aconsegueix el seu propòsit i torna a Barcelona l'octubre del 
1977 en olor de multituds, relligant la institució del temps de la república amb l'època actual, 
prèviament a la redacció de la nova Constitució espanyola (1978) i del nou Estatut d'autonomia de 
Catalunya (1979). L'Estatut d'autonomia, redactat pels diputats del reconstituït Parlament de 
Catalunya, és portat a les Corts espanyoles que el retallen, tal com ja van fer als anys 30. Tot i això, 
és acceptat pels catalans que el voten massivament. 
 
Finalment, per evitar que aquestes autonomies, anomenades històriques, representin un fet 
diferencial massa evident, els dirigents espanyols opten per concedir l'autonomia a totes les regions 
d'Espanya, creant l'Estat de les autonomies. Els successius governs del liberal Jordi Pujol 
(1980/2003) marquen una època d'autonomisme col·laborador del Govern espanyol. 
 
LA SITUACIÓ ACTUAL: L'ENGANY AUTONOMISTA AL POBLE 
Sota la presidència del socialista i ex-batlle de Barcelona, Pasqual Maragall i el tripartit d'esquerres, 
es planteja la necessitat d'un nou Estatut, que ampliï les competències de Catalunya. Serà redactat, 
enviat a Madrid i retallat àmpliament per les Corts espanyoles (2006). Tot i això, el poble català 
l'aprova en referèndum, però la dreta espanyola no ho considera suficient, emprèn una campanya 
contra Catalunya a tot Espanya i porta l'Estatut al Tribunal Constitucional que en retalla 14 articles 
(2010). Aquest procediment per part d'aquest tribunal, altament polititzat, provoca un moviment de 
rebuig i es produeix una primera manifestació massiva de protesta a Barcelona (2010). 
 
L'11 de setembre del 2012 Diada Nacional de Catalunya (que recorda l'ocupació del 1714), vora dos 
milions de catalans es manifesten a Barcelona exigint la independència. És la manifestació popular 
més gran mai vista a Europa i es repetirà amb la mateixa intensitat durant els anys següents. 
  
Els partits autonomistes, es vesteixen d'independentistes per reconduir la situació i mantenir el favor 
dels votants. El President liberal Mas proposa fer un referèndum acordat amb l'Estat però davant la 
intransigència espanyola acaba fent una “consulta no vinculant” (9N 2014) que obté un favor a la 
independència superior al 80%. 



 
En vista de la situació convoca eleccions al Parlament de Catalunya, amb el compromís d'anar a la 
independència en 18 mesos si els partits favorables obtenen majoria i considerant-les un plebiscit 
entre el Sí i el No a la independència. El 27S del 2015 els partits independentistes obtenen la 
majoria absoluta. Els partits favorables al Sí sumen el 55% del vots, en front dels contraris, un cop 
descomptat el dels que no s'han volgut definir per cap de les dues opcions. Accepten, però, la teoria 
que no han assolit la meitat més un dels sufragis i, quasi un any més tard, proposen fer un 
referèndum que aquest cop sigui vinculant. 
 
L'1 d'octubre del 2017 tot i les dificultats que posa l'Estat es celebra el referèndum. La participació 
supera el 50% i el vot afirmatiu el 90% tot i les agressions i segrestos d'urnes de les forces policials 
espanyoles que agredeixen els votants indiscriminadament i amb gran violència. Tot i la brutalitat 
policial el poble català resisteix pacíficament i decidida. 
 
El compromís del President Puigdemont és de declarar la independència en 48 hores, però ho va 
endarrerint. El 10 d'octubre, davant la premsa expectant de mig món, fa una declaració institucional 
d’independència de la qual es desdiu immediatament, deixant el món bocabadat. 
 
El 27 d'octubre el Parlament de Catalunya es reuneix en sessió solemne. La Presidenta del 
Parlament llegeix una declaració d'independència, però posa a votació una instància al Govern que 
s'aprova en vot secret (i dos en blanc) per tal d'acontentar el poble (que no s'adona del simulacre) i 
no infringir les lleis espanyoles, tot prenent precaucions davant una reacció de la judicatura. 
 
Els diputats i el Govern en ple accepten la destitució que els arriba immediatament del Govern de 
l'Estat per votació del Senat espanyol. Accepten l'aplicació de l'article 155 de la Constitució 
Espanyola (intervenció de l'autonomia) i abandonen les seves funcions. L'endemà, el President i uns 
quants consellers del seu Govern fugen a l'estranger, cap a Bèlgica. La resta es presenten davant els 
tribunals espanyols convençuts de no haver infringit cap llei, però són empresonats igualment de 
forma preventiva. 
 
El Govern d'Espanya convoca unes eleccions autonòmiques a Catalunya de manera il·legal, mentre 
pren el control de l'autonomia catalana. Els partits catalans accepten de prendre-hi part i els resultats 
no varien gaire perquè revaliden la majoria absoluta independentista (21D 2017). 
 
