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PRESENTACIÓ

Teniu a ies mans un dossier de material didàctic de Coneixement de Catalunya, que és el
resultat de l'experiència acumulada en els anys que dura el Reciclatge de Català.

Tot aquest gran davessall de documents, mapes i gràfiques no vol ser ni uns apunts ni un
llibre de text, sinó una eina per al treball de la matèria en el context del curs, sota la
direcció del professor.

Trobareu ací material per a treballar les diferents parts del programa, excepte el Folklore
que, per les seves característiques, treballarem a partir de bibliografia adient.

Un aspecte que volem ressaltar és el que fa referència a l'estudi de la comarca. Com que el
treball ha d'anar dirigit a cursos de diverses comarques, hem inclòs especialment tot el
referent al coneixement general de Catalunya, introduint en l'apartat d'urbanisme mostres
de diferents viles i ciutats, especialment el que fa referència a Barcelona. El fet d'incloure
l'evolució urbana de Barcelona ha estat motivat per la importància que té en aquesta
aproximació general, i alhora per la riquesa d'elements que podem veure en la seva evolu¬
ció. Això no treu que, per a l'estudi de la pròpia comarca, (Barcelonès, Garraf o Baix
Camp) cada professor haurà d'afegir el material adient, que no podíem ni hem pretès
suplir.

El Grup de Treball
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DEFINICIÓ DEL TERRITORI

Catalunya ocupa l'angle nord-est de la Península Ibèrica —la més occidental de les penín¬
sules mediterrànies—, la qual cosa fa que gaudeixi plenament de les característiques climà¬
tiques, força benignes, de la regió mediterrània. A aquesta singularitat climàtica hi va
lligada també una singularitat biogeogràfica, amb espècies vegetals i animals pròpies. Però,
si per la seva situació geogràfica, Catalunya s'insereix com un país netament mediterrani,
la seva accidentada orografia fa que els trets climàtics i biogeogràfics es modifiquin —bàsi¬
cament per efecte de l'altitud— i dins dels estrets límits del país es presentin una gran
varietat de paisatges, que van des dels cims pirinencs, coberts de neu bona part de l'any,
fins les planures i altiplans centrals, regats per rius y canals.

Quant als aspectes humans, Catalunya ha estat de sempre un territori abocat a la Medi¬
terrània, però obert també a les influències vingudes de les terres interiors d'Europa a
través dels passos pirinencs, i d'Àfrica, a través de la Península Ibèrica. Un veritable en¬
creuament d'ètnies i cultures —púnica, grega, romana, visigòtica, islàmica, cristiana— que,
en assentar-se en aquests territoris, constituïren el substrat de la nacionalitat catalana.
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MEDI FÍSIC

Relleu

UNITATS DE RELLEU DE CATALUNYA
(Font: Geografia de Catalunya. Ed. Aedos. Barcelona, 1958). Elaboració J. Lorman.

P I R I N E U SERRES COSTERES
P. Axial Pre-pirineu S.Pre-litoral S.Litoral

DEPRESSIÓ CENTRAL I Dep.
I Pre-litoral

Tall esquemàtic nord-sud de l'estructura del relleu català. (Font: Geografia de Catalunya. Ed. Aedos.
Barcelona, 1958). Elaboració: J. Lorman.
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Hidrografia

XARXA HIDROGRÀFICA DE CATALUNYA. A) Xarxa Pirineu-Ebre. B) Xarxa Pirineu-Mediterrània.
C) Xarxa Mediterrània. (Elaboració: J. Lorman).
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RELLEU I HIDROGRAFIA DEL BARCELONÈS

La serralada Litoral és travessada pels rius Besòs i Llobregat, que permeten la comunicació de Barcelona
amb la depressió Pre-Litoral i Depressió Central.

Sant Pere Màrtir Tibidabo

Diagrama morfològic del pla de Barcelona i front S.E. de la serra de Collserola, Barcelona.
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La hidroariitla natura! del «actor,;canfrat del Batctlonc*

La xarxa hidrogràfica de Barcelona. Molts carrers de Barcelona conserven els noms de les antigues rieres
i torrents.
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DIVISIÓ TERRITORIAL

Divisions territorials en la Història

Divisió Territorial de

Catalunya, de límits im¬
precisos i fruit de les
relacions econòmiques i
de domini que els primi¬
tius habitants de Catalu¬

nya exercien en aquest
territori.

Els pobles protohistòrics de Catalunya en el segle III.

1. Pobles ibèrics; 2. pobles del grup dels indigetes; 3. pobles del grup dels ause-

tans; 4. pobles del grup dels ceretans. — 5. Direcció dels moviments dels pobles.
Hom hi ha assenyalat, demés, els límits actuals del país.

El Convent Jurídic Tarraconense, dels temps romans, segons varis
autors.

Divisió Territorial esta¬

blerta pels romans amb
l'objectiu de governar el
territori. És la primera
divisió político-adminis-
trativa del nostre terri¬
tori.

1. Poblacions (noms antics i noms actuals); 2. límit hispànic del Convent Jurídic.
— 3. Límits actuals amb Aragó i València; 4. fronteres actuals (França i Andorra).
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Divisió Territorial me¬

dieval de límits impre¬
cisos, ja que variaven
per qüestions matrimo¬
nials, d'herència o pels
efectes de les conteses.

Són bàsicament territo¬
ris dominicians que no
tenen en compte els fets
físics; essent per tant
una divisió territorial

purament pol ítica.

Els principals comtats catalans a la fi del segle XI, en temps de Ramon
Berenguer III.

1. Poblacions; 2. monestirs; 3. límits de comtats; 4. límit d'Andorra. — 5. Límits
actuals amb Aragó i València; 6. frontera actual (França).

Les vegueries del 1304 i territoris on no hi entrava veguer.

Les vegueries són la Di¬
visió Territorial que im¬
plantaren les monarquies
feudals; veiem com el
seu tamany és molt irre¬
gular, i no té en compte
el medi físic. Es tracta

d'una divisió político-
administrativa del terri¬

tori, potser la de més
llarga vigència a Cata¬
lunya.

1. Poblacions; 2. límits de vegueries i de territoris senyorials. — 3. Límits actuals
amb Aragó i València; 4. frontera actual d'Estat. — Les demarcacions ratllades in¬
diquen territoris sense jurisdicció de veguer. — (La Ral, o la Reial, avui és un agre¬

gat de Sant Pau de Segúries, entre Sant Joan de les Abadesses i Camprodon),
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1. Capitals de corregiment; 2. límits de corregiment. — 3. Límits amb Aragó
València; 4. frontera d'Estat. 1. Capitals de vegueria; 2. límits de vegueries i sots-vegueries. — 3. Límits amb

Aragó i València; 4. frontera d'Estat.

Les províncies del primer trienni liberal i la divisió provincial defini¬
tiva.

1. Capital de província; 2. límits de província, segons el projecte presentat a les
Corts l’any 1821, 3. límits provincials, segons la divisó provisional del 1822;4.
divisió provincial del 1833. — 5. Límits amb Aragó i València; 6. frontera
d'Estat.

Els "corregimientos" és
la divisió territorial que
intentà pal.liar els dese¬
quilibris territorials de
les vegueries medievals, i
respon a un projecte po-
lítico-administratiu d'un

Estat centralitzat.

El mapa de les vegueries
del s. XVIII representa
la divisió Jel territori

segons les relacions so-

cio-econòmiques i his¬
tòriques, divisió que
subsisteix malgrat la
sobreposició de la xarxa

pol ítico- administrativa
de l'Estat. Aquí tin¬
dríem representades les
comarques i la seva ro¬
dalia. La pervivència del
mot vegueria li ve dona¬
da per la llarga durada
de l'anterior divisió
territorial.
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Divisió comarcal de 1936

Mapa amb les demarcacions del primer projecte divisional de la Ponèn-

Divisió territorial provin¬
cial.— Respon a un pro¬

jecte político-adminis-
tratiu que pretén unifor-
mitzar el territori. En el

mapa podem observar
com els límits provin¬
cials varien en funció de
la seva adequació als
trets físics del territori.

El mapa adjunt ens
mostra la divisió territo¬
rial resultant de les rela¬
cions entre el medi físic
—comarca natural— i les

econòmico-socials.

cia.

Mapa de comarques amb
la divisió en 9 vegueries.

Els noms posats al mar¬

ge correspon a les capi¬
tals. La Vegueria VII té
com a capital Manresa.

Publicat a Geografia de
Catalunya (Barcelona,
Ed. Aedos, 1968). Vol.
III, pl. 702.
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LA SOCIETAT CATALANA FINS AL SEGLE XVIII

Aquest període abasta una etapa molt important de la història de Catalunya. Des de la
seva formació com a poble i la seva constitució com a nació fins a començament del
s. XVI11, en què Catalunya és privada de les seves lleis i de les institucions que l'havien re¬

gida, a mans de Felip V de Borbó, rei que instaurà l'absolutisme, després de la guerra de
Successió.

Aquest espai abasta tres moments: El primer és el de formació de la nació catalana, entre
el domini Franc i la independització dels comtats catalans. Període d'incertesa en què
s'introduirà el feudalisme a Catalunya.

801.— Els Francs conquereixen Barcelona.
870.— Guifré el Pilós comte de Barcelona, Girona, Cerdanya i Besalú. Ei seu càrrec comtal
esdevé hereditari, iniciant la dinastia nacional catalana.
880.— Fundació del monestir de Ripoll. Repoblació de la plana d'Osona, Bages i Berguedà.
986.— Borrell II trenca els lligams amb els Francs, després de la ràtzia d'Al Mansur sobre
Barcelona.

1025.— Confirmació de les llibertats i franqueses dels barcelonis.
1027.— Abat Oliba de Ripoll i bisbe de Vic, promotor de la Pau i terva.
1035.— Ramon Berenguer I redactor dels primers Usatges de Barcelona.
1118.— Conquesta de Tarragona.
1131.— Ramon Berenguer IV comte de Barcelona. En casar-se amb Peronella d'Aragó es
formarà la confederació Catalano-aragonesa.
1148.— Conquesta de Tortosa, Lleida i Fraga.

A partir de la constitució de la Confederació, Catalunya ja ha assolit els límits de l'Ebre.
És un moment de transició, en el qual s'inicià una projecció exterior cap a la Provença, i
posteriorment cap a la Mediterrània i València. És el moment del naixement del comerç
amb la formació de nous grups socials a les ciutats (Barcelona, Perpinyà, Lleida, Girona,
Tortosa). L'estructura institucional es configura entorn del rei, amb les Corts catalanes,
que des de 1283 tenen la potestat de legislar compartida amb el rei. A les ciutats el rei els
atorga privilegis per a formar consells municipals de govern.

La presència comercial i política de Catalunya i la Corona d'Aragó es fa present a Sicília
i Sardenya, fins i tot a Nàpols.

Tot aquest món té l'expressió artística en el gòtic, que té el seu període d'esplendor du¬
rant el regnat de Pere el Cerimoniós.

El segle XV suposa la crisi dinàstica de Casp, la crisi econòmica del comerç i de tot el que
comporta, i en darrer lloc l'esclat de lluites socials a les ciutats (la busca i la biga) i al
camp, amb la revolta dels pagesos remences contra els mals usos.

El resultat de totes les lluites civils és la ruina del país, ruina en un moment de desaparició
del centre econòmic mediterràni a l'Atlàntic, amb els descobriments. Empresa a la qual
Catalunya no va tenir forces de participar i a la qual se li vedà l'accés.
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La Corona d'Aragó, des de la unió amb Casteila, quedarà al marge de l'empresa imperial
de Castella. No gaudirà dels grans beneficis, però tampoc haurà de suportar el pes feixuc
de la gran davallada del s. XVII. És l'època dels virreis, en què sorgeix el bandolerisme i la
gran noblesa catalana es castellanitza al costat de la cort. Davant dels intents d'imposar les
lleis absolutistes castellanes a Catalunya, la Generalitat, amb el suport de la petita noblesa,
l'església i els ciutadans, s'aixeca en la guerra dels Segadors, i en la de Successió pel mante¬
niment de les constitucions i institucions catalanes.

1213.— Mort de Pere I a Muret. Fi de la presència catalana a Provença.
1217.— Corts de Lleida, on per primera vegada el braç reial està al costat de l'església i la
noblesa en suport del nou rei Jaume I.
1229.— Conquesta de Mallorca.
1238.— Conquesta de València.
1248.— Organització del Consell de Cent.
1276.— Mort de Jaume I, amb la divisió del regne de Mallorca de la Corona d'Aragó.
1283.— Pere II, a les Corts de Barcelona, aprova la seva constitució una vegada a l'any, i
el poder d'aquestes a fer les lleis conjuntament amb al rei.
1287.— Alfons II conquereix Menorca.
1300.— Universitat de Lleida.
1323.— Conquesta de Sardenya.
1327.- Alfons III rei.
1336.— Pere III el Cerimoniós rei.
1348-1350.— La Pesta Negra.
1359.— Les Corts de Cervera creen la Generalitat.

1401.— Primer conflicte Remença.
1410.— Mor Martí I l'Humà sense descendència.1412.— Compromís de Casp, on és elegit Ferran de Trastàmara, rei.1413.— La Generalitat esdevé un organisme polític per a vetllar per les Constitucions de
Catalunya.
1442.— Conquesta de Nàpols.
1450.— Universitat de Barcelona.
1435.— Enfrontaments entre la Busca i la Biga.
1462-72.— Lluites civils contra Joan II i els remences.

1478.— Unió dinàstica de Castella i la Confederació Catalano-aragonesa.
1486.— Sentència de Guadalupe.
1492.— Descobriment d'Amèrica.
1519.— Carles I jura les Constitucions catalanes a Barcelona.
1542.— El perill turc. Cadaqués és atacada pels turcs. El bandolerisme.
1585.— Les Corts s'oposen a la introducció d'impostos castellans.
1599.— Felip II jura les Constitucions.
1626-32.— Les Corts es neguen a les pretensions uniformistes del Duc d'Olivares.
1638.— Pau Claris elegit president de la Generalitat.
1640.— Esclata la Guerra dels Segadors.
1652.— Capitulació de Barcelona i compromís del rei de respectar les Constitucions.
1659.— Pau dels Pirineus. El Rosselló i part de la Cerdanya annexionats a França.
1700.— Mor Carles II sense descendència.
1701-02.— Felip V presideix les Corts Catalanes.
1705-14.— Guerra de Successió, en què Catalunya defensa el rei Carles III d'Àustria, de¬
fensor de les llibertats catalanes.

1717.— Decret de Nova Planta, que suprimeix les Institucions catalanes.
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Demografia

TAXES

Creixement natural =
N° nascuts — n° morts

població mitjana

Creixement' N° nascuts-morts + immigrants-emigrant:
població mitjana

Natalitat: N° anyals - o/00
poblacio mitjana

Mortalitat: N° pocions anyals = 0/poblacio mitjana

Feconditat: N°nascuts ,lus anyalment = 0/
n° dones entre 15-44 anys

Fórmules per a calcular diferents taxes de població.

°/oo

= °/oo
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ANTICRÈGIMDEMOGRÀFIC
Creixement Vegetatiu

Limitatpelsrecursosnaturals Població►Sup.conreu(extensió) Mortalitats—irregularitatcultius
CREIXEMENTALLARGTERMINIESTACIONAT(1°/oteòric)

ro
NJ

Natalitat
factors:

Controlde Natalitat

Elevada35°/oo-45°/oo econòmics edatdona edatcasori dides:minvaperiodeintergenèsic coitusinterruptus infanticidi avortament

Mortalitat:

nohihacomerç Malacollita►Pocsaliments Preussubsistències
Mortalitatspugen

NOURÈGIMDEMOGRÀFIC
Creixement

Limitatperl'equilibriecològic: desforestació primeresmatèries polució esgotamentenergètic
CREIXEMENTININTERROMPUT(2%) Creixementmov.migratoris:desequilibristerritorials Natalitat

ElevadaXVIII-XIX,minvafincalsXIXiXX
factor
s:econòmics demandademad'obrafemenina edatcasori

Controlde Natalitat

mecànicsiquímics avortament

Mentalitat:

separacióreproducciódelplacer
Mortalitat:

bonescomunicacionseliminaperilldeles malescollites avençosenmedicina:minvamort.infantil minvamortalitat mésesperançadevida.



Diferents elements que actuen en el creixement de la població segons J. Fontana.
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LA POBLACIÓ DE CATALUNYA

Anys Focs Habitants

1359 86.895

1365 95.298

1378 77.973

1497 59.544

1512 61.389

1553 75.384

1708 89.245

1718 407.132

1787 814.412

1797 858.818

1857 1.652.291

1860 1.673.842

1877 1.752.033

1900 1.966.382

1910 2.084.868

1920 2.344.719

1930 2.791.292

1945 3.073.254

1955 3.534.184

1965 4.433.407

1975 5.705.624

1978 6.071.960

1981 5.958.283

Treball: Fer una gràfica de l'evolució de la població a Catalunya des de
1359-1978. Feixeu-vos en la diferent representació gràfica de l'antic i e
nou règim demogràfic.
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Fogatge de 1365-1370

Densidad

Superfície
real,
km2

Superfície
de càlculo,

km2

Fuegos
encontrados

Fuegos
de

calculo

de población
en fuegos
por km2

Baix Llobregat 475,10 391,92 1.621 1.621 4,13
Barcelonès 157,32 157,32 7.485 7.485 47,57
Maresme 397,68 425,20 1.553 1.553 3,65
Vallès Occidental 626,26 557,25 1.180 1.342 2,32
Vallès Oriental 818,59 765,18 1.957 2.076 2,71

Empordà 1.987,66 2.018,20 2.991 9.191 4,55
Garrotxa 849,78 748,34 2.313 2.313 3,09
Gironès 839,74 809,20 4.781 4.781 5,90
La Selva 1.006,24 800 2.023 2.023 2,52
Alt Camp 541,50 443,34 1.523 1.523 3,51
Alt Penedès 510,05 420 1.982 1.982 4,70
Baix Penedès 265,13 265,13 740 740 2,79
Garraf 263,88 233,31 789 789 3,38

Tarragonès 346,39 376,56 2.259 2.259 5,99
Baix Camp 677,60 428,92 1.534 1.534 3,57
Conca de Barberà 647,55 476,98 1.885 1.885 3,95
Priorat 521,83 - - - 1,38
Ribera d'Ebre 829,04 154,60 173 173 1,66
Baix Ebre 1.064,95 1.380,90 2.006 2.006 1,45
Montsià 668,52 - - - 1,94
Terra Alta 742,69 -

-
- 1,94

Cerdanya** 1.066 1.066 2.425 2.465 2,31
Osona 1.193,52 1.242,55 2.334 3.315 2,66
Ripollès 984,02 882 1.888 1.917 2,17
Anoia 895,42 546,86 1.666 1.666 3,04

Bages 1.302,57 967,37 2.400 2.400 2,48
Berguedà 1.188,32 1.306,69 1.783 1.893 1,44
Solsonès 1.050,21 - 87 - 1,73
Garrigues 832,75 770,90 1.210 1.210 1.56

Noguera 1.847,69 2.062,04 376 7.803 3,78
Segarra 645,39 - 2.526 - 5,35
Segrià 1.420,87 1.170,50 3.757 3.757 3,21
Urgell 673,55 468,13 1.588 2.128 4,54
Alt Urgell 1.408,68 1.514,13 773 2.268 1,50
Pallars 3.186,40 2.873,61 1.229 3.553 1,23
Vall d'Aran***

Total Catalunya

— —
— — —

estricta **** 31.827,56 31.827,56 ***** 90.787 ***** 92.787***** 2,91
Conflent 920 920 1.841 1.841 2

Vallespir 900 900 3.168 3.168 3,50
Capcir 180 180 180 180 1

Rosselló 1.100 1.100 6.093 6.093 5,53

Total Cataluna 34.928,06 34.928,60 102.069 104.069 2,97

Font: Josep Iglésias. "El fogaje de 1365-1370. Contribución al conocimiento de la población en Catalu-
na en la segunda mitad del XIV". Memorias de la R.A. C.A. de Barcelona, Vol. XXXIV, n° 11. Barcelona
1962.

Treball: Compareu aquest mapa amb el mapa de la superfície conreada, 1973.
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Poblament

POBLAMENT, EVOLUCIÓ I TIPUS:

Evolució: V111-X: superpoblació del Pirineu
X-XI: repoblació de les comarques: Osona, Bages i Berguedà

XI l-XI 11: repoblació de la Catalunya Nova.

Poblament de la Catalunya Vella: Poblament dispers.

Poblament de la Catalunya Nova: Poblament concentrat.

Poblament modern: Lent descens cap a l'andrana litoral.

LA CARTA DE POBLACIÓ DE LLEIDA

Amb l'ocupació de Lleida es va acabar la conquesta de Catalunya Nova. Per la carta de població
que va rebre la ciutat el 1150, el domini de Lleida era dividit entre els dos comtes que l'havien
conquerida, Ramón Berenguer IV de Barcelona i Ermengol VI d'Urgell: el comte de Barcelona
era el sobirà de la ciutat, però la concedia en feu a Ermengol, que en rebia una tercera part. La
carta reconeixia una situación jurídica molt favorable pels pobladors: eren persones lliures que
no estaven sotmeses a cap prestació senyoria! i quedaven protegides contra les arbritrarietats del
poder públic, fet que demostra que al segle XII el feudalisme ja començava a estar en decadèn¬
cia a Catalunya.
Sigui conegut de tots els homes que jo Ramon, comte de Barcelona, príncep d'Aragó i marquès
de Lleida i Tortosa, i jo Ermengol, comte d'Urgell que poseeixo Lleida de mans del comte de
Barcelona, us donem a tots els pobladors i habitants o residents a la ciutat de Lleida, així pre¬
sents com futurs, les cases i partits i horts i finques, i tota la ciutat de Lleida, així construïda
com destruïda, dins i fora dels murs perquè hi habiteu i la pobleu i hi edifiqueu cases. També us

donem tot el territori de la ciutat de Lleida, així conreat com erm, amb tots els seus termes i
pertinences i totes les seves entrades i sortides perquè hi tingueu les vostres cases i heretats, se¬

gons la vam donar a cada un de vosaltres per les nostres cartes de donació en propi i franc alou,
amb prole o sense, per fer-ne el que volguéssiu com pròpies heretats vostres, i donar-les, vendre-
les o empenyorar-les a qui volguéssiu, excepte a cavallers i eclesiàstics. Us donem també els
prats i pastures, fons i aigües, boscos i llenyes i la caça, el pla i la muntanya per a tots els vostres
usos i per pasturar i dur tots els vostres ramats. Us concedim també a tots que, d'ara endavant,
no pagueu a la ciutat de Lleida ni al seu terme Heuda ni cap usatge i que cap persona us bo re¬

quereixi perpètuament / que ni nosaltres ni qualsevol senyor o castlà, o veguer o batlle de Llei¬
da, baró o fembra, no us farem ni faran cap força ni obligació en les vostres persones ni en les
vostres possessions, i que ni nosaltres ni qualssevol senyors o batlle de Lleida no puguem ni pu¬

guin inculpar-vos ni increpar-vos d'alguna cosa, sense testimonis ilegítims i idonis, i que no com¬
batreu amb nosaltres o amb algun senyor o batlle de Lleida. I que d'ara endavant sereu francs,
lliures i segurs amb totes les vostres possessions i heretats sense cap altra retenció que aquí no
fem, llevat solament de la fidelitat i recta justícia que aquí ens reservem (...).
(RIU, BATLLE, CABESTANY, CLARAMUNT, SALRACH, SÀNCHEZ: Textos comentados
de època medieval (siglos V al XII). Barcelona, 1975, pàgs. 666-668).

Ramón Berenguer IV fa donació de terres a tots els pobladors i habitants de la ciutat de Lleida. Fixeu-
vos en la diferent situació jurídica dels repobladors de la Catalunya Nova envers la Vella.
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Petit nucli concentrat i poblament dispers a la vall de la Tordera (Va¬
llès). El mapa representa aquest tipus de poblament al Montseny.

Quadre dels llocs d'assentament dels propietaris rurals i de les masses d'agricultors a Cata¬
lunya els segles X i XI (indiquem en línea contínua les relacions econòmiques i de vassa¬

llatge i amb línia de trets els llocs corresponents d'assentament o instal·lació):

Els h omes E/s llocs d'assen tamen t
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L·L MAS, UNA CREACIÓ PRE-PXRINENCA

Figura 2: El mas Batlle, al terme de Santa Pau (Garrotxa), se¬

gons dades facilitades per Maria de Bolòs [1: la casa i construc¬
cions auxiliars; 2: camps de conreu; 3: pastures i ermots; 4:
bosc).

1. La casa i construccions auxiliars (corral, solls corts, pallissa). Era de batre. No lluny, la
bassa per l'hort i les bèsties.

2. Camps de conreu, dedicats preferentment a la producció cerealista (blat, ordi, sègol,
blat de moro, etc.) i, secundàriament, a lleguminoses (mongetes, cigrons, faves). Arbori¬
cultura secundària. Hortet familiar.

3. Pastures i ermots. Dominen als solells, gairebé sempre com a resultat d'una degradació
de la vegetació natural i dels sòls. És aprofitat per al pasturatge, llevat de l'època estiuenca.

4. Bosc. Instal·lat generalment a les obagues (pi rojaI i pinassa com a espècies dominants).
A més de l'explotació forestal, pot tenir interès com a pasturatge a l'estiu en aprofitar els
ramats l'estrat herbaci, quan no hi ha transhumància.

L'Esquema que suara hem traçat és suficient per a adonar-se de la diversitat de l'explota¬
ció que hem al.ludit. Precisament creiem que aquest és un tret que caracteritza talment el
mas que, a parer nostre, és inexacta parlar de la seva existència quan no apareix aquesta
síntesi d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals. D'altra banda, sembla un xic fictícia la
divisió dels masos, realitzada, de vegades, d'acord amb la seva producció dominant (rama¬
ders, cerealistes, vitícoles). De fet, amb això es perd el concepte global que se n'ha de te¬
nir i es prescindeix del fet que un mateix mas pot variar en la proporció acordada als seus
distints elements de producció, segons les seves possibilitats naturals i unes determinades
circumstàncies socials i econòmiques, però mantenint sempre un cert equilibri en la seva
estructura diversificada.
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Economia rural, feudal i senyorial

Unitats de producció agrícoles i formes de propietat:

segles IX-X: Unitat de producció autàrquica.
Petita propietat lliure.

segles X XI: Fragmentació i decadència de la petita propietat,

segles XI-XII: Feudalització del camp català.

segles XII l-XIV-XV: Consolidació de la tendència de la concentració de la
propietat.
Prosperitat agrícola, comerç.
Problema remença, inici de la crisi.

segles XVI-XVII: Període de crisi en el camp català.

Evolució de les tècniques i tipus de conreu.
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Rocabruna.— 19 Febrer 1275.

El mas Casadelà desta home propi y en senoría del abat de Camprodon; cens per St. Miquel 2
sous y un obulo eo malla de tern per Nadal, una gallina per carnestoltas, quatre pesas de cansala¬
da per lo Maig, una mitjera de ordi, tasca de blat y cussura segons costum. Jaume Bajuli, Not de
Camprodon fi. 55 (2).

Exemple de pagament de cens d'un mas sota jurídicció eclesiàstica.

EL REPARTIMENT DELS FOCS DE CONDICIÓ REMENQA A LA FI DEL SEGLE
XV, segons J. Vicens i Vices (El gran sindicato remensa, mapa fora de text).
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Document de remença

Guillem, prior de Santa Maria de Besalú, concedeix a Pere Guadell i a la seva muller Maria, aque¬
lles cases i hort que hi ha a la vila de Besalú, entre les cases del manso Arcis i l'església de Santa
Maria de Bell-lloc, llindant a l'orient amb el carrer; al nord amb el manso Arcis; a l'occident amb
l'hort d'en Roger; i a migdia amb l'església de Bell-lloc, amb les mateixes condicions que el seu
antecessor Hug, prior, les hi concedí a la pròpia Maria, esposa, llavors de Guillem de Balbis, amb
un cens dólo perquè cremi una llàntia dia i nit a l'altar de Santa Maria, i una espelma per a totes
les misses que allí s'hi celebrin. Li reconeix també d'altres finques que els priors Pere i Bernat,
els seus antecessors, ja li havien fet donació. El prior cobra per "capite" 37 sous, i Maria y el seu
marit prometen sota la pena de l'honor, no canviar de senyor, ni eclesiàstic ni laic, amb data 15
de les calendes de juny de l'any 1217.
Transcrit d'un document de l'arxiu parroquial de Besalú.

Noteu com els pagesos estan sotmesos amb un vincle personal al seu senyor, (adscripció a la terra), vincle
que no es trenca sense el pagament de la remença.

LA SENTÈNCIA ARBITRAL DE GUADALUPE (21 D'ABRIL, 1486)

Primerament, per quant per part dels dits pagesos nos és feta gran clamor de sis mals usos vulgar¬
ment apel·lats, dient que indegudament e injusta, en gran càrrec de consciència, los dits senyors

exigen d'ells, compel.lint-los, per via del sagrament e homenatge que. Is han prestat, a pagar los
dits sis mals usos, los quals són remença personal, intestia, cugucia, xorquia, arsia e ferma d'es¬
poli forçada, e jatsia que per Usatges de Barcelona e Constitucions de Catalunya sien fundades
les dites remença personal, intestia, xorquia e cugucia e les dites arsia e ferma d'espoli sien per

consuetud introduïdes, de les quals, segons som informats s'ha algunes vegades feta justícia en
lo dit Principal, emperò, atès que los dits mals usos, per molts e diversos abusos que d'ells s'han
seguit, contenen evident iniquitat, los quals, sens gran pecat e càrrec de consciència no.s porien
per nós tolerar... per tant, sentenciam, arbitram e declaram que los dits mals usos no sien ne

s'observen, ne hagen Hoc, ne.s puguen demanar ne exigir dels pagesos, ne de sos descendents, ne
dels béns d'ells, ne d'alguns d'ells, ans per la present nostra Sentència aquells abolim, extingim,
aniquilam, e declaram los dits pagesos e sos descendents perpetualment ésser lliberts e quitis
d'ells e de cada un d'ells. Però perquè a alguna moderació se porien reduir e aixípodrien subsis¬
tir, segons dit és, per tant, en satisfacció e compensació d'aquells pronunciam e declaram los
dits pagesos ésser obligats e tenguts a dar e pagar, per cascun capmàs, 60 sous de moneda barce¬
lonesa. ..

6. Item, repel.lim, cassam e abolim lo dret e facultat que los senyors pretenen tenir de maltrac¬
tar los dits pagesos, e si d'ella usaran, que los dits pagesos puguen recórrer a nós o a nostres
oficials, davant los quals los dits senyors, per causa de la mala trac tació sien tenguts comparer e

respondre e fer compliment de justícia criminalment e civil; per- per açò no entenem llevar als
dits senyors o senyores la jurisdicció civil, si alguna tenen o los pertany sobre los dits pagesos.

7. Item, sentenciam, arbitram e declaram que los dits pagesos hagen a prestar sagrament e

homenatge de propietat a sos senyors tantes vegades quantes aquells voldran, regoneixent que
tenen les masies e cases, ab ses terres, honors e possessions, per los dits senyors o senyores,

però sens càrrec de remença personal e dels altres cinc mals usos restants... e que ... los dits
pagesos e successors llurs, no obstant lo dit sagrament e homenatge, puguen renunciar, deixar e

desemparar los dits masos e cases ab les proprietats, terres, honors e possessions, quan volran,
e que se'n puguen anar liberament a on volran ab tots sos béns mobles...

9. Item, sentenciam, arbitram e declaram que los dits senyors no puguen pendre per dides per
sos fills o altres qualssevol creatures les mullers dels dits pagesos de remença, ab paga ne sense

paga, menys de llur voluntat; ne tampoc puguen, la primera nit que lo pagès pren muller dormir
ab ella, o, en senyal de senyoria, la nit de les bodes, aprés que la muller serà colgada en lo llit,
passar sobre aquell, sobre la dita muller...

31



75. Item, que los dits pagesos sien tenguts d'aquí avant íntegrament, sens frau algú, bé e lleial-
ment a llur senyor o senyors, als quals pertany, pagar delmes, primícies, censos, tasques, quints,
quarts e altres drets reals que sien acostumats pagar per raó e causa dels masos, terres e posses¬
sions que posseeixen e posseiran, si ja no era que per los dits pagesos o successors llurs o per

algú d'ells, se mostràs ab instruments o altres autèntiques escriptures e documents, no ésser tin¬
guts a la paga dels dits delmes, primícies, censos, tasques, quints, quarts e altres drets real.:, o de
part d'aquells o d'algú d'ells.

Amb la Sentència Arbitral de Guadalupe es posà fi als mals usos i al sistema de relacions social que gene¬

raven; a partir d'aquell moment l'establiment en cens emfitèutic fou el tipus de contracte d'explotació de
la terra predominant.
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Economia urbana

ECONOMIA URBANA, GREMIS I MERCADERS

Origen de la ciutat: Funcions

Evolució:

XI-XII:
XIII:
XIV-XV:

XVI-XVI1:

Primer desenvolupament important, naixement dels ravals.
Expansió de la ciutat. Puixança de la burgesia.
Període de màxima expansió abans de la Pesta Negra.
Període de crisi.

Els habitants de les ciutats:
— Les tres mans
— La gent dels oficis: els gremis
— Activitat comercial
— Conflictes socials
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PRIVILEGI CONCEDIT PEL REI FERRAN EL CATÒLIC, EL 31 DE JULIOL DE 1480, A
LA VILA DE MATARÓ.

/ 4 Senyor molt alt e molt excellent, suppliquen molt humilment los faels e naturals vasalls e
súbdits de vostra molt gran excellèntia, jurats e pro-hòmens de la vila e terme del Castell de Ma¬
taró, e de les parròchies de Sanet Julià de Argentona, de Sanet Pheliu de Cabrera, e de Sanet
Genis de Vilaçar e de Sanet Pere de Premià, scituades en lo meresme, per / 5 gran senrici de
vostra altesa e de la Corona Real, e per bé e repòs de la cosa pública de les dites vila, terme, e

parròchies e singulars de aquelles, e endressa de la justítia, e per preservar vexations, treballs,
salaris e grans dispeses, consentir per vostra demència los capítols següents:
Primerament, com per lo lllustríssimo Don Alfonso, rey d‘Aragó, etc., de / 6 eterna memòria,
sia estada feta per privillegi reyal incorporació e agregatió a la Corona Real e a la ciutat de Barce¬
lona, de la vila. Castell e térmens de Materó, fahente constituhint aquells carrer e membre de la
dita ciutat de Barcelona et alius, segons és més llargament comprès en la carta del privillegi e en

la carta de possessió de aquen presa, les quals / 7 totes sien hagudes en lo present capítol per

expressades, e inseries, e de nou atorgades, sia de mercè vostra, Senyor, sens preiudici, novatió,
derogatió directe o indirecte dels dits privillegi(s) e incorporatió e altres coses en aquells com¬

preses, sinó a tota major confirmatió e corraboratió de aquells, ajustant e anedinta la dita incor¬
poratió de nou, incorporar e agregar inse-/8 parablament a la dita Corona e dignitat reyal, e per
ella a la dita ciutat de Barcelona, les dites universitats del Castell, vila e terme de Mataró e parrò¬
chies de Argentona, Cabrera, Vilaçar e Premià e singulars de aquelles, les quals parròchies sien
agregades e incorporades de semblant incorporatió qual fou feta per io dit lllustríssimo Senyor
Rey Don Alfonso, /9 de les dites vila, Castell e térmens de Matharó, fahent les dites universitats
e parròchies e singulars de aquelles e cascuna de aquelles, carrer e membre de la dita ciutat;
volent e consentint vostra gran excellèntia per sa clemèntia e encara de nou atorgant a les dites
viles, terme e Castell de Mataró, e parròchies predictes e singulars de aquelles e béns llurs, qu.es
/ 10 puxen alegrar de tots aquells privilegis, libertats e usos que té la dita ciutat de Barcelona, e

los altres carrers de Barcelona se acostumen de alegrar, e per quant desijen ja més no poder ésser
separats de la Corona Reyal e ciutat de Barcelona; vostra Senyoria, per sa gran clemèntia, e

augment e conservatió del Patrimoni Real, amb io present privillegi e concessió reyal, força /11
de llei pactionada e incommutable havent, en sa bona fe reyal e mediant jurament a nostre
Senyor Déu e sobre los seus sanets quatre Evangelis, per si e per sos successors imperpetuum
promet, que les dites vila, Castell, térmens e parròchies e singulars de aquelles e los mer i mixte
imperi, e les jurisdictions civils e criminals o qualsevulla altra spècia / 12 de jurisdictió de
aquelles, en tot o en part, no descorporarà ni desagregarà de la dita Corona Reyal, ni de la dita
ciutat; ni aquelles o alguna de aquelles o part de aquelles alienarà d'aquí avant, transportarà en

persona de ia lllustríssima Senyora Reyna, o altra qualsevol Reyna, per cambra, o per altra
qualsevol causa, ni del Illustre primogènit, o / 13.

La batllia de Mataró compra els seus drets senyorials i passa a estar sota jurisdicció reial, amb els privile¬
gis que comporta ser carrer de Barcelona.
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La primera referència documental a exàmens d'oficis del gremi de ferrers de Barcelona
que hem trobat, repetim-ho, és de l'any 1452. Dóna la notícia un ban dirigit a manes¬

cals, coltellers i ballesters d'acer, publicat al Regomir, a la Dagueria, a la Boqueria, a la
plaça de Santa Anna, al pont d'en Campderà i a la capella d'en Marcús. Es tracta de
posar en vigència les ordinacions municipals, com ara:

—"...que d'aqui avant algun manescal no gos usar del ofici de manescalia en la dita ciutat si
donchs no te obrador e abans sia examinat per los proh omens del dit ofici".
—"...que algun colteller o daguer o altre qualsevol persona no gos ni li sia licit ni permes vendre
ni tenir en la porta en lo carrer apel·lat de la Dagueria o Frenaria ne del Regomir alguna ferra¬
menta qui no sia gornida en la dita ciutat sots lo ban de LX sous... excep tat e declarat que la
dita ferramenta encara que sia guarnida fora la dita ciutat sens incorriment del fit ban se puxe
vendre al carrer de la Mar e dels Vigatans o en qualsevol altra part de la ciutat". Ordres sem¬
blants es dirigeixen als ballesters d'acer i als espasers.
—Els prohoms s'examinaran de dos oficis i pagaran 30 sous al gremi i 20 als examinadors.
—El calderer o serraller estranger pagarà a la caixa 5 sous cada any; en cas contrari, no se li per¬
metrà obrar peces. En satisfer la indicada quantitat, serà atès en tot com si fos confrare.
Heus ací les normes que se segueixen en l'examen de daguer, en data 24 de maig de 1460.
"...los proh omens dels dits oficis hagen alegir dos daguers qui sapien fer, guarnir e acabar dagues
de tot punt. Lo hun dels quals hage aprestar fornal e eynes al qui.s volra exhaminar per fer dues
peces tals com li seran demanades per los dits dos daguers e aquelles peces hage acabar ab tot
compliment E acabades sien hauts altres. IIII. daguers qui vegen e regoneguen les dues peces si
seran ben acabades e exhaminen aquell qui fetes les aura en presencia dels dits prohomes. E si
per aquells sera trobat abil e sufficient en lo dit ofici lo hagen a passar e puixe tenir obrador e

usar del dit ofici en la dita ciutatpaguantpero e fahentço que en les altres ordinacions es men¬

cionat, exceptat que los .XX. sous qui devien esser dels exhaminadors segons en les dites ordina¬
cions es contengut, que se hagen a convertir en paguar lo retaula qui a present se fa del glorios
mossenyor santAloy del qual son confrares los del dit ofici de farrers...".

Reglamentació dels exàmens d'oficis del gremi de ferrers de Barcelona.
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1396, maig, 6. Torroella de Montgrí.
El rei Joan I escriu al veguer i batlle de Barcelona, ordenant que siguin foragitades de l'antic Call
de Barcelona les dones públiques, ja que segons la llei no podien estar dins del clos emmurallat
de les ciutats i viles.

ACA, Reg. 2025, fol. 35 r.-v.

Sobre les detencions que hi ha recenmenten el Call, a la ciutat de Barcelona.
Joan, perla Gràcia de Déu, etc...
Al veguer, estimat pels nostres fidels, sotsveguer i batlle de Barcelona i als que es troben per sota
el nomenat veguer i batlle; salut i apreci.
Desconeixeu que així com l'aigua pudenta i putrefacta corromp les terres termeneres incorrup¬
tes, així el contacte amb el pecat de les dones que es venen a baix preu acostuma a denigrar els
cosos sans de les dones honestes, i no solsament en la fama, també en els costums i molt sovint,
cosa encara pitjor, les acostuma a les accions més vi/s; també solen desvetllarse disputes aferrisa-
des i incitacions a/s mals; i finalment, acostumem a provocar d'ai tres mals, a causa de/s quals e/s
homes que viuen en bona armonia son conduits a vegades a la discòrdia la destrucció i la mort
Potser ignoreu que les dones impúdiques i al mateix temps vils, deuen així perjudicar pel seu
contacte a les dones bones o disculpeu aquesta barreja, oblidant per conseqüent separar i ubi¬
car fora de les muralles de la ciutat a les dones de les quals parlàvem abans i àdhuc, sancionar-les
per l'autoritat legal?
Potser va desaparèixer del record del vostre bon judici, el fet que fa poc de temps, abans que

haguesseu pogut conseguir i tenir la possessió dels càrrecs que se us van confiar, vau prometre i
jurar (entre d'altres coses) Els Costums Generals de Catalunya entre els quals hi ha certa llei
general que sota aquesta forma va promulgar amb reflexió i coneixement, sobre la seva expulsió
(de les dones), el aleshores ilustríssim Princep i senyor, Pere, pare nostre, de feliç memòria, rei
dels aragonesos, sabent amb antelació els danys i escàndols que el contacte amb aquestes dones
podia suscitar:
"Les dones vi/s de cos públic i difamat, a qualsevol poble o ciutat, villa o lloc en el que visquin
persones honestes i resideixin habitualment, no deuen residir-hi de cap manera, al contrari, po¬
den i deuen ser foragitades d'allí i també de les seves pròpies cases".
A ix í doncs, segons aquesta forma, vós o igualmen t algun dels vostres als que ciaramen t la cita es

refereix, doncs estan casi a la part més alta de la ciutat de Barcelona i concretament sota els ter¬
mes del Call Major de/s jueus de la mateixa ciutat, manteniu e/s ulls tancats, perquè allí moltes
de les dites dones de mala vida, resideixen i viuen en antres d'algunes cases i altres viuen i venen
en gran nombre, oberta i públicamen t e/s seus cosos a qualsevol i no les vau obligar a allunyar-les
o a sortir d'aquests antres o de les cases;i tanmateix ho fareu tantes vegades com sigui necessari
per a la més sana i major part del vecindari on viuen i ho exigireu moltes i repetides i multiplica¬
des vegades en la mesura en que aquestes coses siguin notories i evidentes i sempre de cap altra
manera de la que considerem firme (. )
(■ ) per freqüents i clamoroses súpliques dels habitants de ia part més alta de la ciutat, concre¬
tament sota els límits del Call que han set detallats més enrera, que exigeixen per ells, justícia
en aquestes cartes llegides en veu alta, a vós i a qualsevol dels vostres, diem i ordenem amb deci¬
dida intenció i expresament, sota pretexte de la nostra gracia i mercè i sota pena de 200 florins
d'or a aquell de vosaltres que faci el contrari o que en aquestes coses sigui negligent o indolent,
sense l'esperança de la indulgència (. ).
Datat a la ciutat de Torroella de Montgrí, etc...
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1394, Octubre, 20, Barcelona.
El rei Joan I dóna llicència per exercir la medicina a Francesca, vídua de Berenguer sa Torra,
mariner de Barcelona.

ACA, Fteg. 1908, fol. 126r.

A Francesca, dona dei difunt Berenguer Sa Torra.
Nós Joan etc.

informats per testimoni fidedigne de que vós, Francesca, dona del difunt Berenguer sa Torra,
mariner de Barcelona, que vàreu exercir l'ofici de llevadora i l'exerciu a la ciutat de Barcelona i
des d'un començament vàreu organitzar la vostra vida i ia vàreu conduir a subministrar diversos
medicaments a les dones embarassades, parteres i altres, i als infants nascuts principalment a

l'edat més tendra i a a altres, també a qualsevol persona que recorregués a vos pels seus dolors o

malalties, i els vàreu atendre amb bastant avantatge i discerniment. Segons això, estant vos pre¬

sent, la predita Francesca, us concedim la facultat i llicència plenària, sense perill i lícitament,
sense ser un obstacle el fet que no hau sigut examinada ni en l'art de la medicina i cirugia ni
altres coses que sobre això puguin ser al. legades con tra vós, de poder alleugerir a qualsevol dona
embarassada, partera i altres, i als infants i a totes i cadascuna de les persones que es presentin
d'avant vós, perquè siguin remeiades i curats els seus dolors o malalties, i de la mateixa manera

els que us demanin per a subministrar qualsevol medicament i sobre aquestes coses i d'altres, de
la mateixa manera que estàveu acostumada fins ara.

I amb això anul·lem, abolim, cancelem i suprimim totes les investigacions, processos i a/tres que
en contra de vós i per aquesta causa hagin sigut fets de qualsevol manera, general o particular¬
ment per nós o per qualsevol dels nostre oficials, jutges i comissaris, i us absolem ara i ho farem
sempre en el present dia de, manera que previsorament no us pugui produir mai més queixa ni
ser-vós demandat res.

Ordenem, per tot això, expressament i per aquest segur coneixement, a tots i cadascú dels ofi¬
cials, jutges i comissaris nostres als quals ens referim, de manera que mantinguin ferma la con¬

cessió, llicència, absolució i totes i cadascuna de les ja escrites; i les observin i les facin ser obser¬
vades inviolablement pels altres; i no contravenir-les, ni permetre que ningú les contravingui per

alguna causa (...).
Data a Barcelona el dia vint d'octubre, en l'any de la Nativitat del Nostre Senyor 1394, i octau
del nostre regnat (segueixen els testimonis).

Fixeu-vos com la dona, a l'Edat Mitjana, practicava la medicina.
Al segle XIX, quan els estudis de medicina assoleixen el grau d'universitaris, la dona no podrà entrar a la
universitat i quedarà marginada d'aquesta pràctica.
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Contracte de "Comanda" comercial de l'any 1252

Sigui conegut de tots que jo, Guillerm de Soler, concedeixo i reconec a tu, Guillem de Calders i
als teus, que he rebut in tua comanda en el present viatge que faig a Tunis en el leny de Pere de
Palu i dels seus socis o allí on el dit leny fagi port per a negociar, tres caixes de vermelló, dins de
les quals hi ha disset arroves menys quatre lliures i costen seiXante-quatre lliures menys cinc
sous barcelonesos; quant al vermelló, allí prometo vendre'l segons millor puga de bona fe, i
quant al preu que obtinga en el mateix lloc prometo invertir-lo de bona fe segons millor vegi i
conegui, en pebre o en cera; i aquesta inversió, és a dir el benefici i el capital, si Déu vol, convinc
en poder tornar-te'l fidelment un cop fet el dit viatge; no obstant això, que de tot el benefici
que Déu doni in hac comanda, descomptat d'aquest el capital, jo tingui la quarta part; i en veri¬
tat tu tinguis junt amb el capital, les tres parts restants. També amb aquesta particularitat, que
dita comanda pugui emportar-me-la amb mi, allí on vulgui anar per a negociar i aquesta coman¬
da pugui transmitir-te-la en qualsevol leny que vingui a les parts de Barcelona, Mallorca o

Montpeller, "manente tamen dicta comanda ubique ad tuum redegum et fortunam". Actum

N. El contracte de "comanda" es difon molt a Catalunya i pressuposa l'existència d'un soci capitalista
que aporta el capital i un soci gestor que fa la feina. El capitalista rep les 3/4 parts dels guanys i es fa
càrrec de les pèrdues, i el gestor rep la 1/4 part.
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Art

ROMÀNIC

Cronologia: S. XI-XIIa)Ordre jeràrquic tancat de la Societat Feudal i Art Romànic

b) Arquitectura:

— base romana

1 — Romànic autòcton (síntesi de — mossàrab
— visigot
— carolingi

Principis del s. XI, —» St. Pere de Roda (1022).

2 —Primer Romànic Lombard: (a partir del l° quart del s. XI).
— Política de l'Abad Oliba
— Arribada dels mestres lombards Funcionalitat.

Església de St. Vicenç de Cardona (Castell) 1040.

3 —Segon romànic, (s. XII) Influències de Provença, Italia, Llenguadoc i àrabs -> Sant
Joan de les Abadesses (1150). Dos conjunts alcaítzants — La Vall d'Aran

— La Vall de Boi

c) Escultura:

S. XII, és el gran moment de l'escultura romànica catalana.

1 —Escola Rossellonesa: Mestre de Cabestany.

2 — Escola de Ripoll: Al voltant de la Portada del Monestir de Sta. Ma de Ripoll (2°
quart del s. XII).

3 —Potenciació del valor arquitectònic i escultòric del claustre: Claustre de la catedral
de Girona i Claustre de St. Cugat del Vallés.

d)Pintura:

1 —Mural: Conjunt més important del món, procedint de petites esglésies rurals.

„ . i.l, . - italo-binzantí: TaüllDues corrents estilístiques: t , ... ■ n u
— francès: Sta. Ma del Mur i Sta. Ma de Barbera.

2—Sobre fusta. 2 peces — frontal de l'altar
— baldaqu í
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Iconografia: — Crist o Verge dins la Mandorla.
— Tetramorfos
— Apòstols

v

Progressiva evolució que va perdent convencionalismes.

Tres tallers al s. XII: — Seu d'Urgell
— Ripoll
— Vic

TRANSICIÓ S. XIII.

Pas del Romànic al Gòtic. Influència de l'arribada de l'orde cistercenca: Nova manera de
construir.

GÒTIC. S. XIII-XVI.

a) El Renaixement de les ciutats: Pas del treball monacal tancat a l'obrador urbà.

b) Arquitectura:

— Introducció de la volta de creueria i l'ogiva, i del valor del lineal contraposat al
massís.

— Caràcters propis de l'arquitectura gòtica catalana, diferencials del gòtic europeu.

— puresa formal, simplicitat.
— grans finestrals, però predomini del ple sobre el buit en els murs.
— edificis horitzontals, a diferència de la verticalitat europea.
— concepció funcionals dels edificis.

— Creació d'espais rectangulars coberts per arcs diafragmàtics i embigat de fusta.
Creació de grans espais amb un sistema tècnic senzill: Drassanes, hospitals, Salons,
etc...

— Esglésies: Predomini de la nau única.

— Tipologies: — Palaus, Llotges
— Esglésies
— Cases urbanes
— Edificis públics o de serveis.

c)Escultura:

Pas de l'irrealisme romànic a una tendència realista, a partir de:

— Observació directa de la natura.
— Recreació dels models clàssics
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En una segona etapa: tendència a gran sentimentalisme.

Exemples: — Mestre Bertomeu (S. XIII)
- F. de Montflorit (s. XIV): tombes de Jaume II i Blanca d'Anjou.
— Jaume Cascalls
— Mestre Aloy (XIV)

d) Pintura:

- Francgòtic (XIII) o gòtic lineal: Frontal de Soriguerola.
— Italogòtic (XIV): influència Siertesa i Florentina. Ferrer Bassa, Ramon

Destorrents
- Internacional (a partir de finals del XIV): Lluís Borrassa, Bernat Marto¬

rell, Lluís Dalmau, Jaume Huguet.

RENAIXEMENT

A Catalunya no es dóna una inclusió en l'esperit del Renaixement a causa de:

— Crisi de la burgesia catalana.
— Sotmetiment de Catalunya a la Monarquia dels Àustries.

a) Arquitectura

No podem parlar d'una arquitectura catalana renaixentista en tant que una nova concep¬
ció de l'espai. Només d'edificacions amb certes influències estil ístiques:

— Pioners d'una edificació gòtica amb influències renaixentistes (Casa de l'Ardiaca
Lluís Despla, Casa Miquel Joan Gralla —1518—).

— Introducció d'una arquitectura “a l'estil romà", més com una moda que com una
identificació amb aquest estil (Obres de Joan Angles a Tortosa (1/2 s. XVI).

— Escola Renaixenta del Camp de Tarragona (Jaume Amigó), d'aquí s'inspira Pere
Blai (Reforma i Façana nova del Palau de la Generalitat) — (1596-1617) amb influència
de Pal.ladi i M. Angel.

b) Pintura

Petita implantació de l'ideal pictòric renaixentista. Arribada d'influències, sobretot de
mà d'artistes estrangers (Pere Serafí —grec—).

Es manté una demanda important d'obres pictòriques, fins i tot en estils tradicionals.

— Autors. Bartolomé Bermejo: La Pietat (1490). Joan de Borgonya (1510) que crea
escola: Pere Nunyes, Henrique Fernàndez, Nicolau de Credença. Pere Mates (1526-1568).

c) Escultura

Mateix plantejament que a les altres arts.
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Autors:
— Iniciador: Bartolomé Ordónez (arribat a Barcelona el 1515 i ajudat per estrangers,

com Diego de Siloé.
— Damià Forment
— Diez de Laitzasolo (actiu a Catalunya entre 1525 i 1556).

N° 14 Die veneris XXIIII predictorum mensis etanni.
Los S. deputat militar y oydors etc ut supra in aliis, delliberen que N'anthoni Carbo¬

nell fus te vage en aquelles parts y lochs dei present principat que à eii aparra y que tall es tallar
fassa tota aquella fusta de alber y altra qualsevol que à ell aparra per obs de la obra del aposento

que de present se fabrica en lo palau real de la present ciutat per al litre. Locthinent general de
sa Magt per ordinacio de la cort derrerament celebrada en la vila de Monço y que per al dit
effecte aport la bandera ó altres insignes ó senyals ques acostumen en semblants y que los arbres
que tallarà ó farà tallar per dita obra, sien pagats al fet y en lo modo que en semblants se acostu-
me y fasse aportar dits arbres à la dita obra lo mes prest que sie possible,
sie expedida oportuna cauthlea.
N° 12 Die venere XVIIII predictorum mensis et anni.

Mes delliberen ab consell de misser Anthoni Puigvert assesor y advocat ordinari del dit
general inseguint y per effectuacio de la deliberació feta dessus à XXIII de maig prop passat que

per misser Michel Ciurana regent los comptes de la obra que de present se fa en la casa junct al
palau del Rey per lo aposento del litre. Locthinent general, sien donades y pagades a Anthoni
Carbonell fuster sexanta liures per son salari de la dita obra per tres mesos que finiren lo darrer
de Agosto prop passat manan t ne sie spedida cau thela.

Documents relatius a la construcció del Palau del Lloctinent de Barcelona.



Institucions: les Corts i consells municipals. La Generalitat

INSTITUCIONS: Les Corts, Consells i Paeries. La Generalitat

— Inicis d'estructura de govern en la Catalunya Comtal.

— La Catalunya Feudal. Segles XI-XII.

— La Catalunya a la Baixa Edat Mitjana. Segles de plenitud (XIIl-XIV-XV):
— Les Corts
— La Generalitat
— Consells i Paeries. El Consell de Cent.

— Canvis i evolució del govern de Catalunya en els segles XVI-XVII.
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SEGLESIX-X:ESQUEMAINSTITUCIONAL Característica:Organitzacióterritorialencomtats.
COMTE

OI

Justícia (jutges,saigs)

Cancelleria

Consellrestringit(col·laboraciópermanent) Assemblees(denobles,prelats,etc.Duesotresvegadesal'any)
Jerarquiapolítica: COMTE

,|,
.II ciutatcamp VESCOMPTE

VICARIS



SEGLES XI-XII: ESQUEMA INSTITUCIONAL

Característica: Societat Piramidal Feudal.

Relacions feudo-vasallàtiques.