La formació d'un Govern es fa difícil, perquè el compromís era d'investir el mateix President, ara 
refugiat a Bèlgica, el Govern espanyol es nega a permetre-ho i els representants catalans no gosen 
contradir-lo. Per evitar la repetició d'eleccions es nomena el liberal Torra el maig del 2018. Al juny, 
el Govern espanyol retira l'article 155 però manté sota vigilància l'autonomia catalana. Els tribunals 
europeus dels països on resideixen els exiliats els declaren innocents de sedició, contradient les tesis 
dels jutges espanyols que mantenen els altres polítics a presó preventiva a l'espera de judici. 
 
 
 
              EL CARÀCTER CULTURAL I POLÍTIC DE LA NACIÓ CATALANA 
 
L'ARQUITECTURA 
Des dels inicis de la recuperació de territoris als sarraïns es comença la construcció d’esglésies, 
ermites i monestirs d'estil romànic, que substitueix l'anterior estil visigot, un estil que s'estendrà per 
totes les terres catalanes i molts països de l'Europa de l'època. 
 
Són molts els monestirs i esglésies d'aquest estil. Els més antics són els de Sant Miquel de Cuixà 
consagrat l’any 879 i el de Sant Joan de les Abadesses (887). 



Sant Pere de Roda es comença a construir l’any 878, el de Santa Maria de Ripoll l’any 880. 
Es consagra Santa Cecília de Montserrat (945), Sant Benet de Bages (960), Sant Cugat del Vallès 
(986) i Sant Martí del Canigó (997). 
 
Ja de clar estil gòtic tenim el monestir de Santes Creus acabat l’any 1341 i les catedrals de 
Barcelona, construïdes sobre esglésies romàniques: la de de Santa Maria del Mar, construïda pel 
poble entre 1329 i 1383 i la dedicada a Santa Eulàlia, patrona de la ciutat, que es va començar a 
construir l’any 1298 i no es va acabar fins el 1408, amb l'afegit d'una façana d'estil neoclàssic l’any 
1900. 
 
La creativitat arquitectònica dels catalans no és només cosa del passat. Al segle XIX l'arquitecte 
Antoni Gaudí inicia un nou estil arquitectònic: el modernisme, del qual la ciutat de Barcelona i 
altres poblacions en guarden grans obres, la més espectacular de les quals és el Temple de La 
Sagrada Família que es va començar a construir l’any 1882 i encara no està finalitzat. 
 
LA LLENGUA, LA LITERATURA I LES CIÈNCIES 
La llengua i la cultura catalanes es comença a forjar a l'alta edat mitjana i es pot considerar una 
llengua d'Oc compartida amb l'Occitània. S'han trobat documents escrits en llengua catalana del 
segle IX. 
 
En l'actualitat, tot i la distància que hi va posar la frontera política a partir del segle XIII i el procés 
d'aniquilació patit, l'occità malviu, però no ha desaparegut del tot i manté una semblança amb el 
català que permet entendre's. 
 
La literatura catalana ha tingut autors com Ramon Muntaner, cronista de la Companyia Catalana 
(els Almogàvers), les tropes que van conquerir la Mediterrània. Entre les considerades pels experts 
com a més grans figures europees del seu temps: Ramon Llull i Ausiàs March. També destaquen a 
l'època medieval Joanot Martorell, Ramon de Penyafort, Arnau de Vilanova, Francesc Eiximenis, 
Vicenç Ferrer o Joan Lluís Vives. Van tractar tota mena de temes: poesia, prosa, medicina, teologia, 
filosofia, jurisprudència o astronomia. Els cartògrafs catalans, sobretot de Mallorca, van ser dels 
millors del seu temps: Cresques, Vilaseca, Macià i Viladestes. En l’àmbit científic destaca per 
exemple Miquel Servet, humanista, teòleg i científic aragonès (quan Aragó formava part de la 
federació catalana) format a Barcelona i posteriorment a Tolosa de Llenguadoc i a París. Un segon 
cas a tall de mostra és el llargavista, que consta documentalment a Catalunya des del 1593, i fou 
inventat per Joan Roget, òptic resident a Girona. 
 
En entrar a l'edat moderna (segle XVI) i amb l'aparició de la Santa Inquisició, que va ser molt 
important per a mantenir el control del pensament i del que es publicava a Espanya, es va obligar a 
fer tota edició exclusivament en castellà. Això explica la sobtada desaparició de la literatura 
catalana i l'aparició, al mateix moment, de la literatura castellana. Atès que van desaparèixer les 
primeres edicions (segurament escrites en català) i només es conserven les següents (en un castellà 
ple de catalanismes) cal pensar en una traducció forçosa que diversos autors denuncien en funció de 
les seves possibilitats. Hi ha fundades raons per deduir que Miguel de Cervantes era en realitat 
Miquel Servent i el mateix pel que fa a la majoria d'autors del “Siglo de Oro” espanyol. En 
desaparèixer la Inquisició (1833) torna la literatura catalana, obrint el període conegut com: la 
renaixença. 
 