Justícia

I
Superior Inferior

assemblees de barons castlans i batlles (representants dels senyors)
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SEGLESXIII-XIV-XV:ESQUEMAINSTITUCIONAL BaixaEdatMitjana.Períoded'esplendor.
EstructuresdegovernaCatalunya

EsquemadetreballdelesdeliberacionsdelesCorts PleoGeneral Promovedor Secretari

Rei
i

Juntadetractadors Promovedor Secretari

->

Constitucions CapítolsdeCort
Promovedor Secretari

Noblesa

Eclesiàstics

VilesReials



SEGLESXV-XVII:ESQUEMAINSTITUCIONAL Períodededecadència
-P*

oo

REI

Conselld'Aragó(nomqueprenguéelConsellReialsotaelsÀustries)
Lloctinentovirrei

Rosselló-CatalunyaGeneral(pagaments)(comptabilitat) Veguers Batlles

Noblesa

Corts

Diputaciódel

Eclesiàstics

Parlament

VilesReials

Juntadebraços

Generalitat



Constitucions i altres drets de Catalunya (Barcelona, 1706)

DE VSATGES, CONSTITVTIONS> Y
ALTRAS LEYS. TIT. XV.

I. PERE ícgon cn la Cort de Barcelona,
Any. M. CC. Lxxxiij.

Capjtiiij.

VOIcm, ftatuim, e ord enam , que íí nos,o los fuccíTors noftres Conftirutio
alguna general, o ftatut fer volrera .en Ca-
thalunya, aquella, o aquell façam de appro-
batio , e confenciment dels Prelats, dels Ba¬
rons, dels Cavallers , e dels Ciutadans dc
Carhalunya , o ells appcllats, de la major,c
dc la pus fana part dc aquells.

Jurament i observança de les Constitucions per part del rei

IACME ícgon enIa;CortdeLeyda,Any.
M.ccc. j. Cap..xvi).

ORdenam , c ílatuim , la prcíènt Cortapprobant, que tot ço que en aquef-
ta Cort ca ordenat, íïc tcmgut, e jurat per lo
Senyor Rey , c per tots las altres de Catha¬
lunya , de qualque condç.tio íïen , e lle ob-
íervat, e jurat ab fermetàt de Homenarge:
c fi algu , o alguns açoírio volian fer , o
fermar, o contravenien ,-que nos ab tota la
terra proceefcam , e forcem, c hajam pro.
ccir , e forçar encontincni. aquell, o aquells
qui contravcndran , c contralurs bens.

N. Vegeu en el primer text la base constitucional del govern col.legislatiu baix-medieval català entre el
rei i les Corts. Ens apareix també la composició en tres braços d'aquest organisme legislatiu.
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Les Corts Catalanes

PROPOSICIÓ REGIA DE PERE'L CERIMONIÓS EN LES CORTS DE MONTÇÓ DE 1382
"Ecce adsum quia vocasti me". Primo Regum, tercio capitulo.
A tot poble és degut y pot demanar a son príncep y senyor la sua presencia pera tres coses. La
primera, pera demanar gràcies y llibertats. La segona, pera demanar justícia y igualtats. La terça,
pera defendre llurs llochs y heretats
Diem, primerament, que a tot poble és degut y pot demanar a son príncep o senyor gràcies y lli¬
bertats; y que així ho puguen fer, havemne exemple III Regum, XII0 capitulo, dont se llegeix
que, mort el rey Salomó, les XII tribus de Israel s'ajustaren, en Sichem, pera tal que coronassen
Roboam, fill de Salomó, en Rey qui regnàs après d'ell. Y demanàrenli gràcies y privilegis dient:
Ton pare, Salomó, quan vivia, posà grans questes y càrrechs sobre nosaltres, qui aquells no po¬
dem soportar; perque, plàciat qu'ls nos vulles minvar. Y el Rey els respongué çò que liplacb. Y
per çò, com no és nostra matèria sinó'l demanar de la gracia que li demanaren, la respota dei-
xam. Apar, donchs, que al poble és degut y pot demanar gràcies y llibertats a son príncep y
senyor.

Dèyem segonament que a tot poble és degut y pot demanar a son príncep y senyor, justícia y

igualtats; y aixís ho llegim Hester, VI1° capitulo, hont diu que Aaman, que era príncep y cap de
la cavalleria del rey Assuer y del Concell, y havia gran enveja als juhèus, volentse venjar d'ells,
tractà—ab falses lletres, segellades ab l'anell del Rey que regnava sobre CXXVII provincies, les
quals lletres trameté por totes les terres del dit Rey,— que en un dia y en una hora morissen tots
e/s juheus del regne, imposant!os crims de lesa magestat Y sabent açò els juheus, ajustàrense y

vingueren a Mardocheu, qui era oncle de la reyna Hester, y recomptàrenli la crudel justícia que
Aaman havia dictada contra el/s. Y Mardocheu ho digué a la Reyna, la qual era jueva y sa nevo-
da, y la Reyna pregà al Rey que prengués la verga; car allà, donchs, era costum que ningú no

gosava parlar ab el Rey si donchs per ell no li era signat ab la verga. Y llà, donchs, la Reyna feu
clams, al Rey, de Aaman qui havia tractada tant crudel justícia contra'ls juhèus. Y el Rey feu
justícia, ais juhèus, de Aaman qui'l penjà en una alta forca. Apar, donchs, que a tot poble és
degu ty pot demanar a son príncep y senyor justícia y igualtats.
Dèyem terçament, que a tot poble és degut y pot requerir y demanar a llur senyor, que'ls defen-
se llurs llochs y heretats segons que's llegeix Primo Regum, VI11° capitulo, que'ls fills d'Israel
demanaren a Samuel que'ls donàs Rey qui'Is defensàs y anàs primer en la batalla en llur defensió
y diguèrenli: Tu ets vell, y els fills teus après de tu no seguiràn les tues carreres, en que tu est
anat vers nosaltres; perque, vulles constituir y ordenar sobre nos que hajam Rey, per tal que ens

faça justícia y gràcies; car, així com totes les nacions del mon han Rey, així volem nosaltres
haver Rey. Y a Samuel desplagueren aquestes paraules del poble, y posàs en oració. Y Nostre
Senyor Deu, respongué; y digueli: Fes la voluntat del poble. Apar, donchs, que al poble es degut
y pot demanar a son senyor que'ls defense llurs llochs y heretats.
Aplicant aquestes paraules a nostre propòsit, Nos podem dir que'ls Reys d'Aragó y els Comtes
de Barcelona són estats, als llurs sotmeses, llarchs y lliberals y en els juhís justos y iguals, y a
llurs enemichs cavallers y triomfals
Apar açò que sia ver, y primerament la primera, çò és, que fossen ab llurs sotmeses llarchs y lli¬
berals, si guardau (mi rau) vostres furs y constitucions y vostres privilegis, aquí trobareu quantes
donacions els han fetes y veureu que sou els pus franchs pobles del mon. I
Que sien estats en llurs juhís just y iguals, guardau e/s processos per ells fets, y en aquells troba¬
reu que són estats més misericordiosos que rigorosos, no guardant profit llur propi. Que síen
estats a llurs enemichs, en defensa de llurs sotsmeses, ardits cavallers y triomfals, guardau les
cròniques y els privilegis per ells en la població de cascún lloch otorgats y trobareu que no sola¬
ment foren contents de defendre llurs sotsmeses, més encare conqueriren molts de llurs ene¬
michs y vehins Y trobareu, que de la montanya de Juno, que és sobre Oscha, tro (fins) a Oriola,
y de Tamerit del camp de Tarragona tro a Taraçona, tot ho han conquest y guanyat de infaels.
Perque, nos, volent seguir llurs petjades, havem volgut semblar en cascuna de les dites coses nos¬
tres predecessors; car si guardau vostres furs, constitucions y privilegis, aquí trobareu que us
som estats llarch y lliberal de nostre poder.
Si guardau més avant nostres juhís com són justs y iguals en los processos qui s'en són fets, tro¬
bareu que som estat misericordiós y rigorós.
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Així meteix, si havem mesa nostre persona per vostra defensió en les guerres y fets d'armes que

haguts havem, açò sabeu vosaltres y, per consegüent, ací no volem plus dir.
Y així, com per vosaltres nos sia estat suplicat y instat que vinguessem a tenir la present Cort,

som aixf, venguts; y conduint podem tornar les paraules començades: Ecce adsum quia vocastis
me; qui volen dir: Veusme açí, car me haveu apel.lat, pérque'ns digau que voleu, car aparellats
som oir yos benignament y fer tot çò que pugam a servey de Deu y a profit y bon estament de
la terra.

RESPOSTA DE JOAN FIVALLER

Senyor molt excel.lent: El braç reyal de les ciutats y vi/es reyals del principat de Catalunya, ha
gran y singular plaer y consolació de la vostra proposició; y sobre aquella acordarà, ensemps ab
els altres braços, en tal manera que serà servey y glòria de Nostre Senyor Deu, servey y honor
de vostra reyal Corona, y profit y be avenir de la cosa pública. Y placia senyor al Rey dels reys,

qui us ha donat bon parlar que us fassa ben obrar, y metre en bona execució les coses per vostra
excel.lencia proposades Y més avant, Senyor, el dit braç està y persevera, en çò que pels altres
braços és estat dit, així sobre la mutació del lloch, de la qual el dit braç vos suplica, com sobre
les altres coses

Extret de la relació de parlaments de les Corts Catalanes. Podeu veure, en primer lloc, una proposició rè-
gia pertanyent a Pere el Cerimoniós, i, en segon lloc, una resposta a una altra proposició reial on es mani¬
festa el funcionament de les Corts: l'actuació de cada braç per separat (en aquest cas, el reial) i la poste¬
rior reunió amb la resta d'estaments (ENRIC PRAT DE LA RIBA, CORTS CATALANES, Barcelona
1906).
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DE OFFICI DE CONSELLERS, PAERS,
CONSOLS, 1VBATS, Y ALTRES ADMINíS.

TRADORS DE VNIVERSITATS.
TiT. iy.

L PERE fcgon cn Ifl Cort de Barceloba,
Any, M. cc. Luuài). Cap. ixvij.

Torgam encara , e approbam , que
PacrSjIurats, c Coníeilers fien cn las-
Ciutats, ViJas, c altres Lpcs naRrcs,

en los quals antigament Tolien eflfer ,e fien, e
romangan en aquell Stament, e vfen, axi com
cran, e vTavan cn temps del Senyor en Iacmc
éa bona memòria Xey de Aragó pa¬
re nostre.

Confirmació de privilegis dels Consells Municipals, atorgada per Pere 11.
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TRANSFORMACIONS MODERNES.S.XVMI-XIX

Catalunya veu negada la seva personalitat política després de la derrota en la guerra de
Successió en la qual lluità al costat de la Gran Bretanya i els Països Baixos contra el pre¬
domini de l'Absolutisme francès sobre Europa. Felip V inicià la imposició de l'uniformis-
me als pobles de la Corona d'Aragó, imposant-los les lleis i institucions de Castella. Les
Corts independents i sobiranes i la Generalitat eren suprimides, i a poc a poc les lleis de
Catalunya foren abolides. Aquest procés centralitzador serà seguit pel liberalisme, al segle
següent. D'un signe diferent, però el constitucionalisme liberal pretenia imposar un estat
unitari de caracter jacobí, seguint el model francès. Diria que si bé durant el segle XVIII
s'encetà la tasca de despersonalització de Catalunya, el liberalisme, amb la nova legislació
va voler cloure aquesta tasca amb molta més precisió. Lleis i més lleis, la nova divisió en

"províncias" la introducció del castellà a l'ensenyament...

Catalunya seguirà durant aquests segles un procés de creixement i modernització, malgrat
l'actuació dels governs de Madrid, que massa sovint desconeixien i no comprenien el pro¬
cés d'industrialització que es produïa a casa nostra. Aquesta empenta s'encetà abans del
s. XVII, quan Catalunya començà a sortir de la llarga estagnació. Les mesures del govern,
com la creació de la Junta de Comerç i el decret de lliure comerç amb Amèrica, no eren
res més que la legalització d'unes situacions de fet ja creades: L'agrupació dels comer¬
ciants i el comerç de Catalunya amb Amèrica.

Catalunya, "la petita Anglaterra", en aquesta gran transformació sofrirà grans trasbalsos, a
causa del canvi social que comportava; el carlisme, l'obrerisme, els industrials, el pensa¬
ment republicà i federalista, donaren lloc a guerres i revoltes que eren pròpies de tot país
en camí cap a la indústria.

Catalunya no s'oblidà de la seva personalitat, i veurem com en la cultura, des de planteja¬
ments polítics diversos, com el carlisme, el federalisme o el conservadurisme, s'apunten
mesures per a reconèixer el dret a autogover-nar-se, un dret arrebassat que calia recuperar.
Després de l'intent federalista de 1873-74, durant la restauració es definí més clarament
el que s'anomenà el Catalanisme.

1716.— Decret de Nova Planta a Catalunya, València, Mallorca i Aragó.
1746.— Mostres de fàbriques d'indianes i teixits.
1758.— Junta de Comerç.
1764.— Escola nàutica de Barcelona.
1770.— Col.iegi de Cirurgia de Barcelona.
1774.— Avalot de les quintes.
1793.— Guerra Gran.
1797-1800.— Guerra amb Gran Bretanya.
1800-1804.— Guerra amb Gran Bretanya.
1808.— Ocupació francesa.

Constitució a Lleida de la Junta Superior del Principat de Cat.
1810.— Constitució d'un govern català autònom per Augereau.
1814.— Fi de l'ocupació francesa.
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1820-23.— Trienni liberal.

1825.— Revolta dels malcontents.

1827.— Ferran Vila Catalunya és rebut per la Junta de Fàbriques.1832.— Fàbrica Bonaplata.1833.— Aribau Oda a "la Pàtria", considerat l'inici de la Renaixença. Creació de la divisió
"provincial".

1833-43.— Primera Guerra Carlina.
1835.— Crema de convents a Barcelona i Reus. Exclaustració.
1840.— Espartero. Primeres associacions obreres.
1842.— Revolta de la "Jamància" i bombardeig de Barcelona.
1846-49.— Guerra dels Matiners. Segona carlinada.
1850.— Revolta contra les Selfactines. Bienni progressista.1868.— Revolució democràtica. Trionf republicà a les eleccions.1869.— Creació de les Tres Classes de Vapor.1870.— Aixecament de Gràcia contra les quintes. Congrés de la Internacional Obrera a

Barcelona.
1873.— Tercera carlinada. República federal i proclamació de l'Estat Català.
1879.— Valentí Almirall crea el "Diari Català".1885.— Presentació del Memorial de Greuges al rei.1886.— Almirall fa "Lo Catalanisme".
1888.— Exposició Universal de Barcelona.
1890.— Primera celebració del 1erde Maig a Barcelona.
1892.— Bases de Manresa. Lluites sindicals.1898.— Fi de la Guerra de Cuba.1899.— Tancament de caixes.
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Demografia

DEMOGRAFIA SEGLES XVIII, XIX i XX

Segle XVIII. Creixement ininterromput. Taxa de natalitat elevada i taxa de mortalitat
en disminució per la minva de la mortaldat catastròfica.

Aquest creixement, però, és desigual; hi ha comarques que creixen per damunt de la
mitjana catalana i d'altres per dessota.

La població catalana té tendència a ocupar les valls i els llocs costaners.

Segle XIX. Creixement ininterromput però desigual.

Taxa de natalitat elevada; a partir de la segona meitat del segle es practica control de
natalitat i la taxa comença a minvar.

Taxa de mortalitat en disminució per la, gairebé, desaparició de les mortalitats catastròfi¬
ques.

Migracions. Internes de camp a ciutat i a centres fabrils. Els darrers anys del segle comen¬
cen a arribar immigrants de fora de Catalunya.

Densitat de població. Aquesta es concentra en les ciutats, planes i zones costaneres. La
població té tendència a concentrar-se en altituts inferiors als 250 metres, les poblacions
situades per damunt dels 250 metres perden habitants.

I
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Comparar el diferent grau de creixement de les següents comarques, veient, però, que el
gran salt experimentat durant el segle XVI11 és comú a tot el territori.
(Pierre Vilar, Catalunya dins l'Espanya moderna, III).

El Maresme :4

1718 1787 índex

Alella i el Masnou 511 867 169

Arenys de Mar 1.245 4.253 342

Arenys de Munt 585 1.420 243

Argentona 642 1.064 166
Cabrera de Mataró 678 613 90
Caldetes 204 397 194
Calella 768 2.637 343
Canet de Mar 1.861 3.356 234
Dosirus (i Canyamars) 439 529 120

Malgrat, Palafolls / Sta. Susanna 1.226 2.421 197

Mataró (I Mata) 5.918 9.947 163

Pineda 493 1.163 236
Premià de Dalt / Premià de Mar 159 1.129 710
St. Andreu de Llavaneres 952 960 101
St. Vicenç de Llavaneres . . .■ 385 641 166
St. Iscle de Vallalta /St. Cebrià de Vallalta 171 569 332
St. Pol de Mar 375 992 267
Teià 689 1.611 234
Tiana / Mongat 307 887 289
Tordera 967 1.585

Hortsavinyà 162 248
St. Pere de Riu 91 133
Vallmanya 37 1.257 78 2.044 163

Vilassar de Mar 1.435

Vilassar de Dalt / Cabrils 1.243 1.013 2.448 197

Població de 1718 . .

Població de 1787 . .

Index de creixement 198,6
Densitat de 1718 . . 50,5 habitants per Km^
Densitat de 1787 . . 100,4 habitants per Km2

d) El Vallès Occidental:

1718 1787 índex

Barberà del Vallès . . . . 144 162 112
Caldes de Montbui

. . . . 1.391 1.694 122
Castellar del Vallès . . . . 405 850 210
Castellbisbal . . . . 180 715 397

Cerdanyola del Vallès . . . . 175 262
la Quadra de Valldaura . . . . . . . 13 188 22 284 150

Gallifa . . . . 121 121 100
Matadepera 219 182
Montcada i Reixac . . . . 120 719 600
Palausolità| . . . . 159

Plegamans . . . . 62 221 429 194
Polinyà del Vallès . . . . 124 93 75
Ripollet . . . . 136 630 463
Rubí 345 105
Sabadell 2.236 195
St. Cugat del Vallès ... 465 1.039

Canals Roges ... 57

la Quadra de Vilanova de St Cugat. 12 534 7 1.046 195
St. Llorenç Savall ... 223 553 248
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Sta. Perpètua de la Moguda 202 336

Santiga 90 292 96 432 147

Sentmenat

Terrassa (i St Pere de Terrassa) i
663 906 136

St. Quirze de ia Serra 4.077

la Quadra i la Cartoixa de Vallparadís 1.835 42 4.119 224

Ustrell 55 79 144

Vacarisses

Viladecavalls del Vallès 60

399

95

657 164

la Quadra de Clara 7 67 8 103 154

Població de 1718

Població de 1787

Index de creixement . . 187,9
Densitat de 1718 . . . 13,8 habitants per Km2
Densitat de 1787

b) El Barcelonès:

1718 1787 índex

Badalona

Barcelona 34.005

739 4.235

111.410
573

[327]
Horta 245 583 [238]
St Andreu del Palomar 427 2.981 [698]
la Quadra de Vallbona 6
St. Gervasi de Cassoles 86 227 [263]
St. Martí de Provençals 177 1.715 [963]
Sarrià 674 2.854 [423]
Vallvidrera 99 157 [158]

35.719 1 19.927 335

Esplugues de Llobregat 87 717 824
l'Hospitalet de Llobregat (i Sants3) . . . 504 2.154 427
St. Adrià de Besòs 59 133 225
St. Just Desvern 236 608 257
Sta. Coloma de Gramenet 144 731 507

Població de 1718 . . . 37.488 habitants
Població de 1787 . . . 128.505 habitants
Index de creixement . . 342,7
Densitat de 1718

Densitat de 1787
238.2 habitants per Km2
316.3 habitants per Km2

d) Garraf:

1718 1787 índex

Canyelles 212 271 128
Castellet i la Gornal . . 360 863 240
Cubelles . . . 356 506

Gallifa i Rocacrespa 84 440 186 692 157
Oleseta . . 122 234 192
Olivella . . 99 184

Jafre de Garraf . . . 56 155 68 252 163
St. Pere de Ribes 907 2.063 277
Sitges 3.495

Garraf . . . 1.606 16 3.511 219
Vilanova i la Geltrú 1.171 6.161 348

Població de 1718 . . 5.573 habitants
Població de 1787 . . 14.047 habitants
Index de creixement . . 251,9
Densitat de 1718 21,1 habitants per Km2
Densitat de 1787 53,2 habitants per Km2
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Evolució del poblament comarcal del Principat
entre els anys 1553 i 1720 segons les xifres de
focs. •

Noteu la clapa blanca que indica les comarques

que perden població, la qual apareix presidida
per Lleida. Entorn seu es fixa una faixa d'estan¬
cament o d'ascens demogràfic discret i a conti¬
nuació les altres faixes d'ascens major.

Al mapa de Pau Iglésies de 1719 s'observa una concentració de la població a les comar¬
ques costaneres. A les comarques de la depressió central i del Clot de Móra, especialment
en la zona occidental, hi ha un buit. Aquest buit té moltes raons de caràcter bèl.lic, per
la incidència destructora que hi han tingut les guerres del XVII fins a la de Successió.
Aquesta mateixa situació ens la confirma el mapa en què es reflecteix el creixement de
1553 i 1720, on es marca clarament la davallada d'aquestes contrades, alhora que hi ha
un creixement repartit de la costa al Pirineu.

Si ens fixem en les dades del creixement del XVIII per comarques i en la comparació
entre els mapes de 1719 i 1787, veurem que si bé el creixement és generalitzat, a poc a
poc es va afermant la concentració major a les comarques de la costa, sense arribar, però,
a les grans diferències del s. XIX i d'avui.

(J. Iglésies, Estadístiques de població de Catalunya. El primer vicenni del s. XVIII i
Geografia de Catalunya, vol. I).
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DensitatcomarcaldelapoblaciódelPrincipat l'any1787. Desconeixemelsdetallsdelapoblaciódelscorre- gimentsdeTortosaiBarcelonaihacalgutacoblar lescomarquesqueelscomprenen. ApartdelBaixEbre,lapoblaciótétendènciaa espesseir-sealazonaIitoral-prelitoral#ial'Urgell
itotl'anglenord-estdelpafs.

DensitatdelapoblaciócomarcaldelPrincipat l'any1857. Laclapadelsmínimsdedensitatquedareduïda
alescomarquesdel'anglenord-oest,extrema¬ mentmuntanyenques,decomunicacionsdifícils

i senseciutatsimportants.

DensitatdelapoblaciócomarcaldelPrincipat l'any1900. Compareuambelgràficanterioriobserveuel descensdelescomarquesqueofereixenels mínimsdedensitatdepoblació,itambéelsde
laSegarra,l'Anoiail'Osona.Remarqueul'as¬ censdelVallèsOccidental,BagesielBaixLlobre¬ gatilesduescomarquesqueconteneneldelta del'Ebre.

EnelsmapesdelcensdeFloridablancaide1857ésevidentque,finsamitjansdels.XIX,aquestcreixementnohaestatgairedesigual,
jaquegairebéesdoblaatoteslescomarquesladensitatdepoblacióde1787.Mantenint-seeldesequilibricosta-muntanya,moltlleu¬ geramentagreujat. ÉslasegonameitatdelXIXquan,amésdecloure'selcicledemogràficantic,alentint-seelcreixement,s'accentua,d'unamaneraclara,

laconcentraciódelapoblacióalescomarquesindustrialsilligadesambelcomerç.Perprimercops'encetaunprocés,queseràirrever¬ sible,depèrduadepoblacióalescomarquesdel'altamuntanya.(GeografiadeCatalunya,vol.I). Reflexió:explicarlescausesdelsmovimentsmigratorisdepoblació,totrelacionant-hoamblesactivitatseconòmiquesilesviesde comunicació.
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Poblament

El plànol de la ciutat de Barcelona de 1842 és una mostra de com s'encetà l'urbanisme
neoclàssico-liberal, fet en base als espais oberts deixats a partir de la desamortització de
béns eclesiàstics. (A) Daniel Molina ha realitzat la plaça porticada de Sant Josep i (F) l'espai
de la plaça de Medinaceli. (D) El convent dels franciscans és buit esperant la plaça reial.
(B) A Santa Caterina s'hi basteix el primer gran mercat públic de la ciutat. (E) Al Pla
de Palau hi ha els primers blocs de cases modernes d'en Xifré. Tot plegat és una obra de
reforma interior de la ciutat, construint nous edificis en aquestes places a causa que l'espai
dins de la ciutat és pràcticament cobert, excepte al barri del carrer ponent (G). A l'angle
dret inferior hi ha el gravat de la plaça de Sant Jaume, amb el nou ajuntament constitucio¬
nal (C). És significatiu que l'Higienista Felip Monlau, l'any següent, escrigués el fullet
"Abajo las murallas", defensant la tesi de l'enderrocament de les muralles per deixar
créixer una ciutat totalment atapeïda, a la qual es produïen contínues epidèmies. (Plànol
de Josep Mas i Vila 1842).

Pau Vila, Barcelona i la seva rodalia.

Barcelona, màxim punt de concentració industrial de Catalunya, concentrarà també la
major part de l'impuls mecanitzador dels anys quaranta i cinquanta. Veiem com a causa
de la impossibilitat d'enderrocament de les muralles, per ser plaça forta, es crearan nuclis
tèxtils fora de l'arc defensiu, allà on només hi havia hagut petits nuclis rurals de cases
escampades que explotaven els camps de la plana del Barcelonès. Aquests nuclis fabrils
esdevindran barris obrers i menestrals, més enllà de les muralles
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VIDA MEDIA GENERAL DE LOS HABITANTES, POR CLASES Y SEXOS, DEDUCIDA DE ONCE
ANOS DE OBSERVACIONES, DESDE EL DE 1837 HASTA EL DE 1847 INCLUSIVES.

ANOS

Promedio
Hombres Mugeres de hombres

y mugeres

Clase rica 38.83 34,11 36,47
Clase menestral 25,41 24,90 25,15
Clase pobre o jornalera 19,68 27,43 23,55

VIDA MEDIA DE LOS HABITANTES, POR CLASES Y SEXOS, DESDE SEIS ANOS EN ADELANTE,
EN EL TRIENIO DE 1845 A 1847 INCLUSIVES.

ANOS

Promedio
Hombres Mugeres de hombres

y mugeres

Clase rica 53,22 47,05 50,13
Clase menestral 48,08 46,64 47,36
Clase pobre o jornalera 46,33 48,78 47,55
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GASTOS DE ALIMENTACION PRACTICA PARA EL CASADO (CON SU MUJER Y DOS HIJOS),
SUPONIENDO QUE PARA LOS CONYUGES SEAN 269 DIAS LOS DE TRABAJO UTIL POR ANO,
GANANDO EL MARIDO UN JORNAL DE 9,94 Y SU ESPOSA EL DE 1,57 REALES.

PAN DIARIO

ALMUERZO .

COMIDA

CENA

1.200 kilógramos de pan para los
padres, à 1,175 reales

J 0,800 id., id. para los niiïos, a 1,175
reales

k. Suma

’’’
Los ninos un pedazo de pan y un
vaso de agua. Los padres un pedazo

tde pan y una sardina salada, que valen0,12 reales cada una

0,400 kilógramos de habichuelas, à
1,75 el kilógramo

J 0,025 litros de aceite, à 5,12 reales
el litro

k. Suma

r 1,400 kilógramos de patatas, à 0,59
reales el kilógramo
0,025 litros de aceite, à 5,12 reales

J el litro

0,035 litros de aceite para el candil,
à 5,12 reales el litro

Suma

TOTAL DIARIO

TOTAL ANUAL

IMPORTES EN REALES

Parciales Totales

1,41

0,94

2,35 2,35

0,24

0,70

0,13

0,83 0,83

0,82

0,13

0,18

1,13 1,13

4,55

1.660,75
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El segle XIX, amb el creixement de les ciutats, va portar a la necessitat de plantejar-se
l'expansió urbanística dels antics nuclis medievals. El plantejament dels eixamples no es
fa únicament a partir de plantejaments d'espai, sinó que Cerdà es planteja com ha de ser
la nova ciutat, a partir de l'anàlisi de la societat i de les condicions de vida dels diferents
grups socials. L'alternativa serà l'eixampla de Barcelona com a ciutat igualitària. (Ildefons
Cerdà, Monografia estadística de la clase obrera de Barcelona en 1856. Madrid 1867).

Aquest fragment de "La Publicídad" és una mostra de les condicions de vida a les colò¬
nies fabrils del Llobregat, concretament de Sallent a Berga; va ser escrit per un periodista
que va tenir moltes dificultats a fer el reportatge, pels impediments que tenia per entrar-hi.
(Reproduïda a Izard Les tres classes de vapor).

40. Nos limitaremos a copiar algunos fragmentos de suma elocuencia: "[...] los obreros de la
colonia entran en ella rezando el rosario y salen rezando. Hay en la fàbrica un cura y oc.ho
monjas, que allí tienen un vasto y delicioso asilo. En la colonia viven màs de mil individuos; los
nifios empiezan a trabajar a los siete anos, los obreros estan hacinados en habitaciones inmundas
y el patrono, gracias al privilegio de la colonia, paga dos mil pesetas de subsidio industrial,
siendo así que antes pagaba màs de ocho mil [...]. Se impide a los obreros leer periódicos que
no sean esencialmente católicos, se les obliga a comprar todos los aiimentos en la cantina de la
colonia. El domingo por la mariana, o el mismo sàbado por la noche, el patrono ya se ha reem-
bolsado todos los jornales de la semana que acaba de pagar. No es màs que un cambio, no es un

pago. Pasa el dinero de la caja del fabricante a las manos del trabajador, y de éstas vuelve a la
caja del fabricante por conducto de la tienda de u/tramarinos que es suya; del café, la tahona,
de las viviendas, del estanco, que también son suyos [...]. Pero no termina aquí el abuso y el
escàndalo. Es todo suyo y es, por regla general, muy mato [...]" ("El feudalismo en las fàbricas",
en La Pubiicidad. 7-V-1891).
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Creixement urbanístic a les ciutats de Catalunya al s. XIX

Manresa és el cas d'una ciutat que no té un creixement extraordinari durant el segle XIX.
El gran impacte de la indústria a les comarques del Llobregat, especialment al Bages, es
centra a les colònies fabrils creades a les ribes del riu per a aprofitar la força motriu de
l'aigua.

Vilanova, en canvi, és una ciutat on la indústria i el comerç acosten la vella vila de la
Vilanova i la Geltrú cap a mar, amb un pla típicament reticular, centrat per la Rambla.
Pla realitzat per Gumà i Ferrer (1876).

L'eixampla de la vila manufacturera de Sabadell és fet sobre un petit nucli rural amb una
certa tradició artesanal de paraires. Va ser dissenyat el 1860 per Daniel Molina, un arqui¬
tecte neoclàssic que va deixar a Barcelona mostres urbanístiques significatives d'ordenació
interior de la ciutat vella, a partir dels espais buits deixats per la desamortització. La Plaça
Reial, la plaça Medinaceli i el carrer Princesa.

Semblantment a Vilanova, Mataró, tot i tenir una trajectòria històrica més important, des
del segle XVI11 jugà un paper de primer ordre en el comerç i la manufactura. Arribant, al
segle XIX, a necessitar el plantejament d'un eixampla urbanístic, davant l'empenta indus¬
trial. Pla que elabora Emili Cabanyes amb Melcior de Palau el 1878.
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1) Basílica de la Seu. 2) Torrent de Sant Ignasi. 3) Carrer del Born. 4) Caserna del Carme. 5) Plaça ValI-
daura. 6) Plaça de Sant Domènec. 7) Plaça de l'Argentina. 8) Pont Vell. 9) Pont reformat. 10) Estació
R.E.N.F.E. 11) Carretera d'Esparreguera. 1 2) Carretera de Cardona. 13) Passeig de Pere III. 14) Carretera
a Vic i Girona. 15) Carretera al Pont de Vilomara. 16) Carretera a Sallent. 1 7) Estació dels F.C. Catalans.
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Castell de la Gattrú
Església cto Sta. Maria de la Gattrú
Plaça dat Pou
Església da Sant Antoni Abad
Plaça Maior
Car rar Major
Cor raus

Ajuntament

Escota Industrial

íatotona

Plaça dats Quarters
Carrer da l'Unlò
Fàbrica textll
Marcat

Central Elèctrica

Avinguda da Josep Coroteu
Bibtiotaca Balaguer
Estació

Església da Sta Mana dal Mar
22 Indústries PireWI
23 Ronda dat Mediterrani
24 Carrer da Para IV
25 Placa da la Marina

29 Far

La Geltri ' ns al segto XVI

Vilanova da Cubelles,fins al segle XVI

Edificat fms 1920

Evolució urbana de Vilanova i la Geltrú

A la part nord de la ciutat destaquen, entremig de la quadrícula de la ciutat moderna, els dos nuclis
originaris de la població.
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MOSTRES D'EVOLUCIÓ URBANA DE DIVERSOS CAPS DE COMARCA

Evolució urbana de Mataró

1, PI. del Rei; 2, c. Nou; 3, c. de Palau; 4, c. de Barcelona; 5, pl. Sta. Anna; 6, c. de St. Llorenç; 7, muralla
del Tigre; 8, mur. de la Presó; 9, Rambla de Cirera; 10, mur. dels Genovesos; 11, c. d'Onofre Arnau; 12,
c. del Camí; 13, c. del Rierot; 14, pl. de Fiveller; 15, c. de St. Ramon; 16, c. de St. Pelegrí; 17, c. del
Ravaler; 18, c. del Hospital; 19, c. del Camí Reial; 20, c. de St. Antoni; 21, c. de St. Joan; 22, c. de St.
Pere; 23, c. de la Mercè; 24, la Rambla; 25, Rda. de Barceló; 26, c. de St. Benet; 27, c. d'Isern; 28, Ron¬
da d EnPrim;29, Rda.de Carles III; 30, Rda.de Cabanellas; 31, c. de Val Id eix; 32, carretera a Arenys de
Munt; 33, estació del F.C.
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Economia

AGRICULTURA: EVOLUCIÓ DELS CONREUS. LA TINENÇA DE LA TERRA. ELS
REGATGES.

Transformacions agrícoles del segle XVI11:

Extensió

Intensificació

Especialització

i Comercialització dels conreus

La societat rural del XVI11

Agricultura del XIX:

Canvis en la propietat de la terra (Desamortitzacions)

Els nous canals de regatge

La Fil·loxera

La Societat rural: els seus conflictes
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AGRICULTURA SEGLES XVIII, XIX i XX

XVIII. La importància de l'agricultura catalana d'aquest segle rau en l'increment de la
productivitat agrícola.

Durant aquest segle hi ha un increment de l'extensió de la zona dedicada al conreu, siste¬
ma clàssic d'incrementar la producció, amb l'assecament d'aiguamolls i dels deltes dels
rius Llobregat i Segre; el desboscament, per efecte de la industrialització, va fer que es

guanyessin noves terres per a l'agricultura.

Però el gran salt de l'agricultura del XVI11, com ja hem dit, fou l'increment de la produc¬
tivitat agrícola a partir de la intensificació dels conreus —adobs, abandó del guaret, i rega¬
diu— i per l'especialització.

El tipus de contractes predominants eren: cens emfitèutic, rabassa morta i parceria.

XIX. La burgesia estava interessada a acabar amb les relacions feudals al camp i posar fi
a l'emfiteusi i parceria, que permetia al pagès apropiar-se d'una part de l'excedent agríco¬
la. Intentà imposar les lleis desamortitzadores, i la resposta de la pagesia fou el conflicte
carií. Posteriorment, un altre conflicte esclataria en el camp català, el dels rabassaires.

En aquest segle existeixen dues agricultures: una de comercialitzada, dedicada a l'expor¬
tació —vinya i arbres fruiters, localitzada al litoral i pre-litoral— i l'altra estacionada, dedi¬
cada al consum local i comarcal.

Innovacions tecnològiques: obres de regatge; es construïren els canals del Segre i del
Llobregat, s'utilitzaren adobs químics i l'arada romana fou substituïda per l'arada que
remou la terra.

El vi fou el producte que tingué una més fàcil comercialització, i al llarg del segle s'incre¬
mentà considerablement la quantitat d'hectàrees plantades amb ceps. Els ceps foren
atacats per una malura, la fil·loxera, que entre els anys 1878-1895 desposseí moltes
comarques de la seva única o principal ocupació; la majoria d'ells ho feren a la ciutat
de Barcelona o a l'estranger, fonamentalment a Sudamèrica. La crisi de la fil·loxera
agreujà el problema existent entre els propietaris de la terra i els rabassaires sobre la
durada i condicions del contracte de rabassa morta. Aquest conflicte s'allargà durant
el primer terç del segle XX, fins que el Parlament de Catalunya, l'any 1934, intentà de
posar-hi fi aprovant la llei de contractes de conreu.
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ArthurYoung, Viatge a Catalunya-1787 (Barcelona 1969).
Fragments del viatge de l'escriptor anglès de temes agraris, per Catalunya. Fragments del trajecte entre
Rialb de Noguera i Barcelona, en el camí de la Vall d'Aran a la Jonquera.

Dia 12. Les muntanyes s'estrenyen, deixant a penes Hoc ai riu, ai camí i a una franja de prats.
Roques esquistoses, a vegades micàcies. L'espígol s'ofereix per primer cop en estat silvestre.
Hem deixat darrera nostre Briasca [Baiasca], poble penjat a la muntanya com un niu d'àliga, i
hem arribat a Laboursel [Llavorsí'], on un alt forn produeix ferro i acer al mateix temps.6 Ei
ventall de la forja és reemplaçat per una simple conducció vertical d'aigua d'uns 10 metres, que
dóna lloc a un corrent d'aire i el dirigeix cap al centre de la foguera. El fons de la massa incan¬
descent és acer; el mig, fosa dolça; el damunt, fosa dura. Utilitzen carbó de fusta de pi. Passem
ei riu, que ara omple tota l'estreta vall. El camí penja de la muntanya com si fos un prestatge.
Tot penya.
A Ruddas [fíocíès] pugem una muntanya rocosa i trobem de sobte vinyes i arbres fruiters, bé
que encara tinguem neu a la vista. A mesura que anem baixant veiem que és conreat tot el que

té possibilitats de ser-ho. Travessem el riu a Realp [Rialb], poble llarg, ple d'obradors, la major
part destinats a la preparació del cànem. En fan cordes, cordills de tota mena, sacs. Adhuc
hi ha màquines de teixir. Files de magraners florits. Passem Sort. La vall ha estat desfeta pel
riu, igual que a Itàlia, segons la descripció que n'ha fet el meu savi amic, professorSymonds.1
Dinat en un horrorós hostal, que fereix tots els sentits que hauria de satisfer.
Fins ara no hem vist res a Catalunya que justifiqui la reputació d'aquesta província; tot és mise¬
rable i d'aspecte mesquí, tant els pobles com el camp. No fan blat de moro; els fesols són escar¬
ransits.8 Els guarets són abundants a les muntanyes; però, així i tot, el sègol que hi cullen els
anys que sembren és ben dolent. Velles vinyes són negligides des de fa temps. Les herbes les
envaeixen, bé que uns raïms de gust excel·lent demostren la força del clima. E/s grans són petits
com cigrons. Misèria semblant als pobles.
Arribat a Jaré [Gerri de la Sa/], els voltants del qual tenen més gràcia, a causa del veïnatge d'una
immensa salina reial. Es tracta d'una font d'aigua salada de gran raig. L'aigua és elevada a les
eres d'evaporació per mitjà d'una gran roda i conduïda a través de canals ben construïts cap a
una immensa superfície, en la qual s'evapora. Tot està fet amb molta intel·ligència, i cada peça
del procés funciona amb dinamisme i acuradament. Una càrrega de 2,5 quin tars de 100 lliures,
per a fora de la regió, es ven a 8 lliures; la gent del país la paga a 16 lliures i 5 sous.9 Aquí,
per primera vegada, veiem oliveres; tots els flancs de la muntanya són plens de bancals en els
quals es fan la vinya, e! morer i l'olivera. De! raïm, però, no en fan vi, sinó que el deixen assecar.

**********

Veiem de lluny Saint-Roma [Sa/tf Romà d'Abella\ El camí voreja un petit llac rodó situat a
gran alçària, sense muntanyes pròximes. Diuen que és molt profund. Aquesta és una zona de
petxines. Passem per un immens desert cobert d'espígol. També hi ha cereals. Vam veure com
preparaven amb l'aixada un rostoll d'ordi llaurat prèviament, fent-hi petits solcs per plantar-hi
mongetes. El mill comença a sortir. Un cop feta la collita ho deixaran a les males herbes. També
fan aquí el conreu de franges alternatives de terres sembrades i terres en repòs. Llauren amb
bous de color de cafè amb llet Quan desermen, tallen primer les herbes i plantes sortides espon¬

tàniament, que deixen assecar; després en fan piles recobertes de terra i ho cremen tot. Potser
n'hi havia 500 carretades per acre, de piles d'aquestes. Així i tot, i durant un gran trajecte, no

vaig veure més que collites miserables que apenes devien donar la llavor. Trobem una altra font
que utilitzen per a regar: blat de moro, pèsols, cànem, cols. Magnífic. L'efecte de l'aigua és sor¬

prenent Aquí, la terra no es res; el sol i l'aigua ho fan tot.
Preguntant preguntant hem arribat a trobar el que a França en diuen métayers [masovers\ és a
dir, pagesos que treballen a mitges amb ei propietari de la terra. Durant dues hores i mitja tra¬
vessem una muntanya deserta, coberta de mates i d'alzines. Més avall hi ha restes de bancals que
havien estat conreats però que ara són abandonats a les males herbes.

**********
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Dia 14. Al matí el cel era cobert de bromes, i plovisquejà una mica. Vam tenir por de mullar-
nos, encara que el nostre hostaler va assegurar-nos que faria un bon dia. Els fets li donaren la
raó: va fer un gran dia.
Vull assenyalar aquí que, en un trajecte de més de cent milles que hem fet ja a Catalunya, no

hem vist més que dues cases que tinguessin un cert aspecte benestant: una, la residència del
governador de Viella; l'altra, a la Pobla de Segur. Quant a les terres, no hi havia pas un acre so¬
bre dos-cents que fos conreat: fins aquí, doncs, l'esperança de trobar un jardí en aquesta pro¬
víncia s'havia vist defraudada. No hi ha pas aquí un acre entre cent que sigui conreat; no es veu

més que rocam, mates silvestres i, de tant en tant, alguns trossos amb dolentes civades. Pugem
una muntanya en la qual la penya només deixa Hoc al romaní, al boix, als esbarzers, etc. Al cim,
la vista s'enfonsa d'un plegat dins una vall profunda, més ben dit, dins un pas estret en el qual
el riu fangós ha devastat el poc que podia ser conreat Les muntanyes són escarpades. Treuen
tot el partit que poden de qualsevol bocí de terra bona, però n'hi ha ben pocs.
Baixem cap a una rica vall i arribem a Paous

(A Ponts)

Tot canvia ara. La vall, comparada amb les que hem vist fins aquí, és ampla, i també plana, amb
aigua abundant, la qual és conduïda per sèquies que passen per totes les propietats. Després
d'un viatge de més de 100 milles per les muntanyes, aquesta vall —tan gran era el contrast-
semblava un somni. La cura i l'atenció posades en els recs no poden ser superades. El terreny és
anivellat com el d'un camp de cricket, i aquesta és Túnica despesa, fora de la de conducció de
l'aigua, que és comuna a tothom. Un cop el sòl és terraplenat, el divideixen en taules de sis o
vuit peus d'amplada voltades amb la mateixa terra, a fi i efecte d'impedir que l'aigua s'escampi
sobre una superfície massa gran ai mateix temps. Sense això el rec no seria uniforme i el corrent
de l'aigua fóra massa fort a l'entrada, cosa poc important als prats però decisiva si es tracta
de terres de conreu. De les sèquies, en surten petits recs que ei pagès obre quan creu que és
l'hora de regar. Reguen immediatament després de sembrar o plantar i segueixen fent-ho després
regularment: moderadament quan les plantes són tendres, i diàriament, i àdhuc dos cops al dia,
quan les plantes ja són grans. Els efectes del rec són meravellosos; superiors als del més ric
adob. El procés de creixement és tan ràpid que no necessita l'estiu sencer. El cànem és potser
Túnica excepció; ara té de cinc a set peus d'alçada, i és una glòria veure'l. Els fesols surten ja
en un terreny on hi havia sègol; els estan regant. El cànem és sempre seguit de blat
Algunes persones desfilaven capolls de seda posats en aigua calenta; el molinet, molt ben pensat,
diferia una mica del que usen al sud de França.

**********

Vist, prop de Martorell, l'arc de triomf construït per Hanníbal. L'han adobat fa poc i, per als
amants de les antiguitats, massa i tot. Tothom fa punta, i la gent té, de més a més, una altra
ocupació menys agradable a la vista: la de cercar-se els uns als altres els polls que els devoren.
No hi ha res tan infecte com les seves persones ni tan brut com llurs cases. Veient-los, hom sent
el que val la netedat, i encara més sota aquest clima de foc14. No hi cap casa nova en aquests
pobles. El país és desagradable, i encara el fa més trist l'aspecte desolador dels nombrosos tor¬
rents completament eixuts. Els albercocs, les prunes, els melons, etc., etc., ja són madurs, i en
venen pels carrers.
Arriba t per fi a un gran camí, construït per comp te del rei. La calçada té de 50 a 60 peus d'am¬
ple i està protegida a cada costat per un mur de contenció. Els homes que el fan guanyen de 18
a 25 sous diaris i, de més a més, els donen un got de vi si ho fan bé. El camp s'anima, les cases
són millors, els conreus, les vinyes, es multipliquen.
Ja us adonareu probablement que la gran reputació d'aquesta província ve de les millores que
s'han fet a les planes baixes i regades. Caldria fer-ne la distinció, car aquests indrets fèrtils no
n'ocupen gaire més de la vuitena part La resta és coberta de muntanyes. Passem pel costat d'un
gran molí de paper. Seguim pel mateix camí, que s'ajunta amb un altre d'igual amplada que
porta a Vilafranca. Girem a l'esquerra i ens dirigim a Barcelona, passantper un pont superb de
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granit vermell, de 440 passes. Es una obra que anuncia la solidesa i la durada, però l'estil és poc

elegant, encara que no deu tenir més de vuit anys. Trobem un gran nombre de carros i de car¬

ruatges tirats per bells animals. Tot denota la proximitat d'una gran ciutat A dues o tres milles
es veuen, a cada costat del camí, lluny, enmig dels camps, gracioses torres i boniques construc¬
cions de tota mena. Estan llaurantper fer-hi mongetes El cicle és: 1. Cànem;2. Blat; 3. Mongetes.
Tres collites cada dos anys. Bon aspecte. Un jornal (un acre anglès, aproximadament) de bona
terra de secà ve a valer 500 lliures; de regadiu 1.000. Llauren amb dues mules aparellades, sense
conductor. Les menen amb una corda, com a Anglaterra. El braç de Tarada és prou llarg per a

atènyer el cercle de ferro a 9 polzades, sota el jou al qual les mules són enganxades. Els jous
són semblants als que usen els bous, fora que porten collars en lloc de cercle. Aquest sistema,
molt estès a França, té els seus avantatges i els seus inconvenients: hi ha poca empenta quan
la llargada del braç és proporcionada a l'alçària de les mules; però si cal, pera corregir aquesta

desproporció, abaixar la rella, la terra en pateix, i els animals també. No està del tot d'acord
amb les bones regles fer passar la línia de tracció pels tirants i l'arbre de Tarada; però val més
això que no pas usar els braços ordinaris, sempre massa llargs o massa curts. En aquest cas hom
coneix la llargada del braç;però és sobretot Teconomicitat que hom persegueix. L'orelló no està
revestit de ferro, i se situa a l'esquerra del cos; la rella és doble, com si hagués de precedir un
orelló doble. Absurda disposició; no hi ha més que una esteva. Les llaurades són passables. Les
garbes de forment són encara fora, però arrambades a un costat, mentre la resta del rostoll ja
és llaurat. Tenen cura, doncs, de Tordre de les collites.
No he vist, des que vaig sortir de París, una ciutat que projecti al seu voltant una animació
tan gran; i quan es pensa que Barcelona no és més que la capital d'una sola província, i que
París ho és d'un gran reialme, la diferència és del tot a favor de la primera.
El camí que agafem fa honor al rei actual. Es un camí que va planejant al llarg de valls estretes
i que evita les pujades i les baixades. Algunes palmeres afegeixen per a nosaltres, homes del nord,
una nota de novetat al paisatge. La primera impressió de Barcelona és molt bona; la seva situa¬
ció, admirable. Vam fer de pressa i corrents la darrera mitja milla, a fi i efecte d'arribar abans de
les nou, hora de tancament de les portes. Un trajecte de 40 milles, fet a cavall i sota un sol
d'infern, ens havia extenuat, i encara vam haver de fer un examen ridícul, car tot ei que entra
a la ciutat ha de pagar uns drets a favor del govern. Després, dues milles més pels carrers, cercant
un hotel: no trobant Hoc al "Corona de França", vam anar aparar a "La Fonda", on vam estar
molt bé.

(A la ciutat de Barcelona)

Dia 17. Hem visitat la ciutat. Es gran, a tot arreu s'hi veu gent Molts carrers són estrets, com és
normal en una ciutat antiga, però també n'hi ha molts d'amples, emmarcats per belles cases.
Resumint: no es pot pas dir que sigui ben construïda, si s'exceptuen els edificis públics, que
denuncien una gran magnificència. Diverses places, sense ser de traçat regular, fan bon efecte i
deixen al descobert les noves construccions. Un barri, anomenat Barceloneta, és enterament nou
i regular; els carrers s'hi encreuen en angle recte. Ara: com que no hi viuen més que mariners,
petits botiguers i artesans, les cases són petites i baixes. Un dels costats dóna al moll. Els carrers
són il.luminats, però com que hi ha tanta pols, sobre tot als més amples, no puc dir si tots són
pavimentats. La seu del governador i la font nova formen conjunt, i són mostres del gust per
l'embelliment de la ciutat La foneria reial de canons és molt gran: les naus són amples i no
sembla que s'hi hagi estalviat res. La major part de les peces són de bronze. Les fan d'una sola
fosa, i vam veure foradar peces de 24, una de les operacions potser més curioses de la mecànica
actual, cosa que ens obliga a retre homenatge ai seu inventor.16 Hi treballen 300 homes en
temps de guerra, però ara n'hi ha pocs.

*** *******

Les manufactures de Barcelona són considerables: una passejada pels carrers ens mostra pertot
arreu signes d'una indústria activa i desenvolupada. En qualsevol lloc sentiu el soroll de les mà¬
quines de fer mitges. Es fan mocadors de seda (encara que menys que a València), mitges,
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puntes, teixits diversos i peces de llana, encara que no gaires. El principal negoci, però, és
el comerç; les transaccions fan una xifra molt elevada i, això no obstant, són pocs els vaixells
matriculats en aquest port.
El comerç i la indústria d'aquesta ciutat han resistit la mala disposició que la Cort ha mantin¬
gut sempre envers tot Catalunya. Pel seu gran deshonor, els prínceps de la casa de Borbó no li
han perdonat mai els esforços que va fer per posar al tron un príncep de la casa d'Àustria. El
poble està sobrecarregat d'impostos; no entra res a la ciutat que no es pagui tributs. Un carrega¬
ment de 220 ampolles de vi paga 12 pessetes, és a dir, 12 s. anglesos. Ni el pa no n'és exempt.
Les cases paguen un fort impost proporcional, que és percebut amb tant de rigor que el més
simple engrandiment o la més simple millora es tradueix en un increment del tribut. I això
no és tot: la tinença d'armes és encara prohibida a totsèis catalans, o sigui que un noble no pot
tenir espasa, excepte per gràcia especial operquè la feina li ho faci necessari. La cosa és tan sin¬
gular que la noblesa cerca el títol de membre del Sant Ofici pel fet que dóna dret a la tal distin¬
ció. No faig aquí més que repetir el que m'han dit, esperant que hi haurà error per part dels
meus interlocutors: fóra molt greu que els nobles arribessin tan avall, i també ho fóra que el
príncep els hi forcés després de vuitanta anys d'haver comès una falta queia fidelitata un príncep
en qui els drets no mancaven feia en certa manera legítima.

**********

Als mercats hi ha abundància de figues, fruits secs, melons i altres fruites més comunes. Vaig
comprar tres magnífics préssecs per un penic (10 c.), i el nostre criat local va dir-me que m'ha¬
vien robat com un estranger. Als horts hi ha esplèndids tarongers, carregats de fruita. Són
també plens de magnífiques verdures de tota mena. Es pot jutjar el que és el clima per aquest
fet: cullen pèsols tendres tots els mesos de l'any.
Soldada normal: 25 sous francesos, que a vegades arriben a 33. La més baixa, 22 1/2. Els teixi¬
dors de mitges guanyen 33 sous.

**********

Dia 18. A la sortida de la ciutat ens tornen a escorcollar, cosa que ens sembla tan inútil com
vexatòria. De cop ens vam trobar al bell mig d'una campanya regada i tan admirable, que és,
sospito, la que haurà valgut a la província la gran reputació que té. Els conreus són a tocar,
indefinidament, i són objete d'una gran cura. Ni rastre de guarets; al contrari: encara no s'ha
tret una collita que ja en comença una de nova. Molt alfals, del qual fan quatre, cinc, sis i set
dallades cada any; tot sembrant a eixam i molt gras i bo, dallat a 2 1/2 o 3 peus d'alçària. El
reguen cada vuit dies. Vam trobar moltes mules que n'anaven carregades; cada càrrega pesa
450 lliures o 4 quintars, i val 4 pessetes, és a dir, prop de 4 xílings anglesos; suposant que el
preu sigui de 4 xílings les 500 lliures, no serà difícil de calcular el rendiment per acre. Tot el
terreny que vaig veure aquí donava almenys deu tones per acre, i encara molt més. Posem
cinc dallades o 50 tones per acre, a 16 s. la tona, i farà 40 lliures estedines per acre. Faig remar¬
car que la dallada que vam veure era la tercera, potser la quarta, i que la primera i la segona
són, probablement, més bones. No és exagerat, doncs, de parlar de cinc dallades, com ho he
fet abans. No vull dir que l'alfals rendeixi sempre això, car estic només parlant del que he vist.
També cal tenir en compte que possiblement un terç, o un quart, del valor ha d'ésser deduït
per a pagar el transport fins a Barcelona. Aquesta és la part més difícil del càlcul, car depèn
dels viatges que la mula faci cada dia, la qual cosa depèn també del fet que el producte es
vengui o no es vengui de seguida, i d'altres circumstàncies. El benefici, sigui com sigui, és extra¬
ordinari. Tot l'alfals que he vist en altres parts és no res comparat al que obtenen en aquests
regadius. Els millors sembrats d'alfals que he conegut a Anglaterra són afilerats, però hi ha una
il.lusió òptica en aquests tipus de sembrats, deguda a l'espai entre les fileres; semblen espessos i,
de fet, són clars. Si s'ha sembrat a eixam, per contra, no hi ha engany, i aquests immensos
camps, en els quals la dalla avança tan peniblement, produeixen més en una dallada que no en
produirien tres en un camp sembrat de l'altra manera; i encara hi ha l'avantatge que l'alfals és
aquí més fi i més tou.
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El cànem és la principal collita en tots aquests regadius; té 7 peus d'alçària i és molt bo; hi ha
camps del quals ja l'han tret Em sap greu de veure que la part regada de la zona no té més
d'una milla d'amplada. La figuera índia, que aquí en diuen [del fruit] "figua de maura" [figa de
moro], arriba a tenir 6 o 7peus d'alçària, amb branques nombroses i entregirades en tots sentits;
les de baix són grosses com ta cuixa d'un home normal. És molt freqüent de veure-les, igual que
els àloes, en fileres divisòries de les propietats. Cada hort té una petita casa amb un dipòsit per

a l'aigua, que emplenen gairebé sempre per mitjà d'una roda hidràulica, amb pots al vol tant del
cercle. Els horts que hi ha entre Barcelona i el fort, i àdhuc dins les muralles, són regats de la
mateixa manera; l'aigua surt cap als petits recs, de la forma que ja vaig descriure. Els horts són
plens de vegetació i molt ben conreats. Els de dins i els de prop de la ciutat, amb molts morers.

Però a la zona de la qual ara parlava no hi ha, entremig del cànem o de l'alfals, ni ceps, ni oliveres,
ni morers. Aquesta terra de rec és generalment de propietaris que viuen a Barcelona, que la llo¬
guen a 30 o 40 lliures el jornal.