S'ha demostrat que durant aquests tres segles també es va manipular la història per fer passar per 
castellanes tota una sèrie de fets i gestes catalanes, inclosos els principals protagonistes, començant 
per la descoberta i conquesta de les terres del Nou Món. Aquestes falsificacions històriques 
mantenen la seva inèrcia a dia d'avui. 
 



L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA I JURÍDICA 
Ja des dels inicis, a l'edat mitjana, els catalans es van mostrar partidaris de la llei, el pacte i la 
negociació com a mètode de convivència. Les assemblees de Pau i Treva instituïdes per primera 
vegada al comtat de Rosselló per l'abat Oliva (1027) amb el consens dels comtes, van constituir un 
precedent civilitzador inèdit fins llavors. 
 
Els comtes catalans van promoure la jurisprudència amb Els Usatges, el primer codi feudal de què 
es té coneixement i que recollia part del Codi Romà i de la Llei Visigòtica. Va ser promulgat per 
Ramon Berenguer I l’any 1064 en un temps en què la societat catalana es composava de tres classes: 
els nobles, els lliures i els serfs. 
 
De les Assemblees de Pau i Treva i Els Usatges, se'n va derivar un sistema molt democràtic per 
l'època: Les Corts on eren representats els tres Braços, Militar (la noblesa), Eclesiàstic (el clergat) i 
Popular (els representants de les ciutats i viles). El rei havia de pactar les lleis amb Les Corts de les 
quals emanava el dret que quedava recollit en Les Constitucions de Catalunya. De forma 
embrionària es van començar a reunir en assemblea des del 1214. Les primeres Corts Catalanes 
daten de 1283 i es van celebrar a Barcelona. Constituïen un sistema parlamentari molt avançat en 
una època dominada per l'absolutisme. El monarca havia de jurar Les Constitucions per tal d’ésser 
acceptat com a tal, i reconeixia ser “uno inter pares”. 
 
Les Corts es van constituir (1359) en organisme permanent a través de la Diputació del General (o 
Generalitat) on eren representats els tres braços i tenien funcions administratives, polítiques, 
militars i judicials. Es composava de tres diputats (un per Braç) que eren renovats cada tres anys i 
un President, que s'escollia cada dos anys per insaculació (sorteig) entre els membres del Braç 
Eclesiàstic. Al llarg dels segles les Constitucions Catalanes es van anar millorant i adaptant als nous 
temps. 
 
Les Constitucions Catalanes i la Generalitat van ser abolides per Felip V de Borbó que va imposar 
el seu poder absolut i l'absolutisme a partir del 1714. 
 
L'imperi Català que es va bastir a la Mediterrània era de caràcter federal, cada territori tenia el seu 
Virrei i en ocasions Rei que estava emparentat amb el casal de Barcelona. Aquesta mateixa 
ordenació en virregnats és va exportar a les possessions de Les Amèriques que inicialment eren 
dominis catalans. 
 
Els catalans van ser els primers en legislar en temes nàutics: el Consolat de Mar (fundat l’any 1262), 
que va regular el comerç al Mediterrani i posteriorment a l'Atlàntic i del qual se'n deriven les actuals 
lleis nàutiques. Els catalans eren experts navegants i constructors de naus, durant segles van tenir el 
domini de la Mediterrània mantenint-se imbatibles en batalla. 
 
Catalana va ser l'expedició del (suposat) portuguès resident a Catalunya Ferran de Magallanes, amb 
cinc naus. Va salpar de territori català l’any 1519 i va ser la primera expedició en aconseguir fer la 
volta al món. Magallanes va morir en duel amb un líder tagal a les illes del Pacífic i va ser Joan 
Canós qui va aconseguir completar el viatge (1522) amb l’única nau supervivent i només 17 
tripulants. 
 
La darrera gran victòria de la marina catalana va ser a Lepant (1571) contra els turcs, en aliança 
amb l'altra gran potència naval i comercial de l'època: Venècia. 
 
La riquesa es basava en l'agricultura (cereals, horta, fruita, vinya i olivera), la ramaderia, la pesca i 
la indústria de la farga, el tèxtil, la molineria, la forneria, la construcció (mural i naval) i el comerç 
interior i exterior.   



 
A partir del segle XVIII els catalans es van afegir, adaptar i integrar als nous temps de la revolució 
industrial i a les noves idees de la societat contemporània. 
Han continuat donant noms il·lustres a la ciència i les arts com Narcís Monturiol (constructor del 
primer submarí de doble buc que fou provat amb èxit el 23 de setembre de 1859),  Ramon Casanova 
i Danès (inventor del motor a reacció, patentat el 18 de setembre de 1917), Josep Trueta, Pau Casals, 
Salvador Dalí i Joan Miró, entre molts d’altres. El mateix Pablo Picasso, tot i no ser nascut a 
Catalunya va ser aquí on es va formar. 
 
Avui dia, Catalunya continua constituint la primera potència industrial i comercial d'Espanya tot i 
l'espoliació fiscal que ha patit ininterrompudament durant els darrers tres segles per l'Estat ocupant. 