Agricultura. Seguint la lectura, vegeu les diferències descrites entre la zona del Pirineu i
Pre-pirineu i la zona de la Plana; i com les millores tècniques i agrícoles augmenten en
arribar a la zona costanera i en especial el Barcelonès.

Vegeu també la descripció de la Barcelona manufacturera i industrial.

El cens emfitèutic va ser un dels contractes d'explotació de la terra que ha tingut més
importància al llarg de la història de l'agricultura catalana. Una institució que, malgrat el
seu origen feudal, va permetre que el pagès no-propietari disposés del domini útil de la
terra que conreava i disposar-ne d'una manera indefinida, fins i tot en les transmissions
hereditàries. Des de la Sentència de Guadalupe, en què s'aboliren els mals usos, els censos
van ser el lligam corrent entre el pagès, la terra i el seu senyor o propietari. D'aquesta
elasticitat n'és una mostra que fins en la construcció de cases a l'eixampla de Barcelona
s'utilitzés el cens, pel qual qui es comprometia a pagar-lo es comprometia alhora a millo¬
rar la terra, en aquest cas a bastir-hi una casa, i el propietari, a més de rebre el cens,
cobrava el Lluïsme o °/o sobre la venda de cada pis.

Tenim ací, una mostra d'un contracte de venda de terres de 1742, en el qual s'al.ludeix
al cens, i que transcrivim literalment.

"(...) E sàpia que aquelles se venderan a l'encant públic al més donant (subhasta), per execució
de la present Cort. a instància del d. Joan Boy, nott. causídich de la vila de Castelló d'Empúries,
com a procurador de Alonso Cordellas y Rahola, negociant de la vila de Lançà, i ne farà acte
de venda lo magnífich senyor acessor de la present Cort, amb totas clàusu/as útils i necessàrias
y en semblants actes posar acostumadas, amb la salvetat de la senyoria directa a aquell senyor o

senyors per qui se mostraran tenir-se en tots tersos, llu ísmes, al qual o a/s quals haurà de fer i
prestar los censos y altres drets dominicals, com apareixerà per capbreus o altres legítims docu¬
ments. (...)

En aquest mapa de distribució de conreus s'ha de fer esment dels conreus i la seva situació
en el territori. En primer lloc cal esmentar els nous conreus, com la patata i el moresc. En
segon lloc els conreus tradicionals, com ara la vinya, l'olivera i el blat. Pel que fa a lavinya,
veure l'extensió que té després de la fil·loxera. En darrer lloc cal veure que gairebé no hi
ha zones amb conreus d'irrigació; pensem que encara no s'han dut a termes les grans
obres d'irrigació. (Vicens Vives, Industrials i polítics pel mapa).

El mapa següent marca les zones regades al llarg del s. XIX, especialment pel que fa al
Canal d'Urgell, el de Catalunya i Aragó i els deltes del Llobregat i l'Ebre.

75



MAPA AGRÍCOLA DE CATALUNYA CAP A 1840. Signes: 1, localitats en el terme de les quals es
conreava blat, vinya i oliveres; 2, íd. blat, únicament; 3, i'd. blat i oliveres; 4, íd. blat i vinya; 5, íd. vinya
i oliveres; 6, íd. només vinya; 7, íd. només oliveres; 8, íd. patates, ordi o sègol; 9, patates; 10, arròs;
11,moresc; 12, garrofers; 13, ametllers; 14, avellaners; 15, tarongers. Respecte a les línies: A, límit
meridional de la zona amb conreu exclusiu de patates i ordi o sègol; B, íd. del moresc; C, I ímit de la zona
de l'ametlla-avellana; D, íd. del garrofer; E, íd. del taronger; F, íd. septentrional de la vinya després de
la invasió de la fil·loxera.

— Fer notar els nous conreus.

— Extensió de la vinya.

— Zonificació de conreus (secà-regatges).
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CANALS DE REGATGE
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INDÚSTRIA

INDÚSTRIA S. XVIII

A partir del gran desenvolupament de l'agricultura, sobretot pel que fa a la seva comercia¬
lització, tant interior com exterior, es donarà peu a l'expansió de la producció de la ma¬
nufactura tèxtil, passant d'estructures artesanals cap a una de nova, on es diferencien el
que és el propietari de la fàbrica i els treballadors. Creix a poc a poc la demanda del cotó,
que va arraconant, progressivament, els teixits de llana.

Aquests teixits, que eren importats en la seva majoria (cotó), van donar lloc a la creació
d'una manufactura pròpia, que anà introduint les millores tècniques que es produïen a

Anglaterra i França.

1 738.— Primers tallers d'indianes a Barcelona.
1755.— Real Companyia de Comerç de Barcelona.
1760.— Legalització de,la Junta de Comerç de Barcelona, amb jurisdicció sobre tota Ca¬

talunya.
1768.— Expansió creixent de les fàbriques de teixits de cotó.
1772.— Companyia de Filats de cotó.
1778.— Decret de lliure comerç amb Amèrica.
1786.— Introducció de màquines de filar. Jenny i la seva millora amb la Berquedana.
1799.— Cos de Fàbriques.

Guerra Gran.
1808.— Guerra del Francès.

A la darreria de segle, si bé no podem parlar d'indústria, sí que se n'ha posat les bases. Hi
ha un mercat de consum intern que demana teixits, i un cos de fàbriques de filats, teixits
i estampats que li proporciona el cotó que venia de l'estranger. I no només això, sinó
que en les exportacions cap a les colònies cada vegada té més importància l'exportació
d'aquests productes. La Guerra Gran i la del Francès seran un fre a aquesta empenta.

INDÚSTRIA S. XIX

La Guerra del Francès, i especialment la independència de les colònies americanes, seran
un gran fre a la naixent manufactura catalana. Aquest fet i la inoperància dels governs de
l'absolutisme deixaren aturades i plenes de pols les quadres de telers i les taules d'estampar.
Els ulls dels industrials catalans es giren cap al mercat que pot suposar Castella, i enceten
la política proteccionista que els havia de caracteritzar. Proteccionisme que toparia amb
el pensament lliurecanvista dels bladers castellans, partidaris de trencar les barreres dua¬
neres per donar lliure sortida al blat i adquirir els teixits a Anglaterra a més bon preu,
sense valorar la importància de fomentar la industrialització que proposava Catalunya.
Aquesta dicotomia serà fonamental en la història de la indústria catalana en aquest segle.1827.— Vinguda de Ferran Vila Barcelona i inici de relacions amb la Comissió de fàbriques.1828.— Notícies d'utilització de telers mecànics.
1832.— Decret prohibint la importació de manufactures estrangeres.

Fàbrica Bonaplata moguda amb vapor, amb secció tèxtil i de construcció de ma¬
quinària tèxtil.

1835.— Crema de convents a Barcelona i incendi de la Bonaplata.
1840.— Començament d'una etapa d'expansió industrial, amb inici de la mecanització.
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1842.- Conflictes amb Espartero per la política lliurecanvista.1843.- Fabra i Puig a Sant Andreu del Palomar.1844.- Fundació del Banc de Barcelona.
1847.- La Fabril Igualadina i l'Espanya Industrial.
1848 — El Vapor Vell de Sants. Güell.

Ferrocarril de Mataró a Barcelona.
1854 — Conflicte laboral per la introducció de les selfagtines.
1855.— Maquinista Terrestre i Marítima.
1861.- Guerra de Secessió americana. "La fam del cotó".
1866.— Fallida de les empreses ferroviàries.
1868.— Creació del Gremi de Fabricants de Terrassa. Expansió de la indústria llanera de

Terrassa i Sabadell.
1882.- Aranzel lliurecanvista amb França i Aranzel cubà per la reserva del mercat colonial.
1871-85. Febre d'Or.
1891.- Nou aranzel cubà.
1898 — Fi de la guerra colonial i pèrdua definitiva dels mercats reservats de Cuba i Puerto

Rico.
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1754 Company*» d» Barcoiona
1779 Uure comarç amb Anxènca

I I Iw ottmmrç amb Amèrica

CATALUNYA SOTA ELS BORBONS

(25)

Límit de Corregiment
Cap de Corregiment Mataró

Vinya ©
Blai 0

Comerç marítim 9

Indústria de la seda

Indústria de la llana

Indústria del cotó

Indústria del paper

La indústria del paper a Catalunya

Situació dels antics molins paperers en els cursos d'aigua del Pre-litoral, en contrast amb les indústries
modernes, que es creen prop dels nuclis de població i del port de Barcelona.
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Per fer-nos càrrec de la importància de la manufactura al segle XVIII, lligada amb el
comerç, observar aquest mapa on veiem encara el pes de la manufactura llanera davant de
la del cotó, que està concentrada quasi exclusivament a Barcelona. A la Segarra és centra¬
da la zona bladera, i a la costa les terres productores de vi. Tot amb els principals punts de
sortida del comerç marítim.
Al mapa següent, s'observa d'una manera més detallada com els molins paperers estan
concentrats a La Riba (Francolí) i a l'Anoia, fora de petits nuclis a Olot (Fluvià) i al Ter.
Manufactura important des de la impremta, especialment en l'exportació.

En els mapes elaborats per Jordi Nadal (Fracaso de la revoiución industrial en Espana)
s'observa el gran pas donat en la mecanització de la indústria, feta amb retard respecte
als països industrialitzats. Dos fenòmens cal tenir presents: el condicionament per la
localització de l'aigua, i el vapor que funciona amb carbó importat per mà; en segon lloc,
l'ensorrament de les fàbriques de filats manuals (Berguedanes) amb la competència de la
producció de les Selfagtines i les contínues.
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El fracaso de la revolución industrial en Espana (198).

TABLA 2

Localización comarcal de la hilatura del algodón en 1850 y 1861

COMARQUES

Fusos
manuals

(°/o)

Fusos
mecànics

(°/o>

Fusos

total

(O/o)

1850 1861 1850 1861 1850 1861

Alt Camp _ 1,24 1,71 2,87 1,32 2,86
Alt Penedès 28,12 - 0,85 0,83 7,14 0,83
Anoia 47,82 51,04 2,96 2,69 13,30 3,15
Bages 13,85 - 10,30 15,46 11,12 15,31

Baix Camp - - 1,29 4,57 0,99 4,53
Baix Llobregat .... 0,13 - 5,76 6,26 4,46 6,21
Barcelonès . 47,40 48,38 34,75 37,25 34,87

Berguedà 2,82 - 0,17 0,31 0,72 0,71
Cerdanya - - 0,62 - 0,48 -

Conca de Barberà . . 1,21 - 0,48 0,28 1,04 0,28
Garraf .

- 3,64 7,58 2,81 7,51
Garrotxa 0,72 - - 0,41 - 0,42
Gironès .

- 2,81 2,28 2,17 2,27
Maresme - - 10,62 7,48 9,80 7,41

Osona 3,13 - 6,29 8,21 5,57 8,13
Pallars Jussà - - - 0,74 - 0,75
Ripollès - - 0,73 0,86 0,73 0,85
Vallès occidental . . 2,16 - 2,81 3,40 2,67 3,37
Vallès oriental .... .

- - 0,04 - 0,04
Otras •

- 0,86 - 0,86

CATALUNYA ... . 100 100 100 100 100 100

Fuentes: Las de la tabla 1.

WOJCU.O·.i*

CO'ASlAc CATAlANAS

J. Vicens Vives. Industrials i polítics. (69)
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La indústria surera catalana. Els cercles negres representen el nombre de fàbriques en 1942 (1, menys
de 10; 2, de 10 a 30; 3, de 30 a 50; 4, de 50 a 70; 5, més de 70). Els quadrats blancs representen el
nombre de treballadors ocupats en 1884 (1, menys de 200; 2, de 200 a 600; 3, de 600 a 800; 4, de 800
a 1.200; 5 més de 1.200).
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Población obrera del algodón de Barcelona (1857)

Número absoluto Número relativo a 100 individuos de cada cl ase °/o que cada ofi-

ia del to¬

ia pobla-
ón

| urbana

Oficiós
oficiales aprendices peones ayudantes Suma de

TOTAL
oficiales aprendices peones ayudantes tal de

c

obreraV h V h v h V h V h V h V h v h v h

Hilatura

Mull jennys 800 400 800 400 1.600 800 2.400 33,3 16,7 33,3 16,7 4,42 1,46
batanes, manuas, mechas 145 1.305 145 1.305 1.450 10,0 90,0 2,67 0,88
selfactings 53 197 53 197 106 394 500 10,6 39,4 10,6 39,4 0, 0,
batanes 165 97 68 97 233 330 50,0 29,4 20,6 0,61 0,20
mechas 105 140 25 140 190 330 50,0 42,4 7,6 0,61 0,20

TOTAL 5.010

Tisaje
telares mecànicos 974 600 974 600 1.574 61,9 38,1 2,90 0,96
rodeteras 50 50 50 100,0 0,09 0,03
de cintas de algodón 83 9 42 134 134 61,9 6,7 31,3 0,25 0,08
con càrcolas

en la fàbrica 1.980 220 99 11 2.079 231 2.310 85,7 9,5 4,3 0,5 4,26 1,41
a domicilio 900 100 900 100 1.000 90,0 10,0 1,84 0,61
anudadores 36 30 36 30 66 54,5 45,4 0,12 0,04
canilleras 1.600 1.600 1.600 100,0 2,95 0,97
rodeteras 320 100 320 100,0 0,28 0,09
urdideras 115 155 155 100,0 0,59 0,29

con càrcolas

a la jacquart
en la fàbrica 2.200 100 115 1.100 3.413 100 3.515 62,6 2,8 3,3 31,3 6,48 2,14
a domicilio 100 100 100 100,0 0,18 0,06
anudadores 59 10 99 10 69 85,5 14,5 0,13 0,04
canilleras 950 950 950 100,0
urdideras 190 190 190 100,0 0,35 0,11
rodeteras 91 91 91 100,0 0,17 0,05

TOTAL 12.124

Estampado
estampadores o pint. 275 550 825 825 33,3 66,7 1,52 0,53

grabadores 65 19 84 84 77,4 22,6 0,15 0,01

peones en las fàbricas 2.050 2.050 2.050 100,0 3,78 1,25

TOTAL 2.959

Varios

aprestadores 155 155 155 100,0 0,28 0,09

blanqueadores 37 38 37 38 75 49,3 50,7 0,11 0,04
tintoreros 200 60 100 300 360 55,5 16,7 27,3 0,66 0,22

TOTAL GENERAL 7.870 6.648 302 11 2.342 38 2.782 690 13.296 7.388 21.683 38,11 12,21
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1784 1803 1808 1833 1834 1839 1841 1850 1861

TOTAL GENERAL 8.638 6.792 100.000

7.517

100.009 200.000 117.487 81.168 75.436 112.745

hombres 4.607 44.626 31.870

mujeres 1.740 45.210 31.952

ninos 2.291 10.291 17.346

HILATURA

Total 28.131 31.284 18.263 14.00
hombres 5.626 1.670

mujeres 16.879 19.284
ninos 5.626 10.330

TISAJE

Total 48.330 44.400 54.805 80.095

hombres 39.000 26.995

mujeres 4.665 12.336
ninos 4.655 5.069

RAMOS ANEXOS

(tintoreros, etc.)

Total 41.026 5.485 2.368 18.650
hombres 3.205

mujeres 332

ninos 1.048

Izard. M. /ndustrialización y obrerismo. (70-69).

Quadre de la indústria tèxtil cotonera a Catalunya de 1784 fins a 1861. D'aquesta estadís¬
tica laboral especificada en rams, separant homes, dones i nens, se'n poden fer diverses
observacions. En primer lloc cal veure l'augment i disminució del nombre total de treba¬
lladors, en segon lloc, la relació entre el nombre d'homes dones i nens. Tot ho entendrem
si tenim present el procés creixent de la producció total i el procés seguit per la mecanit¬
zació en cada un dels rams.

En aquest sentit, el quadre de 1857 ens dóna una visió clara de quin era el grau de meca¬
nització assolit a Barcelona. (Quadres de Miquel Izard, Les Tres Classes de Vapor).



Amb L'Escanyapobres Narcís Oller guanyà un premi extraordinari i el mestratge en prosa als Jocs
Florals de Barcelona de 1884. L'obra fou publicada dins el llibre dels Jocs Florals de l'any corresponent;
després va tenir dues edicions independents en successió ràpida (1884, 1886), seguides, ja dins el nou
segle, per dues més (1903, 1909) com a número 11 de la distingida "Biblioteca Popular de L'Avenç".

Els mercats de Pratbell d'antiga anomenada, van arribar a iiur més gran esplendor pels encon-
torns de l'any 50 de la passada centúria. * Acabava d'estrenar-se el tros de carretera de Madrid a

la Granada, que travessa Pratbell; i, essent aquesta vila cap de jornada o de rellevament, en tocà
els resultats ben aviat Els blats de l'Urgell i de t'Aragó hi abocaven a torrentades e/s carros, i era

negoci gras no deixar-los passar endavant, proveït com estava el país de salts d'aigua i bons
molins Així fou que, en un obrir i tancar d'ulls, l'esperit especulador de/s de Pratbell com¬

prengué la jugada i plantà arreu tota la vila magatzems de grans, cavant sitges vora mateix dels
cups.
El carril, aquell carril tan desitjat, que, a so de campanes i terrabastall de músiques, el 15 de
juny del 65 s'inaugurà a Pratbell, acabà arreu amb els antics mercats. Les feixugues galeres de
l'Urgell i d'Aragó no hi comparegueren més;el bestiar de Verdú tampoc; els baders hagueren de
tancar els magatzems; els ramblers emigraren; aquell brogit d'invasions forasteres no trencà ja
periòdicament el repòs dels carrers de Pratbell. Un somni etern semblà apoderar-se de la vila, el
somni que pesa damunt les poblacions pageses. Enmig d'aquella quietud, ressonava amb certa
tristesa l'espinguet potent de la locomotora, crit d'alerta d'una nova civilització sorollosa i
atrafegada.
Llavors l'estació s'animava un xic; els veïns del raval guaitaven per les finestres; els pocs pagesos

escampats per la plana com figuretes perdudes, es redreçaven i restaven embadalits, les mans

plegades damunt l'eina del treball. De sota terra, del túnel de Ma Igual, apareixia, embolcallat en

fum, el tren, indecís, negre, empetitit com joguina de fira per la distància i per la magnitud de
les muntanyes que li servien de fons. EU corria, corria, i solament imposant-li fites coneixia
l'espectador que guanyava camí. Però, així i tot, duia en si certa majestat, tot d'una atractívola i
imponent, que obligava a mirar-lo. En el seu curs era capriciós i enjogassat. Tan tost mostrava al
llarg la seva trencada silueta en camp ras, davant del lluminós horitzó; tantost es presentava de
pit, blanca cimera esblenada al cap, els seus ulls rodons llampeguejant; tantost s'embarumava en

canyars i arbredes, o s'encauava en un tallat serradet, damunt del qual, arreu, s'arrossegaven
fantàstiques fumeroles. A estones se'l sentia xisclar adolorit; a estones panteixar amb afany; i, a

mesura que s'acostava, la terra trontollava sota els peus, la màquina s'engrandia, la seva embran¬
zida es feia imposant De sobte eixia d'un altre tallat, llançava als aires un xiscletmés viu i llong,
al qual responia la campana de l'estació, enfrenava l'embranzida, i, dalt del geomètric, talús,
desfilava sobre frèvol rodatge la interminable corrua de vagons embalumats de saques, bótes,
carbó, fustes, ferro i maquinària. Els vagons topaven uns amb altres com marejats; Hur rodam
grinyolava al pes de tanta abundor. En duien més ells en un viatge que no pas en trafiquejava la
vila en deu mercats; i sols algun dia, mentre la màquina feia aigua, s'enganxaven a la cua dos o

tres vagons més que tancaven les sobraIIes de Pratbell. Pocs minuts després fugia, tot aquell
comboi de riquesa, amb un crit salvatge d'orgull, deixant espalmada la vila, buida i solitària
l'estació, com capsa abandonada al mig del camp.
Els pratbellms, de les finestres estant, sentien quelcom d'imponent i trist alhora, fins quan el
tren era de passatgers Veure tot aquell eixam de desconeguts que s'abocava a les finestres
indiferent, dames amb vestits rebuscats, quintos que cantaven cançons estranyes, jovent des-
vergonyit que saludava en so de burla, senyors que corrien del tren a l'estació i de l'estació al
tren, empenyent-se, atropellant-se; contemplar com tot aquell món tomava a entraren caixa als
cops sords de les portelles, i amb quin desdeny partia tot joiós sense veure Pratbell sinó d'esquit-
llèbit,1 era fantasmagoria antipàtica que ofenia el patriotisme i amargava el sentiment de
germanor. D'on venia, on anava, aquell tros d'humanitat tan indiferent per a l'altre tros? S'hau¬
ria dit que era un pesombre2 que es repetia cada tres hores per interrompre la pau dels prat-
bellins, passant-los pels ulls races i més races d'un món nou i esbojarrat que vivia viatjant eter¬
nament

OLLER, Narcís. "L'Escanyapobres".
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Quadre 6.

Amell
Arnús
Bonaplata
Brusi
Canela
Carreras
Clavé
Coma
Comas
Ferrer
Girona
Güell
Jover
Juncadella
López y López
Muntadas
Plandolit
Pons

Puig
Rahola
Ricart
Sedó
Serra
Taltavull
Tintoré
Vilumara

Oligarquia financera catalana.
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altres activitats

tèxtil i porcellana
tèxtil i metal·lúrgia
Diario de Barcelona

tèxtil i construcció
tèxtil i porcellana

tèxtil
tèxtil i metal·lúrgia
tèxtil i metal·lúrgia

tèxtil

tèxtil

tèxtil
tèxtil

tèxtil i metal·lúrgia
tèxtil

metal·lúrgic i porcellana

tèxtil
tèxtil

IZARD, Miquel. “Burgesos i proletaris". Col. Conèixer Catalunya. Ed. Dopesa.
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Art

NEOCLASSICISME (S. XVIII-XIX)

Neoclassicisme com a superació del barroquisme i el rococó, amb el seu desmesurat orna-
mentalisme, a partir de la recerca de la puresa del Classicisme.

a) Arquitectura Neoclàssica:

— El Neoclassicisme esdevindrà l'estil de la nova burgesia que reconstrueix o remodela la
ciutat de Barcelona dintre encara de les muralles (urbanisme neoclàssic) i que construeix
residències secundàries fora del casc urbà.

— El paper dels enginyers militars, com Juan i Pedro Martín Cermeno, homes vinculats a

la política defensiva i de fortificació de la dinastia borbònica instaurada (obres com el
Castell de Figueres, La Ciutadella, la reforma del Castell de Montjuïc), que influeixen
també en l'edificació no militar (Seu Nova de Lleida, Catedral de Vic...) i introdueixen el
corrent neoclàssic al país.

— L'Arquitectura Civil: Nou Edifici de ia Llotja de Barcelona (1774), de Joan Soler i
Fanena (model pal.ladià de tancar l'àntic edifici gòtic, respectant-lo, dintre del nou palau);
Palau Episcopal (1782-86), d'en Palau Mas; Antic edifici de ia Duana —ara govern civil—
amb interior de gran severitat i exterior ornamental a la manera rococó, projectat pel
comte Roncali.

— Palaus privats: Moja (1774-90), Marc (1807-08), Larrand (1772-79), del Castell de
Pons, Jardins del Laberint d'Horta (arquitecte italià Bagutti).

— Prolongació del Neoclassicisme al s. XIX, com un més dels "revivals" d'antics estils, i
com element de la formació i creixement de les ciutats en la societat burgesa; Barcelona:
Façana de l'Ajuntament, Porxos d'en Xifré. P. ex., a Figueres, l'obra de l'arquitecte Roca
i Bros.

b) Escultura Neoclàssica

Superació del barroquisme i l'ornamentalisme.

— 1780-87: Altar de la Puríssima Concepció de la Capella de la Unversitat de Cervera,
d'en Jaume Padró.

— Implantació definitiva del Neoclassicisme, segona meitat XVIII-XIX: dos autors, Sal¬
vador Gussi, l'escultor de la mesura (estàtues del Comerç i la Indústria —1802— de l'escala
de l'edifici de Llotja); Ramon Amadeu (1745-1821) representant de la mesura neoclàssi¬
ca, a la recerca del naturalisme que el portarà més tard al romanticisme.

— Escultor Neoclàssic per excel·lència (1771-1855), Damià Campeny, que contacta a
Itàlia amb el famós Canova; fa l'obra Cleopatra i Lucrècia, d'orientació naturalista.

— A nivell institucional, l'Escola de Llotja, important centre impulsor de les arts, es va
veure progressivament condicionada pel gust oficial de la Real Acadèmia de S. Fernando
de Madrid, perdent així l'interès per la recerca i la connexió amb els corrents artístics
europeus més renovadors.
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MODERNISME

Etapa de Gestació (1880-88):

Recerca d'un estil paral.lel a: 1) la política de retrobament nacional; 2) l'etapa d'orde la
burgesia catalana.

1881: primera parla modernista des de la revista l'Avenç.

Etapa central (1888-cap a 1900):

1888: Exposició Internacional de Barcelona: síntesi del modernisme naixent.

1892: Asamblea de la Unió Catalanista: Les Bases de Manresa. T Festa Modernista a Sit¬

ges.

Arquitectes: A. Gaudí, Lluís Domènec i Montaner, J. Puig i Cadafalch.

Pintors: Rusinol, Casas, Utrillo.

Etapa final (dècada dels 1900-10):

Vulgarització progressiva del Modernisme en un moda. Aparició del Noucentisme: 1907,
Glosari d'Eugeni d'Ors. 1911, es publica l'Almanac dels noucentistes.

Dintre d'aquest període final trobem una important floració arquitectònica: Hospital de
S. Pau, La Pedrera.

1911, moren I. Nonell i J. Maragall.

què... li seré franc: acabo de pagar aquesta casa, que, com pot suposar, em costa un ull de la ca¬

ra. Ja se la deu haver mirada: eh? Li agrada? Ja ii pot agradar, ja, perquè l'arquitecto...
— No li ha feta en Cases? Jo tenia entès que era mestre d'obres.
— Bé, sí: tant se val. Endemés, és molt eixerit, i jo ja l'hi vaig dir: "A la fatxada no vull pas que
hi perdoni res: posi-hi escultures, rajoles de València, or, plata, colors bonics. Faci'm una cosa

sumptuosa, sap?, que alegri, que distregui, que es vegi de lluny." Perquè jo (sap, senyor Foix?)
no estic per aquelles cases de pedra, nues i pelades, que es feien a l'antigor, ni per aqueixes altres,
encara més pobres, que fins ara han anat fent aquí. Jo entenc que...

OLLER, N. "La Febre d'Or" Ed. 62 i la Caixa. p. 167.
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LA CATALUNYA CONTEMPORÀNIA S.XX

En aquesta última part veurem els darrers trets que han configurat el present del nostre
país. La consolidació com a país industrial enmig de les grans crisis econòmiques del pre¬
sent segle, i per altra banda la consolidació de la personalitat nacional, culminada amb la
recuperació del dret al propi govern.

El desgavell institucional i econòmic de la monarquia, que va provocar l'experiència repu¬

blicana, estroncada per la llarga dictadura franquista. Els moviments socials del camp,
amb els rabassaires i els conflictes del canal d'Urgell, i els treballadors industrials entorn al
sindicalisme anarquista.

En el camp del reconeixement de la personalitat és essencial veure com la lluita per l'auto¬
nomia passa pel pas de la Mancomunitat, on es posaren les primeres passes de l'administra¬
ció pròpia; en el camp cultural, docent, econòmic, etcètera. La Generalitat haurà d'afron¬
tar una greu situació econòmica i social, que esclata durant els conflictes del bienni negre
i la guerra.

De la mateixa manera que, amb la primera dictadura, la Mancomunitat és desfeta, amb la
pèrdua de la guerra la Generalitat resulta també desfeta, quedant només el fet simbòlic de
l'exili dels presidents Iria i Tarradellas. Un llarg parèntesi de centralisme i d'intent de
genocidi cultural que marcarà profundament l'intent de recuperar el temps perdut dels
darrers anys. La Tepressió política i cultural va acompanyada pel gran desori del creixe¬
ment econòmic salvatge dels anys seixantes.

La lluita contra el dictador, culminada per l'Assemblea de Catalunya, assoleix el retorn
del president i la restauració de la Generalitat; una institució vella que havia renascut amb
aires nous durant la República, i que ara reemprèn un camí reblat amb el nou estatut, que,

malgrat no satisfer les esperances i annels de govern, és un pas cap al seu assoliment. Així
fou declarat per les forces polítiques que el van negociar. Un intent de trencar l'estat libe¬
ral centraliste i uniformitzador.

La Generalitat, amb els seus membres principals: el Parlament, el President i el seu govern,
són les eines de govern de Catalunya.

Conèixer la situació actual de Catalunya i les seves arrels en i'ahir són la fita darrera
d'aquest curs.

1901.- Triomf electoral del Catalanisme i republicans, derrotants el caciquisme de la res¬
tauració a Catalunya.
Lerroux a Barcelona.

1907.— Solidaritat Catalana.
1909.— La Setmana Tràgica.
1911.— Creació de la CNT.
1914-17.- Mancomunitat de Catalunya, presidida per Prat de la Riba.
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1917.— Assemblea de parlamentaris.1919.— Els ajuntaments catalans aproven les bases per a l'autonomia de Catalunya.
1917-23.— Mancomunitat presidida per Puig i Cadafalch.1920.— Martínez Anido, el sindicat lliure, instigadors del pistolerisme.

Assassinat de Layret.
1923.— Mort del Noi del Sucre.

Dictadura de Primo de Rivera i dissolució de la Mancomunitat.
1926.— Fets de Prats de Molló, promoguts per Macià.1929.— Exposició de Barcelona.

Crisi mundial econòmica.1930.— Intent de la monarquia de restablir-se, després de donar suport al Dictador.1931.— Triomf electoral republicà ERC.
Macià proclama la República Catalana.
La Generalitat de Catalunya.
Projecte d'Estatut de Núria prebiscitat.1932.— Aprovació de l'Estatut d'autonomia, rebaixant les aspiracions.
Primer parlament elegit nomena a Macià com a president de la Generalitat.

1934.— Companys president a la mort de Macià.
Llei de contractes de Conreu i els fets d'octubre.

Suspensió de l'Estatut i empresonament del govern català.1936.— Front d'Esquerres.
Restabliment de l'Estatut i Companys de nou President.
19 de juliol. És dominada la revolta militar contra la República a Catalunya.
La Generalitat i la Guerra; les col·lectivitzacions.1937.— Fets de maig a Barcelona.
La República resta poder a la Generalitat.1939.— Entrada del General Franco i derogació de l'Estatut, i inici de la persecució cultu¬
ral i política.
Inici de la llarga Dictadura.1940.— Afusellament del President Companys.

1944 — Increment de la lluita guerrillera al Pirineu.
1945.— Creació del govern Iria a l'exili.
1947.— Concentració catalanista de l'entronització de la mare de Déu de Montserrat.
1951.— Vaga de tramvies de Barcelona.
1960.— Increment de la lluita política i cultural contra la dictadura.
1966.— Sindicat Democràtic d'Estudiants i la lluita estudiantil.1970.— Consell de Guerra de Burgos.1971.— Assemblea de Catalunya.
1973.— Atemptat contra Carreró Blanco, successor del Dictador.
1975.— Mort del Dictador.1977.— Primeres eleccions i triomf dels partits autonomistes.

Gran manifestació d'un milió de persones a l'11 de set. a Barcelona.
Retorn de Tarradellas, president a l'exili des de 1954.
Restabliment de la Generalitat.

(Agudització dels efectes de la crisi mundial, econòmica).1978.— Elaboració del projecte d'Estatut de Sau.1979.— Aprovació del nou estatut amb retalls del projecte.1980.— Abril. Elecció del nou Parlament i nomenament del nou president, l'Honorable
Jordi Pujol.
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Demografia
SEGLE XX. Creixement ininterromput. Creixement vegetatiu inferior al creixement to¬
tal, donada l'arribada massiva d'immigrants.

Natalitat. Tendència a la baixa per la pràctica de control de natalitat. La natalitat catalana
és més baixa que la mitjana de l'estat.

Mortalitat. Tendència a la baixa pels avenços de la medicina, que fan minvar la mortalitat
infantil i adulta. La millora de les condicions de vida fa allargar l'esperança de vida.

Densitat. La població tendeix a concentrar-se en les ciutats. Hi ha comarques amb un crei¬
xement de població molt elevat, i d'altres tenen un creixement negatiu, és a dir, perden
població, accentuant el problema dels desequilibris comarcals.

L'arribada d'immigrants accentua el problema dels desequilibris territorials, ja que tendi¬
ren a establir-se en els llocs on hi havia les màximes densitats de població.
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La població de Catalunya entre 1900 i 1981

La població catalana ha experimentat un elevat creixement durant el segle XX, però
aquest augment ha estat molt diferent en els diversos períodes intercensals (taula 1 i 2).

Entre 1900 i 1950 la població de Catalunya augmenta de forma suau però continuada du¬
rant tot el període, amb un màxim entre 1921 i 1930 (forta immigració) i un mínim entre
1931 i 1940 (impacte directe i indirecte de la guerra).

Als voltants de l'any 1950 es produeix un canvi en el cicle demogràfic de Catalunya. Així,
mentre el creixement registrat entre 1900 i 1950 va ser de 1.273.931 habitants, xifra que

suposa una mitjana anual de creixement de 25.480 persones, en el període 1951-1981
l'augment d'efectius de població s'eleva fins a 2.739.687 individus i, per tant, la mitjana
anual arriba a ser de 90.718 nous habitants, xifra que pràcticament multiplica per quatre
els nivells anuals de creixement demogràfic registrats durant la primera meitat de l'actual
segle.

EVOLUCIÓ OE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA
1900-1981
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Evolució de la població del Principat de Catalunya*

comarca 1860 1877 1887 1900 1910 1920 1930 1936 1940 1950 1960 1970
superfície

en km2 h/km2**

Alt Penedès 35.890 37.085 42.053 38.885 40.362 43.262 45.506 45.654 44.947 44.301 45.571 54.716 514,4 106
Baix Penedès 15.179 15.821 16.719 17.062 16.817 16.427 16.172 15.826 14.942 15.116 16.342 21.390 264,01 81
Baix Llobregat 39.035 40.882 43.867 46.191 49.460 55.671 78.567 90.526 87.191 96.625 155.361 351.279 474,77 740
Barcelonès 268.065 375.217 430.246 572.411 628.619 770.281 1.112.497 1.189.666 1.212.654 1.446.170 1.840.118 2.319.871 159,23 14.569
Garraf 22.204 23.070 23.649 21.382 21.370 23.606 28.997 31.040 29.555 33.230 41.579 56.238 261,49 215
Maresme 70.547 70.117 69.845 71.671 76.385 84.301 97.056 100.267 99.649 104.163 125.660 190.949 398 480
El Vallès Occ. 53.083 61.771 66.397 73.381 81.685 103.822 134.075 147.451 142.514 174.221 274.372 466.232 628,83 741
El Vallès Or. 43.327 42.192 41.886 42.352 46.921 50.204 60.110 64.685 65.320 67.581 84.072 139.788 802,45 174
regió de Barcel. 547.330 666.155 734.664 883.335 961.619 1.147374 1372.980 1.685.115 1.696.772 1.981.407 2583.075 3.600.463 3503,18 1.028

Alt Empordà 71.939 74.653 71.836 66.266 69.969 69.784 66.053 66.680 63.620 63.410 63.587 72.111 1.273,13 57
Baix Empordà 49.833 50.360 53.095 55.397 61.674 60.087 56.094 55.972 51.652 52.103 58.893 71.198 700.47 102
Garrotxa 34.350 38.095 39.727 37.349 40.074 42.160 41.370 41.408 41.385 40.342 41.098 44.001 850 52
Gironès 61.122 59.677 62.204 60.518 64.406 67.524 75.200 78.572 82.195 83.602 93.308 115.422 838 138
Selva 51.524 47.630 48.148 45.803 47.567 48.737 48.924 50.660 48.659 50.602 54.517 71.145 1.006,24 71
regió de Girona 279.768 270.415 275.110 265.333 283.690 288.292 287.641 293.292 287511 289.759 311.403 373.877 4.667,84 80

Alt Camp 39.330 37.557 38.605 34.441 33.724 32.189 31.002 30.182 29.001 28.973 27.726 29.896 548,13 54
Baix Camp 57.383 57.989 61.040 57.546 55.532 60.032 61.056 56.820 60.437 63.044 68.673 92.710 674,54 137
Conca de Barb. 29.668 23.306 30.106 27.520 26.233 26.008 25.225 25.296 22.656 22.348 20.131 18.824 637,83 30
Priorat 25.496 25.355 27.958 23.150 22.494 21.121 18.459 18.040 15.843 14.828 14.378 12.209 521,83 23
Tarragonès 42.516 46.107 51.229 45.576 44.850 49.481 52.029 52.179 55.619 58.140 65.485 106.090 345,02 307
regió de Tarrag. 194.383 195.314 208.938 188.233 182533 188331 187.771 182517 183556 187.333 196.393 259.729 2.727,35 96

Baix Ebre 40.796 43.098 44.443 46.353 50.438 55.641 57.751 58.490 58.866 66.426 62.400 65.267 1.063,04 61
Matarranya - 28.186 - 29.811 30.105 29.592 27.654 - 23.303 22.218 18.809 15.115 1.162,09 13
Montsià 26.051 29.263 29.277 33.027 35.800 40.094 36.639 41.303 39.515 42.988 43.484 45.854 657,51 70
Ribera d'Ebre - 27.793 - 31.181 30.681 32.137 28.794 - 25.672 27.367 29.327 25.530 829 31
Terra Alta - 25.824 - 29.943 30.322 31.344 28.827 - 24.098 25.084 22.267 20.311 1.156,71 18
regió de Tortosa 154.165 170.315 177546 188.808 182.665 171.454 184.083 176.287 172.077 4.868,05 35

Osona 60.784 58.282 55.856 56.971 60.407 64.552 71.469 73.496 71.021 75.347 84.575 98.740 1.114 89
Ripollès 25.128 23.081 24.791 28.244 30.426 32.368 33.385 34.425 31.209 32.701 34.468 33.851 982,09 34
regió de Vic 85.912 81.362 80.647 85.215 90.833 96.920 104.854 107521 102.230 108.048 119.043 132.591 2.096.09 63

Anoia 42.581 41.950 40.332 35.957 37.693 41.207 42.243 43.573 42.188 44.168 48.903 66.178 893 74
Bages 59.251 62.289 66.152 67.381 67.832 77.460 88.976 101.350 96.718 102.846 127.716 137.299 1.295,21 106
Berguedà 31.544 25.292 23.257 27.217 30.047 33.615 39.600 40.355 38.064 41.933 47.953 45.843 1.182,46 39
Solsonès 16.065 13.032 12.259 9.817 9.839 10.280 11.796 11.874 11.769 12.482 12.116 10.464 1.050,21 10
regió de Manresa 149.441 141.203 142.000 140.372 145.411 162.562 182.615 197.152 188.739 201.429 236.688 259.784 4.420,88 50

Baix Cinca _ 13.841 _ 13.956 14.978 16.249 14.614 _ 14.000 15.215 19.704 17.148 960,86 18
Garrigues 27.498 28.706 28.551 30.058 32.062 32.649 31.434 30.866 28.142 28.110 26.661 24.355 840,19 29
Llitera - 16.531 - 14.984 16.789 17.027 15.588 - 15.226 15.083 14.721 13.167 638,4 21
Noguera 51.942 46.582 46.916 47.544 47.653 50.727 50.032 49.335 46.785 47.743 48.325 47.961 1.825,35 26
Segarra 24.766 22.515 23.802 21.434 20.541 21.431 21.956 22.044 21.026 21.260 19.275 17.911 646,16 28
Segrià 59.763 61.133 62.691 64.937 72.604 92.061 91.899 89.553 91.424 107.516 122.444 152.959 1.468,69 104
Urgell 33.620 30.963 32.775 33.630 35.826 38.373 38.088 38.472 36.756 38.276 36 900 36.289 676 54
regió de Lleida - 220.271 - 226543 240.453 268317 263.611 " 253.369 273.103 288.030 309.790 7.055,66 44

Alt Urgell 28.578 23.375 21.621 18.898 19.516 19.949 20.743 19.935 19.107 22.002 20.844 19.850 1.425,95 14
Alta Ribagorça - 17.502 - 15.156 14.681 14.561 13.595 - 12.729 15.088 14.656 10.642 1.588,85 7
Baixa Ribagorça - 12.999 - 10.607 10.199 10.457 10.471 - 9.523 8.533 7.651 4.641 898.71 5
Baixa Cerdanya 13.505 12.797 12.714 11.93C 11.889 11.243 10.772 11.340 10.035 11.582 11.850 12.465 564,4 23
Pallars Jussà 26.765 23.511 ' 24.106 19.098 17.682 19.033 20.793 19.524 18.773 18.736 19.103 16.105 1.081 15
Pallars Sobirà 20.430 15.590 14.154 13.125 12.668 13.866 12.697 12.762 10.650 10.355 10.344 7.747 1.375.85 6
Vall d'Aran 11.272 7.967 7.410 6.389 6.389 6.651 6.182 5.955 54.681 6.555 6.555 6.055 620,47 8
regió de la Seu
d'Urgell " 113.731 " 95.202 93.286 95.717 95.253 " 75.498 82.851 90.973 76502 6537,23 12

(2) (3) (5) (7) (12) (14) (16) (18)
Andorra - 5.000 5.897 5.210 6.100 4309 ? 5.291 6.770 11.356 18.233 464 39

(1) (4) (6) (8) (9) (10) (13) (15) (17) (18)
Alta Cerdanya 14.627 13.572 13.824 12.665 11.946 9,947 10.615 10.042 11.025 10.858 10.683 12.495 724,74 17
Conflent 26.787 25.815 25.375 23.672 24.345 21.827 20.778 18.709 18.670 18.959 18.427 18.436 873,85 21
Fenolleda 10.280 10.329 10.116 9.583 8.825 8.637 8.029 7.799 7.398 7.251 8.164 7.383 354,18 21
Rosselló 89.520 105.395 117.514 118.022 121.727 133.566 150.008 151.062 149.106 149.607 168.211 199.757 1.243,76 151
Vallespir 39.471 42.829 44.358 44.406 46.143 43.526 49.217 45.735 42.577 43.610 46.620 50.623 889,73
regió de Perpinyà 180.685 197.940 211.187 208.348 212.986 217303 238.647 233.347 228.776 230.285 252.105 288.694 4.086,76 71

Principat de
Catalunya “ 1.975555 2.269.406 2,394357 2354.709 3,116.037 “ 3.193.186 3545.068 4.265.353 5.491.740 40.426,53 136

•habitants de fet **el 1970

(1) 1861; (2) estimació de 1875; (3) 1889; (4) 1886; (5) estimació de 1897; (6) 1896; (7) estimació de 1912; (8) 1911; (9) 1921; (10) 1931; (11) sense Andorra; (12) 1944; (13) 1946; (14) 1956; (15) 1954,
(16) 1963; (17) 1962; (18) 1969.

Densitat de la població comarcal del Principat
l'any 1950.

Amb les dades de població, feu els mapes de la seva distribució comarcal corresponents a
1900 i 1970.

Indiqueu els canvis més importants i les seves causes.

93



EvoluciódelapoblaciócomarcaldeCatalunya1857-1965.
R. Trias Fargas. Introducció a l'economia catalana. (96-97).

El creixement demogràfic apareix estretament vinculat a la concentració de les activitats econòmiques,
especialment a la localització industrial.
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Remarqueu els desequilibris que reflecteix el mapa i observeu el pes de diferents factors
afavoridors de la concentració demogràfica: localització industrial i del terciari, vies de
comunicació, els rius, la proximitat del litoral...

Zones de concentració demogràfica de Catalunya, 1975.

BAOALONA

BARCELONA
l' HOSPITALET OE LL.

SANT SOI OE U..

Densitat en h/km2 a les zones i subzones de concentració

120 Z. Tortosa-Amposta-Delta de l'Ebre
197 Sz. Vallès-Baix Llogrebat2

M 217 Sz. El Vendrell-Valls-Cambrils
W1Í1H1Í3 7 Berga-Manresa-Monistrol

264 Z. Costa Brava-La Bisbal-Figueres
264 Z. Lleida-Tàrrega

324 Sz. Vilafranca-Alt Penedès
329 Z. Ripoll-Vic-Aiguafreda

ÜH! 334 z- Igualada-Anoia
373 Z. Olot-Fluvià
473 Sz. Vilanova-Garraf

574 Z. Girona-Ter
754 Sz. Mataró-Maresme

1.518 Sz. Tarragona- Reus
1 .789 Sz. Vallès-Baix Llobregat 1

16. 426 Sz. Barcelonès i Cornellà

Font: Elaboració de LI. Recolons sobre les dades de les taules 19, 22 i 25.
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ESTADÍSTICA I SOCIETAT

COMPONENTS DEL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC
DE CATALUNYA 1951-1981

I960- I970 I98I I975 I98.I
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Creixement natural, migratori i total per mil habitants i per any, per quinquennis, 1951-1975.

Quinquennis

Catalunya Espanya

creixement

natural

creixement

migratori
creixement

total

creixement
natural

creixement

migratori

creixement

total

per mil h.
i per any

per mil h.
i per any

per mil h.
i per any

per mil h.
i per any

per mil h.
i per any

per mil h.
i per any

1951-1955 5,55 11,73 17,28 10,48 -3,43 7,05
1956-1960 8,11 12,96 21,07 12,28 -2,52 9,76
1961-1965 9,57 16,84 26,40 12,67 -2,83 9,84
1966-1970 10,93 15,22 26,15 11,60 -0,30 11,30
1971-1975 11,44 8,61 20,05 10,72 1,13 11,85

Notes: Les dades referides a Espanya comprenen tota l'Espanya peninsular, les Illes Canàries i les Balears
i Pitiüses.

Donem a tots aquests coeficients un valor provisional tot considerant la xifra de les centèssimes subjeta a

un marge de discrepància a causa de la diversitat i simplificació dels sistemes de càlcul emprats, i també a
diferències entre les xifres absolutes de base publicades referents al creixement natural. Diferències, però,
que no van més enllà de les xifres de les centenes.

Font: Elaboració de LI. Recolons sobre dades de l'INE (vegeu taules 3, 5 i 6).

Observeu l'evolució del creixement vegetatiu i del creixement migratori entre 1951-1981,
així com el tancament del cicle expansiu als volts de 1975 i la seva relació amb la crisi
econòmica.
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PIRÀMIDE D'EDATS

ANY DE ANY DE
NAIXEMENT EDAT NAIXEMENT

Efectius dels

grii|H d’edat
rn milers1

POBLACIO DE CATALUNYA Efectius dels
el 31 de Desembre de S™l* .fedat

rn miler-

Els índexs de naixements
i immigració minven

del 1975 encà
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MOVIMENT DE LA POBLACIÓ Catalunya, anys 1970-1978

Any Naixements Defuncions
Creixement

natural

Creixement

migratori

Creixement

Total

1970 98.378 42.557 55.821 54.359 110.180

1971 102.088 46.024 56.064 27.037 83.101

1972 104.735 42.524 62.211 43.233 105.444

1973 107.026 47.022 60.004 45.869 105.873

1974 112.101 45.267 66.834 56.521 123.355
1975 110.616 44.839 65.777 32.460 98.237
1976 97.104 44.284 52.820 8.134 60.958

1977 100.972 40.949 60.023 18.016 78.039

1978 96.142 42.058 54.084 5.420 59.504

XIFRES RELATIVES (per 1.000 habitants)

Creixement Creixement Creixement

Any Naixements Defuncions natural migratori Total

1970 19.45 8.41 11.04 10.74 21.78

1971 19.73 8.89 10.84 5.22 16.06

1972 19.83 8.05 11.78 8.19 19.97

1973 19.86 8.73 11.13 8.51 19.64

1974 20.39 8.23 12.16 10.28 22.44

1975 19.73 8.00 11.73 5.79 17.52

1976 16.98 7.74 9.24 1.42 10.66

1977 17.31 7.02 10.29 3.09 13.38

1978 16.17 7.07 9.10 0.91 10.11

Observeu la incidència de la guerra civil i la posterior evolució del creixement.
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La població resident en el conjunt de les capitals és pràcticament la mateixa que la que té
la residència en la resta de municipis, una mica menys de tres mil.lions d'habitants en
ambdós casos.

Les comarques que indiquen una distribució de poblament més equilibrada, en general,
pel reduït pes demogràfic de llurs capitals respecte al total de la població comarcal, són el
Baix Empordà, la Selva, el Baix Llobregat, la Ribera i el Montsià. Pel contràri les comar¬

ques en les que es registren les màximes desviacions relatives entre la densitat global de la
comarca i la de la resta de l'àmbit comarcal, exclosa la capital, són la Garrotxa, el Gironès,
l'Alt Camp, el Garraf, el Tarragonès, el Baix Camp, el Solsonès, el Segrià i l'Alt Urgell, to¬
tes elles amb densitats comarcals com a mínim del doble de la corresponent al grup de
municipis sense la capital.

JOAQUIM CAPELLADES
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PublicataL'AVUIeldimecresdia29d'agostde1984
*

LatransiciódemogràficaaCatalunya
Latransiciódemogràficaque,de maneraprogressiva,s’haanat

produintatotselspaïsosdelmón, s’estàacabantaCatalunya.Defet,tal comassenyalaJordiNadalalaseva obraLapoblacionespanola,aquest cicledemogràfichatranscorreguta Catalunyaambunacronologiamés properaaladelesprimeresnacions industrialitzadesquenopasaladela restad’Espanya. La
disminuciódelamortalitator¬ dinàriaesfapalesadesprésdelades¬ fetade1714.LapoblaciódeCatalu¬ nyaesmultiplicapercincdesd’ales¬ horesfinsacomençamentdelsegle actual:dequatre-centsmilhabitants passematenir-nedosmilions.Dit d’unaaltramanera,detenirel5,42 percentdelapoblaciódelconjunt d’Espanyael1717,enconstituint l’l1,58percentl’any1900. Detotamanera,durantlasegona meitatdelsegleXIXjaesproduíuna considerabledesacceleraciódel creixementdemogràficdeCatalu¬ nya,fetqueesdeu,engranmesura,

aladisminuciódelanatalitatques’i¬ niciacapal’any1875,mésdetrenta, anysabansquealconjuntdel’Estat. De
tenirunataxadenatalitatbruta del37permill’any1860,passemal 27permilencomençarelsegleXX. Durantaquestsegle,ifinsala

guerracivil,lamortalitathaexperi¬ mentatundescensencaramésnota¬ ble:de27mortspermilhabitants l’any1900s’arribaa14el1936.Pa ral·lelamentdescendeixlanatalitati aixídetaxesdel’ordrede28permil hompassaa17permilencomençar
laguerracivil.Lataxadecreixement vegetatiu,amblleugeresoscil·laci¬ ons,s’estabilitza,doncs,alvoltant del3permil. Entre1940i1975lamortalitat continuadescendintsenseparar: d’unestaxesdel14permils’arribaa nomésel8permil.Però,encanvi,la natalitatexperimentaaCatalunyaun comportamentsingulari,aprimer copd’ull,atípic:s’estabilitzaalvol¬ tantdel15o16permilentre1944i 1954iapartird’aleshorestornaa créixeriesmantépersobredel19 permilentre1960i1975.D’aquesta maneraelcreixementvegetatiu —sensecomptar,ésclar,el migratori—deCatalunyaéssuperior

al10permildurantunperíodede quinzeanysseguitsi,perprimera vegada,ésigualofinsitot.superioral delconjuntdel’Estat. Aquest"boom"demogràfic (creixementnaturalsuperioral10 permilacompanyatd’uncreixement migratoriquehaarribataultrapassar
el

15permilentre1960ielcomença¬ mentdeladècadadelssetanta)hafet multiplicarpertreslapoblacióque tenia'Catalunyaencomençarel segle,quehapassataconstituirel 15,81percent(enllocdel’l1,58 l’any1900)deltotald’habitantsde l’Estat.Elsdemògrafsentenenque aquestcomportamentinesperat —quedurantunstrentaanysha "trencat”lacorbadedecreixement denatalitatpròpiadelfenomende transiciódemogràfica—haestat degutaduescauses:l’incrementde
lafecunditatil’incrementdelapro¬ porciód’habitantsquetenenfills(és

adir,delapoblaciójové).Sembla foradedubtequetantenunacausa comenl’altrahipothaverjugatun papermoltimportantlaimmigració: i’assentamentaCatalunyad’una granquantitatdepersonesjoves,en edatdetenirfillsiambunshàbitsde fecunditatméselevada,explicariaen granpartelcomportamentglobalde
lapoblaciócatalana. Apartirde1975lasituaciós’haco¬ mençatamodificar.Percausesco¬ mplexes(aturadadelaimmigració, crisieconòmica,canvid’hàbitsgenè- sicsperintegraciódelconjuntd’im¬ migrants,etc.)lanatalitatexperi¬ mentadurantaquestsdarrersanys

undescensvertiginós:de112mil naixementsl’any1974(20,3permil habitants)passema68mill’any1982(aproximadamentun11per mil)iencara,segonsxifresprovisio¬ nals,a62milel1983(10,5permil). Ennouanys,doncs,lestaxes brutesdenatalitats’hanreduït,gaire¬ béenuncinquantapercent.Esben certquelestaxesdemortalitat encaracontinuenbaixantiestroben persotadelsetpermil.Peròambtot aixòelcreixementvegetatius’ha reduïttambénotòriament:demésdel10permil,hempassataltra vegadaal3o4permil.Aixòsignifica qued’uncreixementvegetatiuanual deseixantamilhabitantshempassat
nomésaunsvintmileidarrerany. Lesperspectivesimmediatesno

sóngaireoptimistespelquefaaun ulteriorcreixementdemogràfic.Es difícildepreveuresil’índexdenatali¬ tatbaixaràencaraunamicamés(no gaire,entotcas:estemal’alturadels païsoseuroeusqueeltenenmés petit)osi,cosamésprobable,s’esta¬ bilitzaràalvoltantdelesxifresac¬ tuals.Peròamitjàiallargterminila taxademortalitatbrutas’incremen¬ tarà.Amesuraqueelconjuntdela poblacióenvelleixtornaa incrementar-selataxademortalitati és
lògicqueensposemtambeen aixòal’alturadelspaïsosmésdesen¬ volupatsiassolimaltravegadala xifradèl10permil.Enaquell momenthauremarribatauncreixe¬ mentvegetatiuigualomoltpropera zero:latransiciódemogràfica s’hauràacabataCatalunya.Talcom veièremquesucceeixalsprincipals païsosdei’Europaoccidental,lapo¬ blaciócatalanadeixaràd’augmen¬ tar...sinoésquecomençaaminvar. Hihaencaraunaltre/actoraconsi¬ derar:lesmigracions.Esproucone¬ gutquelesdiversesonades.immigra¬ tòrieshancontribuïtdirectamenti indirectamentalcreixementpoblaci- onaldeCatalunya.Defet,aquestaés tambéunatendènciauniversal. SegonsSauvyeldesequilibrientrere¬ cursosihomess’haderesoldreamb el“transport”del’homecapalari¬ quesa,fetqueesvamanifestanten unamplimovimerttdepoblaciódels païsospobresalspaïsosrics,desuda nord.Ladarreraonadaimmigratòria haacabatacasanostraconjuntament ambelfinaldelperíodedegranfe- cundidatiambelcomençamentde

lacrisi.D’uncreixementmigratori anuald’unessetantamilpersones hemarribataundecreixementde tresmilhabitantsl’any1980i, segonsRecolons,desetzemill’any1982.Aixòfaqueeisaldogenerals’a¬ propiazero:d’uncreixementtotal superioral25permilanualentre 1960i1970hembaixataquestsdar¬ rersanysaun1oun2permil! Altramentesfadifícildepreveure
queesprodueixiunanovaonadaim¬ migratòriapermotiussocioeconò- mics.finsitotenlahipòtesioptimis¬

tad’unaràpidaiprofundarecupera¬
ciódelacrisieconòmica,calteniren comptequedesd’arafinsgairebé l’any2000aniranentrantalmercat detreballlesgeneracionsdelbabyboomque,comhemvist,esvapro¬ duirentre1960i1975.Latendència demogràficaactualfapensar,almeu entendre,quelesprevisionsfetespel quefaalaCatalunyadel’any2000 sónexcessivamentoptimistes. Enefecte,l’estudiquehaservitde

basealaredacciódelDesplegament delMapaSanitari1983idelmapade ServeisSocialsfaunaprevisióde7 milionsd’habitantsperal’any2000, xifrasituadaalmigd’unaforquillade 6,7milions(previsióbaixa)i7,4mil¬ ions(previsióalta).Homarribàa aqustesconclusionsapartirde l’extrapolaciódelatendènciademo¬ gràficadelperíode75-8UPerò,com acabemdeveure,aquestatendència hacanviatencaramésradicalment elsdosdarrersanys.Sensdubteels factorssocioeconòmicshanaccelerat el
finaldelatransiciódemogràficaa Catalunyaiarribempràcticamenta unaestabilitzaciódelapoblació,tal comhasucceïtad’altrespaïsoseuro¬ peus.Lahipòtesi—mésaviatopti¬ mistapertotelquehemvist—d’un creixementacumulatdeT’ordrede l’actual(1-2permil)portarialapo¬ blaciócatalanaaunaxifraestabilitza¬ doranosuperiora6.25milionsaco¬ mençamentdelsegleXXI.Ladife¬ rènciaentreaquestaestimacióiles previsionsbasadesentendènciesja desaparegudesés,doncs,moltsensi¬ ble.

Emsemblaquenocalesforçar-se
aponderarlaimportànciad’aquest fet.Elscanvisquantitatiusiqualita¬ tiusqueesproduiranalapiràmide d’edatscomporten,entrealtres coses,unreplantejamentdelesfutu¬ resnecessitatsdelpaísenequipa¬ mentsdetotamena,nosolamentsa¬ nitarisideserveissocialssinótambé

enunsaltressectors,comsón,per exemple,l’ensenyamentil’habitat¬ ge.Elfetreal.ésquesemblaacabat, perara,elgrancreixementppblacio- nalqueCatalunyahaexperimentat durantdos-centscinquantaanysse¬ guits.

JosepLaporteiSalas
ConsellerdeSanitatiSeguretatSocial



Activitats econòmiques

Població activa per sectors

Catalunya Primari Secundari Terciari

1900 53 27 21

1910 51,5 32,5 16

1930 27 51 22

1940 27 43 30

1950 22 48 30

1975 9 53 38

1980 7 48 45
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AGRICULTURA

XX. Al llarg del segle XX la població activa dedicada al sector primari ha anat minvant
progressivament.

L'estructura d'explotació és majoritàriament de dimensions reduïdes, i són explotacions
de tipus familiar. El camp català s'ha mecanitzat, progressivament, amb predomini de
tractors pol.livalents.

La tendència de l'agricultura catalana actual és el conreu dels productes agrícoles més ren¬
dibles i de possible exportació. Els productes predominants són els cereals, els fruiters i
el farratge per a la ramaderia.

La ramaderia està guanyant importància en el sector boví, per la fabricació de llet i carn,
i en el sector del porc i l'aviram, essent els més industrialitzats.

COMARQUES DE CATALUNYA ORDENADES SEGONS L'INDEX DE POBLACIÓ RURAL

(Percentatge de població resident en municipis de fins a 2.000 habitants)

Ordre Comarca % Ordre Comarca °/o

1 Pallars Sobirà 100,0 20 Alt Penedès 25,6
2 Priorat 74,9 21 Osona 19,9
3 Terra Alta 64,2 22 Baix Empordà 18,9
4 Cerdanya 51,5 23 Segrià 18,0
5 Vall d'Aran 50,5 24 Ripollès 17,5
6 Segarra 47,9 25 Anoia 16,0
7 Urgell 45,2 26 Gironès 13,5
8 Garrigues 43,2 27 Selva 10,9
9 Noguera 42,3 28 Baix Camp 9,8

10 Solsonès 41,8 29 Baix Ebre 8,4
11 Alt Urgell 36,5 30 Montsià 7,4
12 Conca de Barberà 36,4 31 Bages 7,2
13 Pallars Jussà 36,2 32 Tarragonès 7,2
14 Alt Empordà 34,6 33 Vallès Oriental 6,1
15 Ribera 33,6 34 Maresme 3,2
16 Alt Camp 32,5 35 Garraf 2,9
17 Berguedà 31,3 36 Baix Llobregat 1,0
18 Baix Penedès 30,0 37 Vallès Occidental 0,8
19 Garrotxa 27,7 38 Barcelonès 0,0

Font: Elaboració a partir de les dades de les taules 6 i 7.

Observeu les comarques en les quals l'agricultura és una activitat fonamental o té, encara,
un pes considerable, tant pel que fa a la població rural com a la superfície conreada.

103



104



DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL
DE LA SUPERFÍCIE CULTIVADA

SEGONS ELS DlFERENTS GRUPS DE PRODUCTES
Altres 1

Catalunya - Produccions finals agràries. 1977 (milions ptes.)

Produccions

(a)
Prod. final

Catalunya
°/o

(b)
Prod. final

Espanya
°/o

ax 100/
b

a) Subsector agrícola
Cereals 8.844 8,0 113.260 11,3 7,8
Lleguminoses 243 0,2 10.912 1,1 2,2
Hortalisses 8.411 7,6 97.493 9,7 8,6
Fruita 15.620 14,1 117.011 11,6 13,3
Fruita seca i olives

de taula 2.299 2,1 19.221 1,9 12,0
Fecu lentes 2.685 2,4 45.172 4,5 5,9
Plantes industrials 6.898 6,2 122.550 12,2 5,6
Altres prod. agríc. 4.772 4,3 41.194 4,1 11,6

Total subsector 49.772 44,9 566.813 56,4 8,8

b) Subsector ramader
Boví 5.474 4,9 78.468 7,8 7,0
Porcí 19.338 17,5 71.075 7,1 27,2
Aviram 16.442 14,8 54.933 5,5 29,9
Conills 3.031 2,7 17.172 1,7 17,7
Altres (oví, cabrum, equí) 1.821 1,6 38.273 3,8 4,8
Llet 6.254 5,6 90.462 9,0 6,9
Altres prod. ramad. 5.182 4,7 50.460 5,0 10,3

Total subsector 57.542 51,9 400.843 39,8 14,4

c) Subsector forestal
Total subsector 3.493 3,2 38.388 3,8 9,1

Total sector agrari 110.807 100 1.006.044 100 11,0

Compareu la distribució de la superfície cultivada segons els diferents productes, i les pro¬
duccions finals agràries en milions de ptes.
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Observeu el baix nombre d'assalariats i la seva relació directa amb la mecanització del

camp català.

Evolució distints components de la població activa agrària.

1956 1970

Número

°/o Població

agrària Número

°/o Població

agrària

Empresaris amb assalariats . . . . 67.566 21,9 12.998 8,1
Empresaris sense assalariats. . . . 170.448 55,4 101.343 63,2
Directors, gerents i

personal qualificat - 20.022 12,5
Assalariats sense

qualificar 69.656 22,6 25.775 16,1
Total població activa

agrària 307.660 100 160.138 100

FONT: Dades 1956. Enquesta Agro-pecuària. Hermandad Nacional de Labradores.
Dades 1970. Cens població Institut Nacional d'Estadística.

2. NÚMERO I DIMENSIÓ
DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Explotacions agràries a Catalunya segons la seva superfície.

1962 1972

Dimensió
en Ha.

Explo¬
tacions

°/o d'ex¬

plotacions
Explo¬
tacions

°/o super¬
fície

°/o d'ex¬

plotacions

0- 1 51.464 26,1 16.859 0,2 11,6
1 -5 69.861 35,4 56.503 5,6 38,9
5-30 63.986 32,4 57.825 33,9 39,8
Resum parcial 185.311 93,9 131.187 40,0 90,4

30- 50 4.826 2,4 5.757 7,7 3,9
50 - 200 5.674 2,8 6.591 27,6 4,5

més de 200 1.403 0,7 1.476 24,7 1,0
Resum parcial 11.903 6,0 13.824 60,0 9,5

TOTAL 197.214 100 145.011 100 100

FONT: Cens Agrari 1962, Cens Agrari 1972. I.N.E.
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INDÚSTRIA

INDÚSTRIA. Segle XX.

1914.— Ia Guerra Mundial. Etapa expansiva. Electrificació.
Mancomunitat. Pla sexennal (1920).

1923.— Dictadura Primo de Rivera: Obres Públiques. Exposició Universal (1929).
1929.— Crisi mundial. 1931: 2a República. Estatut.
1936.— Guerra civil: indústria de guerra.
1940.— Autarquia: estancament econòmic i aïllament de l'exterior.
1959.— Pla d'Estabilització: liberalització econòmica sense liberalització política.
1962-73.— Nou model de creixement: importants inversiones estrangeres.

Creixement econòmic amb gran dependència exterior.
Concentració activitat productiva: accentuació desequilibris comarcals. Manca
equipaments públics. Especulació urbanística, etc.

1973.— Crisi econòmica: esgotament model creixement anterior.
Afectant especialment: tèxtil, construcció, automoció, etc.
Inflació.
Atur: especialment a l'Àrea Metropolitana. Joves i dones.
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Diferències en la localització industrial entre els anys 20 i l'actualitat. Remarqueu els can¬
vis de localització a nivell comarcal més importants.

Indústria tèxtil en general O
filatura de cotó •

teixit de cotó ©

treball de la llana ©
50 lOQKm

de producció
en milions de pessetes

750 . _

250 _

100 -

20“

LA INDÚSTRIA TÈXTIL CATALANA QUE UTILITZAVA LA FORÇA HIDRÀULI¬
CA L'ANY 1926, segons P. Vilar (("La vie industrielle dans la région de Barcelona",
Anna!es de Géographie, 1929, p. 339-365).
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Flòs. Gasòliba. Serra. La Indústria a Catalunya. (37 i 47)

ESPECIALITZACIÓ INDUSTRIAL DE LES COMARQUES
(Comarques amb més de l'1°/ode l'ocupació)

°/o
Sobre

Cat.

T
°/o

èxtil
Quoc.

Loc.

Qu

°/o
únic

Quoc.

Loc.

Siderom
°/o

etal.lúrgic
Quoc.

Loc.

Cons

°/o
trucció

Quoc.

Loc.

A

°/o
tres

Quoc.

Loc.

Anoia 1,86 49,55 1,89 0,40 0,05 5,59 0,22 24,82 1,34 19,64 0,86
Bages 3,38 57,68 2,20 5,56 0,73 12,19 0,48 7,03 0,38 17,54 0,77
Baix Llobregat 4,96 23,90 0,91 16,54 2,18 26,54 1,06 14,40 0,78 18,62 0,81
Barcelonès 53,07 12,42 0,47 9,51 1,25 34,85 1,39 19,28 1,04 23,94 1,05
Berguedà 1,16 63,67 2,43 0,05 0,00 2,19 0,08 5,69 0,30 28,40 1,24
Garraf 1,07 18,04 0,69 7,81 1,03 44,72 1,78 10,46 0,56 19,87 0,87
Maresme 3,56 54,07 2,06 5,61 0,74 11,78 0,47 14,47 0,78 14,07 0,61
Osona 2,22 50,78 1,93 1,19 0,15 19,93 0,79 10,63 0,57 17,47 0,76
Vallès Occidental 11,20 53,73 2,05 2,26 0,29 21,68 0,86 11,18 0,60 11,15 0,49
Vallès Oriental 2,68 38,36 1,46 10,97 1,44 14,73 0,59 21,48 1,16 14,49 0,63
Ta rragonès 1,36 44,49 0,17 8,50 1,12 13,62 0,54 42,82 2,32 30,57 1,34
Segrià 1,27 4,53 0,17 2,42 0,32 14,89 0,59 26,21 1,42 51,95 2,28
Baix Empordà 1,20 5,15 0,19 2,72 0,35 7,41 0,29 37,12 2,01 47,60 2,08
Garrotxa 1,27 54,01 2,06 1,46 0,19 8,46 0,33 9,49 0,51 26,58 1,16
Gironès 1,67 21‘,9 2 0,83 4,56 0,60 14,31 0,57 24,80 1,34 34,41 1,51
La Selva 1,00 19,15 0,73 21,44 2,82 9,22 0,36 25,63 1,39 24,56 1,07
Ripollès 1,02 62,64 2,39 0,73 0,09 15,26 0,61 7,43 0,40 13,94 0,61

Total 93,95 - - - - - - - - - -

Total Catalunya 100,00 26,18 - 7,58 - 25,00 - 18,45 - 22,79 -

Localització i vies de comunicació ràpides
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A l'any 1979
Les vint empreses catalanes més grans

La llista de les vendes

Després d'aquest preàmbul, veguem com es compon la llista de les "20 grans" amb les xifres per a
cadascuna del volum de vendes realitzat al 1979 (en milions de pessetes), al final del propassat mes de
desembre.

1979

Plantilla Vendes

1. Motor Ibérica 9.300 41.600
2. Nestlé 4.000 38.800
3. FECSA 6.500 37.300
4. Cros 3.700 24.200
5. Cubiertas y MZOV 3.700 23.800
6. Foment d'Obres 11.000 23.500
7. Hoechst Ibérica 1.300 19.400
8. Bayer Hispania Comercial 700 17.200
9. ENHER 3.000 17.100

10. Cía Continental Hispànica - 16.900
11. Cía Roca Radiadors 6.700 16.500
12. La Seda Barcelona 3.800 15.800
13. Productes Pirelli 5.100 15.400
14. Indústries Lleidatanes del Porc 2.000 15.000
15. Intelhorce 4.300 15.000

16. Làmparas Eléctricas Z 3.100 14.700

17. Basf 900 14.600
18. Asland 1.900 14.500

19. Coop Agropecuària Guissona 1.100 14.200
20. Cía Industrias Agrícolas 2.500 13.700

Les més grans per llur plantilla

Hem de fer una puntualització en parlar d'aquest tema recordant que la massa laboral més gran, no

ja solament de Catalunya sinó de tot Espanya, es troba en la fàbrica SEAT de la Zona Franca del Port
de Barcelona, i la componen uns 30.000 treballadors. Però parlant d'empreses catalanes fem referència
exclusivament a aquelles que tenen el domicili social radicat en aquesta zona, fet pel qual excloem la
SEAT, la seu social central de la qual està ubicada juri'dicament a Madrid.

Feta aquesta advertència, que també es podria fer extensiva a les plantilles laborals a Catalunya d'empre¬
ses com la Telefònica i RENFE, recollim ara el quadre de les deu primeres firmes catalanes per llur plan¬
tilla.

Plantilla al

31-12-1979

1. Foment d'Obres 11.000
2. Motor Ibèrica 9.300
3. Cubiertas y MZOV 8.700
4. Roca Radiadors 6.700
5. FECSA 6.500
6. Transports Barcelona 6.400
7. Productes Pirelli 5.100
8. Intelhorce 4.300
9. Nestlé 4.000

10. Cros 3.700
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Sectors amb més capital social i
participació significativa estrangera

Provincià de Barcelona Capital
estranger

Capital
social

%

Indústria tèxtil 4.286 27.894 15,36
Fabricació de productes farmacèutics de base i especialitats 13.481 8.841 39,37
Indústries làcties 2.399 3.687 66,06
Cables i material elèctric 2.198 6.888 31,91
Fabricació produ quimics inorgànics 1.816 3.130 58,02
Transformació del cautxú 1.528 3.108 49,16
Fabricació de cautxú i làtex sintètic 1.484 5.995 24,74
Fabricació de productes quimics orgànics no petroleoquimics 1.437 2.702 53,19
Equips de recanvi per a automòbils 1.222 3.489 35,02
Fabricació de productes dietètics, cafès, sopes, preparats,
condiments 1.154 1.975 58,40

Construcció altra maquinaria i equips mecànics 1.095 4.260 25,70
Banca comercial, industrial, mixta 1.069 33.353 3,20
Comerç de maquinària a l'engròs 1.041 4.468 23,30
Fabricació sabons de tocador, perfum 943 2.341 40,30
TOTAL 14 SECTORS 35.153 112.131 22,40
TOTAL 43.647 436.269 10,00

Milions de pessetes
Font: ICE. — J. Rodríguez de Pablo
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SERVEIS

Sector Terciari

El sector terciari a Catalunya representa un 50,1% del Valor Afegit. Brut català i un
41,6% dels llocs de treball, per a l'any 1977.

1977
Nombre

d'ocupa¬
cions

°/o
V.A.B.

milions

ptes.

°/o

Sector industrial i miner 1.161.992 51,6 797.681 46,3
Sector agrari i pesquer 153.569 6,8 62.153 3,6
Sector comerç i serveis 935.271 41,6 862.742 50,1
1. Transports i comunicacions 115.200 5,1 95.057 5,5
2. Comerç 276.952 12,3 207.391 12,0
3. Estalvi, Banca i Assegur. 63.314 2,8 88.742 5,2
4. Propietat d'habitatges - — 93.143 5,4
5. Administració Púb. i Defensa 57.054 2,5 51.197 3,0
6. Ensenyament i Serveis Sanitaris 116.963 5,2 98.867 5,7
7. Hoteleria i similars 89.503 4,0 63.370 3,7
8. Serveis diversos 216.285 9,6 164.975 9,6

Total 2.250.832 100 1.722.576 100

Font: Banc de Bilbao.

La participació de l'ocupació i del Valor Afegit Brut del sector de serveis català, compara¬
tivament amb Espanya i amb altres regions europees, resulta baix.

°/o Població activa del sector serveis (1977)

Catalunya 41,6 Holanda 58,4
Espanya 42,7 Gran Bretanya 55,5
Alemanya 49,3 Bèlgica 57,5
França 52,6 Irlanda 45,9
Itàlia 47,6 Dinamarca 59,0

C.E.E.-9 52,1

Font: Eurostat, B. Bilbao, INE.

RENDA, 1975
(Valor afegit net, en milions de ptes.)

Sectors Catalunya o/o Espanya o/o

Agricultura 41.886 4,05 525.939 10,18
Indústria 492.809 47,69 1.997.693 38,65
Serveis 498.659 48,26 2.644.937 51,17

Total 1.033.354 100,00 5.168.659 100,00

Importància del terciari i especificació dels seus subsectors més importants.
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POBLACIO ACTIVA OCUPADA, 1978

Catalunya Espanya CEE
Persones °/o Persones °/o %

Agricultura . . . 127.500 6,2 2.435.500 20,2 8,4
Indústria 879.600 42,7 3.337.200 27,6 32,8
Construcció . . . 216.700 10,5 1.153.400 9,5 8,2
Serveis 838.100 40,6 5.155.200 42,7 50,6
Total 2.061.900 100,0 12.081.300 100,0 100,0

Qui ha absorbit
els bancs catalans

Any Banc absorbit Banc absorbent

1942 Royal Bank of Canada Espanol de Crédito
International Banking Corp. Hispano Americano
Arnús-Garí Espanol de Crédito
Ozares y Gorina Guipuzcoano

1943 Panadés Espanol de Crédito
Comarcal de Crédito Espanol de Crédito
J. Fornesa Puigdemassa Espanol de Crédito
A. Clarà Turon Espanol de Crédito
Vda. Delmuns Zaragozano

1944 Urquijo Catalàn Hispano Americano
M. Bruguera Sabater Espanol de Crédito

1945 Josep Arguesa Espanol de Crédito
1946 Bonaventura Rebés Espanol de Crédito
1947 Perxas i Cia. Bilbao

Banca Arnús Central

1948 Badalona Central

1950 Hispano Colonial Central

1952 J. Llorens Ribas Zaragozano
Pérez López Guipuzcoano

1953 F. y A. Escrivà SRC Central

1954 Francisco Segarra Vives Popular
1955 Civit Zaragozano
1956 Tortosa Popular

Bosch i Codolà Popular
Comercial de Terrassa Comercial Transatl.

1957 Jubert y Presas Espanol de Crédito
1964 Crédito e Inversiones Crédito e Inversiones

Soler y Torra Santander

1968 Fomento Gerona S.A. Santander

Mataró Santander

1969 Banca Vilella Vizcaya
1970 Crédito y Docks de Barcelona Central

Industrial de Barcelona Santander

1971 De Expansión Comercial Banca Catalana

1977 Hispano Americano Mercantil e Ind.

1980 Mercantil de Manresa Banca Catalana

ECONOMIA
EL MÓN

Importància del sector industrial a Catalunya i en canvi la migradesa de la seva banca autòctona.
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Mapa d’infraestructures

Pont d< Sumi

Palafrugell

Almacelles

Autopistes
Carreteres

Ferrocarrils
Ports

o^=- Aeroports
Milles

Dades bàsiques d'infrastructures

°/o sobre total espanyol

Carreteres 10.992 Km 7,49
Ferrocarrils 1.382 Km 8,78
Autopistes 535,6 Km 33,4
— peatge 458,2 Km 36,0
— lliures 50,4 Km 19,6
Viatgers per Ferrocarril

(1978):
- R.E.N.F.E. 35.759.482 17,27
— FF.CC. Metropolità 257.355.911 36,55
- F.E.V.E. 24.192.467 20,84
Passatgers per avió (1979) 7.061.336 -

Mercaderies per avió
(1979, Tn) 56.769 -

Tones registre brut (Tn):
— Port de Barcelona 42.295.000 -

— Port de Tarragona 16.080.000 -

Font: INE, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i Anuari del Metro de Barce¬
lona
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EVOLUCIÓ DE L'ATUR REGISTRAT A CATALUNYA

Penseu en la relació existent entre indústria/ expedients de crisi/ atur. Quines comarques seran les més
afectades i quins sectors socials?
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INVERSIONS DE L'ESTAT A CATALUNYA 1930

Concep tos

Catalurla
Total

de Esparla

Porcentaje
de Catalurla

sobre el total

de Espana

Superfície (km. cuadrados) 32.194 503.075 6,4
Población (habitantes) 2.840.000 23.500.000 12,1
Ferrocarriles (km.) 1.461 16.055 9,1
Carreteras y Caminos vecinales (km.) . . 7.140 86.988 8,3
Sociedades anónimas (pesetas) 3.408.983.894 11.861.930.465 28,7
Energia elèctrica (k.w.h.) 813.926.205 2.608.799.898 31,2
Automóviles (unidades) 58.066 261.433 22,2
Producción agrícola (pesetas) 780.890.000 5.979.650.000 13,0
Producción ganadera (pesetas) 151.420.090 2.092.960.000 7,2
Banca privada (pesetas) 168.800.000 867.589.000 19,5
Cajas de Ahorro (pesetas) 693.760.600 2.014.060.000 34,4
Contribución Territorial (pesetas) .... 43.872.110 370.300.000 11,5
Contribución Industrial (pesetas) 48.385.506 185.600.000 26,0
Derechos Reales (pesetas) 41.081.110 213.500.000 19,2
Contribución minas (pesetas) 777.846 11.800.000 6,6
Contribución timbre (pesetas) 75.980.709 365.800.000 20,6
Contribución utilidades (pesetas) 90.709.395 459.500.000 20,0

RECAUDACION OBTENIDA POR EL ESTADO EN CATALUfoA EN 1930, EN RELACION
CON EL TOTAL DE ESPANA (en miles de pesetas)

Recaudado en

Concep tos toda Espana

Contribución territorial 370.300

Contribución industrial 185.500

Derechos reales 213.500

Minas 11.800

Timbres 365.900

Utilidades 459.500
Luz 37.300

Patentes automóviles 55.700
Rentas tabacos 293.074

1.992.574

Lo que habría tenido
que recaudarse en

Catalurla en relación
con sus habitantes

en Catalurla Porcentaje (11%)

43.872 11,5 40.733

48.385 26,0 20.405

41.088 19,2 23.485
777 6,6 1.298

75.908 20,6 40.249

90.709 20,0 50.545

10.296 27,6 4.468

13.699 24,6 6.027

50.400 17,2 32.238

375.134 18,8 219.443

Relació entre la població de Catalunya i la inversió de l'Estat a 1930 i a 1973 77.

JAUME ALZINA. L'ECONOMIA DE LA CATALUNYA AUTONÒMA. 1933
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Concep tos Cataluna

Total

de Espaha

Porcentaje
de Cataluna

sobre el total

de Espaha

Superfície (km. cuadrados) 32.194 503.075 6,4
Población (habitantes) 2.840.000 23.500.000 12,1
Ferrocarriles (km.) 1.461 16.055 9,1
Carreteras y Caminos vecinales (km.) . 7.140 86.988 8,3
Sociedades anónimas (pesetas) 3.408.983.894 11.861.930.465 28,7
Energia elèctrica (k.w.h.) 813.926.205 2.608.799.898 31,2
Automóviles (unidades) 58.066 261.433 22,2
Producción agrícola (pesetas) 780.890.000 5.979.650.000 13,0
Producción ganadera (pesetas) 151.420.090 2.092.960.000 7,2
Banca privada (pesetas) 168.800.000 867.589.000 19,5
Cajas de Ahorro (pesetas) 693.760.600 2.014.060.000 34,4
Contribución Territorial (pesetas) . . . 43.872.110 370.300.000 11,5
Contribución Industrial (pesetas) .... 48.385.506 185.600.000 26,0
Derechos Reales (pesetas) 41.081.110 213.500.000 19,2
Contribución minas (pesetas) 777.846 11.800.000 6,6
Contribución timbre (pesetas) 75.980.709 365.800.000 20,6
Contribución utilidades (pesetas) .... 90.709.395 459.500.000 20,0
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INVERSIONS DE L'ESTAT A CATALUNYA 1973-1977

Un català val 33 per cent menys que un espanyol

El tant per cent que els catalans o els barcelonins valem menys que, respectivament, els
espanyols o els madrilenys es refereix, en el cas esmentat, a aquesta segona faceta de
l'activitat de ia despesa que fa l'Estat i que, normalment, és la més fonamental de cara al
futur, ja que és la que possibilita un esdevenidor més o menys satisfactori de cara a les
necessitats de la població. Per tant, i repetint les xifres ja donades, l'esdevenidor dels
catalans serà un 33 per cent menys bo que el dels espanyols per terme mitjà i les possi¬
bilitats de futur dels barcelonins seran un 38 per cent per sota de les dels madrilenys.

Inversió de l'Administració central per ciutadà. Mitjana anual del quinquenni 1973-1977.
En pessetes de 1978

Area Ptes. per ciutadà Index

Província Barcelona 5.909 58
Província Girona 7.088 70

Província Lleida 9.073 90
Província Tarragona 12.953 128

Catalunya 6.802 67
Estat espanyol 10.118 100

Província Madrid 9.583 95

Pressupostos de l'Estat 1981

La inversió pública continua minvant a Catalunya

El projecte de pressupostos de l'Estat per l'any vinent reflecteix la continuació d'una
política de disminució de les inversions públiques a Catalunya, segons una anàlisi feta per
la Cambra Oficial de Contractistes de Catalunya d'Obres Públiques.

D'aquesta manera s'observa que al llarg del 1975 la inversió pública a Catalunya repre¬
sentava un 13,3 per cent de la total, fins arribar a un 7,8 per cent enguany i a un 7,4 per
cent en les previsions fixades al projecte de pressupostos per a l'any vinent.

D'altre banda, l'incompliment dels programes d'inversió pública es palesa, com podeu
observar, per exemple, en el sector de l'habitatge, que de les quatre mil projectades a la
província de Barcelona de construcció directa per l'Institut Nacional de l'Habitatge
solament n'han estat començades, en els primers deu mesos, cent quaranta.

Les inversions reals en obres públiques a Catalunya previstes en el projecte de pressu¬
postos de l'Estat per a l'any vinent assoleixen la quantitat de 29.131 milions de pessetes,
amb un increment del 29,2 per cent (12 per cent en termes reals) respecte a la xifra
pressupostada l'any anterior. Aquest increment passa a ésser del 31,6 per cent (14,1 en
termes reals) si es prenen en consideració solament les xifres d inversió previstes pels
quatre departaments esmentats anteriorment com els sol·licitants més grans de construc¬
ció.
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Dits increments que en altres circumstàncies serien ben acollits, deuen qualificar-se
d'insuficients, donats els següents factors:

En primer lloc, la profunda crisi del sector de la construcció a Catalunya, a més del fet
que la participació de la mateixa en la inversió total és molt baixa. I, segonament, en el
pressupost de l'any vinent s'inclouen projectes d'enguany, els quals no han arribat a fer-se.

Participació de Catalunya en la inversió de l'Estat

1974 (1)
1975 (1)
1976 (1)
1977 (1)
1978 (1)
1979 (2)
1980 (2)
1981 (2)

°/o Sobre total °/o Sobre total

Espanya Catalunya

10,0 11,6
11,9 13,3

9,8 11,4
9,3 10,9
7,1 8,6
6,9 (nd)

5,8 7,8
6,0 7,4

(1) Inversió realitzada. (2) Inversió pressupostada.
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CRONOLOGIA1940-1980 contextimmediat 1939 Ocupaciófranquista.Aïllament internacional.PreponderànciaFalange Autarquia.Francoanunciaadhesió
alpacteRoma-Berlín-Tokio. 1940 FrancoentrevistaHïtleraHendaya. 1941 FrancovisitaMussoliniiPétain. 1942 1943 AmicsdelaPoesia. 1944 1945 FinaldeIIGuerraMundial.

contextinternacional FiradeNovaYork.Primerafasede guerrarusso-finlandesa.Independència d'Eslovàquia.Hitlerenvaeix Txecoslovàquia,invasiódePolònia.
11GuerraMundial. Fidelaprimerafasedelaguerrarusso- finlandesa.AlemanyaenvaeixHolanda. CaigudadeFrança.Arrasamentde Coventry. Invasiód'Anglaterra.AtacaGrècia. InvasiódeRússiafinsaMoscou.Japó atacaPearlHarbour.ElsEUAentrena

laguerra.Fleming:penicil·lina. JaponesosentrenaManila.Midway. ConferènciaaMoscou.Victòriabrità¬ nicaaElAlamein.Stalingrad. RendiciódeVonPaulus.Desembarca¬ mentaSicília.DetenciódeMussolini. RepúblicadeSaló. DesembarcamentaAnzio.Aliatsa Roma.DesembarcamentaFrança. AlliberaciódeParís. RussosprenenVarsòvia,iarribena Berlín.ConferènciaaPostdam.Bom¬
baatòmica.RendiciódeJapó.

artinternacional

artcatalà

PavellóAaltoaNovaYork.CancelleriaAcademicismeoblitagori. delReich,deSpeer,aBerlín. Moholy-Nagyesculturaenplexiglàs. Chaplin:"ElDictador". Welles:"CitizenKane". PageroiPiacentini.EdificiEUR.,
aRoma. Sartre:L'ètreetlenéant.

Rogent,Fin,Vilr.fóalesgaleriesReig.
Malaparte:Kaputt.Anouilh:Antigone.Obiols:sagristiaMontserrat. Sjoberg:EIcamídelcel. MiesalM.I.T.CeràmicadePicasso.Creaciód'Ariel. Pollock:Dripping.Rossellini:Roma, cittàaperta.Miller:TròpicdeCapricorni.
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contextimmediat

contextinternacional

1946

PrimeraAssembleadelesNacions
1947

Unides.Independènciad'Indonèsia. ProcésdeNuremberg. PlaMarshall.CreaciódeBenelux. Wiener:Cibernètica.Primeraviósuper sònic.

1948 OberturadelafronteraambFrança.
BloqueigdeBerlín.NeixIsrael.

1949

ComunistesxinesosprenenPequín. Rep.PopularXina.PrimeraBomba atòmicarussa.Neixl'OTAN.Primer aviócomercialreactor.

contextimmediat 1950 Finaldelvetodel'ONUcontraEs¬ panya.VicensVivesdirigeixlahistòria capalademografiail'economia.
contextinternacional IntervencióEUAaCorea.

1951 Primeravaga.Vagadelstramvies.
XinaocupaTibet.

1952 Revista"PontBlau",aMèxic.
RevolucióaBolívia.

artinternacional

artcatalà

Hains:Afficheslacerées. Chaplin:Mr.Verdoux.

ComissióAbatOliba.EsbartVerdaguer. ApareixAriel.PrimersdecoratsdeClavéa França. Revista"Agol".GrupdeVic.Miró:Mural Plaza(EUA).RogentaPortugal.A.Puig, tachista.

ActionPainting.InformalismeaFrança. Transistor.

Salód'Octubre."DaualSet".Sagarra: Galatea.PrimerassaigdeTVaBarcelona.
Malraux:Psicologiadel'Art.LeCor- busier:blocdeMarsella.

"Copdetimó",deManuelGil,aValèn¬ cia.FundaciódelClub49.

artinternacional

artcatalà

Esglésiad'Assy.EdificiONU.Dubuffet, figures.GratacelsaMoscou.
PrimeraexposiciópersonaldeTàpies. PrimeraexposiciópersonaldeCuixart. PrimeraexposiciópersonaldeTharrats. ConferènciadeZeviaBarcelona.Apareix Guinovart.ApareixSubirachs.Primera lecturapúblicadeBrossa.

LeCorbusier:Chandigart.

Moragas:cinemaFèmina.Tàpies:temes socials.Cuixartesretira.Exposició:Dau alSet,clausurada.CreaciódelGrupR. PrimerarepresentaciódeBrossa(Teatre Olimpo).

MetrodeMoscou.Primergratacels
aMilà.Paolozzi:paral·lelentrelavida

il'art.ICAaLondres.

TàpiesaVenecià.PrimeraBiennalHispano¬ americana.TharratspremiHallmark.Expo¬ siciódelGrupR.GrupIndika,deGirona.



1953 PrimerambaixadorEUA.Présteciaju¬ damilitardelsEUAalrègimfranquista. 1954 PrimerllibredeFusteraMèxic. contsxtimmediat 1955 Ingrésd'Espanyaal'ONU. 1956 AntologiadelapoesiaValenciana (Fuster). 1957 1958 1959 PrimerPlad'estabilitzacióeconòmica. Tecnocràcia.Influènciadel'OPUS.
MortdeStalin.FidelaguerradeCorea "Playboy"vendosmilionsd'exemplars Primeraascensióal'Everest. Guerrad'Indoxina.Submaríatòmic. contextinternacional ConferènciadeBandung.Pactede Varsòvia.Perónenderrocat. Desestalinització.Nassernacionalitza Suez.França,AnglaterraiIsraelinter¬ venen.Revoltad'Hongria.Castrovaa Cuba. MercatComúEuropeu.Primersatèl·lit artificial. TriomfdeFidelCastro.JoanXXIII. DeGaulle,elegit.HillaryalPolSud. PrimerLunik.FormaciódelaRAU.

Kaprow:l'environament.Pinturaelec¬ trònica. Smithson:escolaHunstanton.Brutalis- me.
artinternacional Gutai.HappeningalJapó.LeCorbusier: Rondchamp.Hamilton:Man,Machine, Motion. KaprowtreballaambJ.Cage.Pollockes mataambcotxe. Neoliberty.Tange:MunicipideTokio. ExposicióaBrussel·les.UNESCO. Stirling.TorreVelasca.Rauschenberg posaunaampolladeCoca-Cola.Johns, comic-strips.Klein,monocroms. Oldenburg:ElCarrer.Dine:Lacasa.Ha¬ milton:Ella.Arman:Escombraries. Wright:MuseuGuggenheim.

Tàpies,premiaS.Pauio.TàpiesalaMartha Jackson.PugnaBrossa-TharratsaDaual Set. Coderch:casaalaBarceloneta.Tàpies, transverberació.Tharrats,maculatures.Mo¬ blesMoragas. artcatalà Tàpiesinformalista.Gil:Koo.Apareix Villèlia.ReapareixCuixart.Primeresfotos Pomés.ManifestSempere.Homs:música perarpaitrio. InformalismealSalód'Octubre.Subirachs: TorredeBabel. NouCamp,deMitjans.Generalitzacióde l'informalisme.GrupsParpallóiRotgle Obert.ArtAutre;alaoaspar.Primer SalódeMaig.Baldrich:LlarsMundet. Busquets:Col.legid'Arquitectes.Facultat
deDret.ArtActualdelMediterrani,a València. Fundaciódel'Escolad'ArtdelFAD.Grup PereJohanaTarragona.GrupTago,a Mallorca.ApareixSerrad'Or.
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contextimmediat 1960

contextinternacional

1961

VoldeGagarinensatèl·lit.

1962 Primeranegociacióperal'ingrésalMCE. OberturaFraga(llibresacceptats).Po¬ derdelaTV.

ConciliEcumènic.Glennensatèl.lit.
1963 AntologiaCastellet-Molas.Triomfde Raimon.

Paceminterris.AssassinatdeKennedy. MortdeJoanXXIII.

1964

CaigudadeKruschev.PremiNobela LutherKing.FiradeNovaYork.Jocs OlímpicsaTokio.

contextimmediat 1965 RevoltadelsestudiantsaBarcelona. Manifestaciódecapellans.

contextinternacional Primerhomeal'espai,foradelacàpsula
artinternacional Rudolph:NewHaven.Niemeyer:Brasí¬ lia.Tange:Sogetsu.Klein:antropome- tries.PrimerCongrésdel'automació, aMoscou. Albini:laRinascente.Ponti:Pirelli. Shverdiaev:cinemaRússia.Oldenburg: granssandvitxos.Wesselmann:Great AmericanNudes.Christo:empaquetat¬ ges. Saarinen:Idelwild.MortdeMarylin.Ex¬ posicióalManègedeMoscou. CançódeProtesta:Otani:SaladeCon¬ ferènciesdeKyoto.Recercavisuala

laBiennaldePari's. Rauschenberg;premiaVenècia.Tange: gimnàsolímpicaTokio. artinternacional ApogeudelsBeatles.

artcatalà Museud'ArtContemporani,deBarcelona. ExposicióVillèlia.PrimeracasadeBofill. Gallots.deSabadell.DissenyMilà.Funda¬ ciódel'ADI-FAD. Exposiciód'ArtRomànicdelConsell d'Europa.Ponç:Ocells.HomenatgeaTodó. Primerpremiinternacionaldedibuix JoanMiró.ApareixCavallFort.Apareix Unsegledevidacatalana. Bonet:CanòdromMeridiana.Belgioiosoi altres:OlivettiaBarcelona.CubellsaSant Lluc.ApareixAngelJové.Maspons:To- reodesalón. ExposicióaBanyoles.NouRealismeal SalódeMaig.L'artilapau.FinaldeMuseu d'ArtContemporani. Fundaciódel'EscolaElisava.Boix,Armen¬ goliHeras.ExposicióMachines,ala Lleonart.Jové:nostàlgiadelaflordeparet. MúsicaconcretaaBarcelona.GrupMe¬ norca. artcatalà
€

Bohigas:canBordoy.TousiFargas:Banca Catalana.ConceptedeCrònicadelaRea¬ litat.BrossaiMestresQuadreny:Concert perarepresentar.
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1966 Caputxinada.FundacióSDEUB.Comis¬ sionsObreres.LleidePremsa. 1967 Permèsl'ensenyamentdelcatalà.Grup depressiódeCadaqués.GaucheDivine. 1968 ActivitatsculturalsdelCol·legid'Arqui¬ tectes. 1969 EscolaAlexandreGah' amb1.800estu¬ diants. contextimmediat 1970 ProcésdeBurgos.Tancadad'intel.lec- tualsaMontserrat. 1971 PrimeraAssembleadeCatalunya.
ConciliVaticàII.Sukarnosubstituïtper Subarto.CaigudadePapandreu.Caiguda deBenBella.CaigudadeNkrumah.De GaulleseparaFrançadel'OTAN.Prime¬

resfotosdelaLluna.Projecterusa Venus. GranmanifestaciópacifistaalPentàgon. MortdeCheGuevara.Minifaldilla.Ex¬ posiciódeMontreal.McLuhan:The mediumisthemessage. RevoltadeMaigaParís.Primaveraa Praga.Beatlesal'Himalaia. Foucault:Archéologiedusavoir. ApolloXI,alaLluna,arribadad'Arm- strong. contextinternacional Lefebvre:ManifesteDifferentialiste. Monod:Lehazardetlanecessité. TrobadadelsdosSoyuzXal'espai.

EscultureseròtiquesidigestivesdePorta. Tàpies-Brossa:Novel.la.ModaOp-art.Pri¬ merhappeningalPobleNou.Genovèsa
laMarlborough.

Artpsicodèlic. AtelierPopulairedeBeauxArts. ArtePovera.JunkArt(Beuys).Schles- singer:Midnightcowboy. artinternacional Exposiciód'Osaka.Exposiciódels"100 artistesalaciutat",aMontpellier. 8Picassosinstal·latsalLouvre.
Fundaciódel'EscolaEINA.EquipRea¬ litat.Tàpies,premiaLiubliana.Miralda, soldatssaldats.MestresQuadreny:Cànon. Modaye-ye.TusetStreet. Miralda:bancperalsinvàlids.Güell:escul¬ turarealista.Guinovart,Lagransocietat. Galí:metallenguatges.Jové:Balustrades. Seminarid'EstèticaaEina.Grup63.Miró

aHospitaldelaSantaCreu. Alfaro:Aivent.Llena:Artpobre.Miral¬ da:artmenjable.ArtpobrealMaduixer. ExposicióDalmau. artcatalà CerimonialsdeXifra,Miralda,Rabascall. SílviaGuberntornadeLondres.Carme Aguadé:objectessigne.Porta:pintures ambllumnegre.SuiraFlorens.Club HispanoFrancès.Portabella:Cuadecuc. ExposicióADLAalCol.legid'Arquitectes. ApareixenCauiGorg.Oriflaman°100. Omniumperl'ensenyamentdelcatalà. Granollers:PrimeraapariciódeGarcía SevillaiBenito.ExperiènciestàctilsaEina. Inflables.PonsatíaGranollers,Cadaquési Eivissa.NevadadePorexaEina.Congrés ICSIDaEivissa.
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contextimmediat 1972

contextinternacional

1973 FundaciódeMass-Com.GuerradelYomKippur.Crisidelpetro¬ li.Caigudad'Allende.DictaduradePi- nochet.

1974 Començdelacrisieconòmica.Confe-Revoluciódelsclavells,aPortugal, rènciessobre"lesterceresvies”. 1975 MortdeFranco.AccésdeJoanCarlesI.Conferènciad'Hèlsinki.Victòriadel CongrésdeCuIturaCatalana.Viet-Nam.Llibertatd'Angolai Moçambic.

1976 ConcertLlachalPalaud'Esports.For¬ macióPartitspolítics.Mítingdelalliber¬ tat.11deSetembreaSantBoi.En¬ contreCiènciesHumanesaPerpinyà. Apareix"Avui".

artinternacional

artcatalà

DocumentaV. Schult:Venezia,viva. Califòrnia,deChristo.

Granollers.GarcíaSevilla(marimagnetò- fons).FrancescTorres:Trianglesd'aigua. Tramesapostal(Ràfols-Olivé).Environa- mentBenitoaGranollers.LluísJové, accióalcarrer,aTerrassa.SimpòsiumCo¬ municacióiArquitectura,aCastelldefels. ExposicióTRA.PoesiavisualDalla.Apa¬ reixEulàlia.ApareixGaleria42.Ponsatí: enfundatpersones.ToniMiró:filmd'olor. Coderch:casesC.Raset.Entorndeltronc,
aEina. Pazos.Records.ActesaBarcelonade TimmUlrichs,VostellStuartBrisley.Pablo: estudisdemorfologia.Miró(festaalMou- lindelaGalette),alGrandPalais.Escultura viventaEina.VideosMuntadasalaVinçon

iCanalPrivataCadaqués.TorredeTreball, d'EliesTorres.ProjecteBofillperales Halles. OberturaFundacióMiró.ExposicióArt Tàntric.Arquitecturaillàgrimes.Comme¬ moraciódelPare,perGarcíaSevilla.Chris¬
toaBarcelona.EsculturesviventsX.Olivé. Bigas:Polaroid.TranscripciódeRossetti, perX.Olivé.Bonell:edificiFrègoli.Bonet, Cirici:CasadelC.Tokio.

GranbarreradeCreaciódelaGaleriaG.InauguracióFun¬ dacióMiró(oberta).NousmitjansalaF. Miró.AmbitderecercadelaF.Miró. Spagna,aVenècia.Ribas:"Laciutatcre¬ mada".



1977 Juny.Primereseleccionsparlamentàries democràtiques.EltriomfPSC.Res¬ tauraciódelaGeneralitat.Clausuradel CongrésdeCulturaCatalana. 1978 NovaConstitució.EstatutdeCatalunya. EntradaalConselld'Europa.
m1979

Eleccionsdelmarç.Parlamentàries. EleccionsMunicipals. 1980 Eleccionsd'abrilalParlamentdeCata¬ lunya.TriomfdeCDCiUnió.Exposició CentAnysdeCulturaCatalana,aMadrid.

CentrePompidou.VIDocumentade Cassel.Importànciadelesperfomances. Interèsperl'arquitecturaindustrial. PazosiGarcíaSevillaalCentrePom¬ pidou.

Muralspolítics.Equipsensenom.Movi¬ mentspopularspersalvarlescotxeresde SantsielBorn.ExposicióArq.perades¬ présd'unaguerra.SergiAguilarIrriguible, Tur.Pazos:Starsystem. PremibiennalCaixaaJordiCerdà(fotoi anilina).Codina:lapalla.Exposicióolfac¬ tiva.Palomer:sacrifici.X.Olivé:pre¬ sentacióCartieralVelòdrom.Exposició MiróaMadrid.Miró:MorielMerma. "Comunicació"al'Hospitalet.Apareix JosefinaMiralles.Palomer:grimalkin.Be¬ nito:Perfomançaambbrau.Exposició Maillol. Viladecans:diàlegamblesarrels.Elcos humà,alMuseuEtnològic.Videoal Col.legid'Arquitectes.MonaMiraldaala JoanPrats.PremibiennaldelaCaixa,a Pazos.



Del present MANIFEST hem eliminat tota cortesia en la nostra actitud. Inútil qualsevol discussió amb
els representants de l'actual cultura catalana negativa artísticament per bé que eficaç en d'altres ordres.
La transigència o ia correcció condueixen als deliqüescents i lamentables confusionismes de totes les va¬

lors, a les més irrespirables atmosferes espirituals, a la més perniciosa de les influències. Exemple La Nova
Revista. La violenta hostilitat, per contra, situa netament les valors i les posicions i crea un estat d'esperit
higiènic.

HEM ELIMINAT

HEM ELIMINAT

HEM ELIMINAT

HEM ELIMINAT

tota argumentació Existeix una enorme bi-
tota literatura bliografia i tot l'esforç
tota lírica dels artistes d'avui per a
tota filosofia suplir tot això.
a favor de les nostres idees

ENS LIMITEM

ENS LIMITEM

a la més objectiva enumeració de fets.
a assenyalar el grotesc i tristíssim espectacle de /'intel·lectualitat catalana d'avui,
tancada en un ambient resclosit i putrefacte.

PREVENIM de la infecció als encara no contagiats.
Afer d'estricta asèpsia espiritual.

SABEM que res de nou anem a dir. Ens consta, però, que és la base de tot el nou que

avui hi ha i de tot el nou que tingui possibilitats de crear-se.

VIVIM una època nova, d'una intensitat poètica imprevista.

EL MAQUINISME

EL MAQUINISME
ha revolucionat el món.

—antítesi del circunstancialment indispensable futurisme— ha verificat el canvi
més profund que ha conegut la humanitat.

UNA MULTITUD anònima —anti-artística— col·labora amb el seu esforç quotidià a l'afirmació de
la seva època, tot i vivint d'acord amb el seu temps.

UN ESTAT D'ESPERIT POST-MAQUINISTA HA ESTAT FORMAT

ELS ARTISTES d'avui han creat un art nou d'acord amb aquest estat d'esperit. D'acord amb llur
època.

ACÍ, PERÒ, ES CONTINUA PASTURANT IDÏL.LICAMENT

LA CULTURA actual de Catalunya és inservible per a l'alegria de la nostra època. Res de més
perillós, més fals i més adulterador.

PREGUNTEM ALS INTEL·LECTUALS CATALANS:

— De què us ha servit la Fundació Bernat Metge, si després haveu de confondre la Grècia antiga amb les
ballarines pseudo-clàssiques.

AFIRMEM que els sportmen estan més aprop de l'esperit de Grècia que els nostres intel·lec¬
tuals.

AFEGIREM que un sportman verge de nocions artístiques i de tota erudició està més a la vora

i és més apte per a sentir l'art d'avui i la poesia d'avui, que no els intel·lectuals,
miops i carregats d'una preparació negativa.

PER NOSALTRES Grècia és continua en l'acabat numèric d'un motor d'avió, en el teixit anti-artís-
tic d'anònima manufactura anglesa destinat al golf, en el nu en el music-hall
americà.
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ANOTEM

ANOTEM

PER CONTRA

Hl HA

Hl HA

Hl HA

Hl HA

Hl HA

Hl HA
Hl HA

Hl HA

Hl HA

Hl HA
Hl HA

Hl HA

Hl HA

Hl HA

Hl HA

Hl HA

Hl HA
Hl HA

Hl HA

Hl HA
Hl HA

Hl HA

Hl HA

Hl HA

Hl HA

que el teatre ha deixat d'existir per a uns quants i gairebé per a tothom.
que els concerts, conferències i espectacles corrents avui dia entre nosaltres,
acostumen a ésser sinònims de llocs irrespirables i aburridíssims.

nous fets d'intensa alegria i jovialitat reclamen l'atenció dels joves d'avui,

ei cinema.

l'estadi, la boxa, el rugby, el tennis i els mil esports.
la música popular d'avui: el jazz i la dansa actual.
el saló de l'automòbil i de l'aeronàutica.
els jocs a les platges.
els concursos de bellesa a l'aire lliure.
la desfilada de maniquins.
el nu sota l'electricitat en el music-hall.
la música moderna.
l'autòdrom.

les exposicions d'art dels artistes moderns.
encara, una gran enginyeria i uns magnífics trasatlàntics.
una arquitectura d'avui.
útils, objectes, mobles d'època actual.
la literatura moderna.
els poetes moderns.
el teatre modern.

el gramòfon, que és una petita màquina.
l'aparell de fotografiar, que és una altra petita màquina.
diaris de rapidíssima i vastíssima informació.
enciclopèdies d'una erudició extraordinària.
la ciència en una gran activitat.
la crítica, documentada i orientada.
etc., etc., etc.

finalment, una orella immòbil sobre un petit fum dret.

DENUNCIEM

DENUNCIEM

DENUNCIEM

DENUNCIEM

DENUNCIEM

DENUNCIEM

DENUNCIEM

DENUNCIEM

DENUNCIEM

DENUNCIEM

DENUNCIEM

DENUNCIEM

DENUNCIEM

DENUNCIEM

DENUNCIEM

DENUNCIEM

la influència sentimental dels llocs comuns racials de Guimerà.

la sensibleria malaltiça servida per l'Orfeó Català, amb el seu repertori tronat de
cançons populars adaptades i adulterades per la gent més absolutament negada
per a la música, i àdhuc, de composicions originals, (Pensem amb l'optimisme
del chor dels Recellers americans).
la manca absoluta de joventud dels nostres joves.
la manca absoluta de decisió i d'audàcia.
la por als nous fets, a les paraules, al risc del ridícul.
el soporisme de l'ambient podrit de les penyes i els personalismes barrejats
a l'art.

l'absoluta indocumentació dels crítics respecte l'art d'avui i l'art d'ahir,
els joves que pretenen repetir l'antiga pintura,
els joves que pretenen imitar l’antiga literatura,
l'arquitectura d'estil.
l'art decoratiu que no sigui l'estandarditzat,
els pintors d'arbres torts.
la poesia catalana, actual, feta dels més rebregats tòpics maragallians.
les metzines artístiques per a ús infantil, tipus Jordi. (Per a l'alegria i compren¬
sió dels nois, res de més adequat que Rousseau, Picasso, Chagall).
la psicologia de les noies que canten Rosó, Rosó.
la psicologia dels nois que canten Rosó, Rosó.
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FINALMENT ENS RECLAMEM DELS GRANS ARTISTES D'AVUI, dins les més diverses tendències
i categories.

PICASSO, GRIS, OZENFANT, CHIRICO,JOAN MIRÓ, LIPCHITZ, BRANCUSI ,ARP, LECORBUSIER,
REVERDY, TRISTAN TZARA, PAUL ELUARD, LOUIS ARAGÓN, ROBERT DESNOS, JEAN
COCTEAU, GARCIA LORCA, STRAWINSKY, MARITAIN, RAYNAL, ZERVOS, ANDRE BRETON,
ETC., ETC.

SALVADOR DALÍ LLUÍS MONTANYÀ SEBASTIÀ GASCH

Barcelona, març de 1928.

"Manifest Groc" per S. Dalí, LI. Montanyà i S. Gasch, 1928. Mostra de l'esperit crític avantguardista
contra el conformisme cultural català.
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Institucions

GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESIDENT { PARLAMENT ■> TRIBUNAL DE CASSACIÓ

Consell Executiu
— conseller primer
— consellers

President
Mesa

Junta portaveus
Diputats

Ajuntaments

38 comarques

IX Vegueries

Estructura institucional definida per l'Estatut de 1932.

Estructura institucional definida per l'Estatut de 1932.
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ESTATUT DE 1931

DEFINICIÓ

SOBIRANIA

FEDERACIÓ

LLENGUA

COMPETÈNCIES
ENSENYAMENT

POLICIA

JUSTÍCIA

FINANCES

ESTATUT 1932

DEFINICIÓ

LLENGUA

COMPETÈNCIES
ENSENYAMENT

POLICIA

JUSTÍCIA

Art. 1. "Catalunya és un estat autònom dintre la República Espanyola".

Art. 2. "El poder de Catalunya emana del poble i el representa la Generalitat".

Art. 4. "Si altres territoris manifesten el desig d'agregar-se al de Catalunya, caldrà:"

Art. 5. "La llengua catalana serà l'oficial de Catalunya”.

Art. 13. "Correspondrà a la Generalitat de Catalunya la legislació exclusiva i l'execu¬
ció directa en:

a) "L'ensenyament en tots els seus graus i ordres".

Art. 13. b) "La Policia i l'ordre interior. La Generalitat podrà requerir, per aquesta
finalitat i en la forma legal, l'auxili de l'exèrcit de la República. L'auxiU
cessarà quan la Generalitat ho acordi.

Art 17. "El tribunal Superior de Justícia, d'acord amb les lleis votades al Parlament,
'

regirà l'administració de justícia".

Art. 19. "Catalunya contribuirà ai pagament dels serveis generals de la República."

Art. 20. "La Hisenda del Govern de la República cedirà a la Hisenda catalana, (...),
les contribucions directes que actualment percep en les quatre províncies
catalanes, i no imposarà en els temps a venir, a Catalunya, noves contri¬
bucions directes.

Art. 1. "Catalunya es constitueix en regió autònoma dintre de l'Estat espanyol''.

Art. 2. "L'idioma català és, al mateix temps que el castellà, llengua oficial a Cata¬
lunya".

Art. 7. "La Generalitat de Catalunya podrà crear i sostenir els centres d'ensenya¬
ment en tots els graus i ordres que cregui oportuns, sempre subjectant-se a
allò que disposa l'article 50 de la Constitució (...)".

Art. 9. "El Govern de la República podrà assumir la direcció (...) i intervenir en el
manteniment de l'ordre interior de Catalunya en els següents casos:
1. A requeriment de la Generalitat.
2. Per pròpia iniciativa, quan estimi que l'interès general de /'Estat o la seva

seguretat està compromesa (...).
Per a la declaració d'estat de guerra, de la mateixa manera que per al mante¬
niment, suspensió o restabliment dels drets i garanties constitucionals, serà
aplicada la llei general d'ordre públic, que regirà a Catalunya igual que a tot
el territori de la República".

Art. 11. "El tribunal de Cassació de Catalunya tindrà jurisdicció pròpia sobre les ma¬

tèries civils i administratives, la legislació exclusiva de les quals sigui atribuï¬
da a la Generalitat".
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FINANCES Art. 16. “La Hisenda de la Generalitat de Catalunya es constitueix:
a) Amb ei producte dels impostos que /'Estat cedeix a la Generalitat.
b) Amb un tant per 100 en determinats impostos dels no cedits per i'Estat.
c) Amb els impostos, drets i taxes de les antigues diputacions provincials
de Catalunya, i amb els que estableixi la Generalitat

CONSTITUCIÓ II REPÚBLICA

DEFINICIÓ Art. 1. “La República constituye un estado integral, compatible con la autonomia
de los Municipios y las Regiones”.

FEDERACIÓ Art. 13. “En ningún caso se admite la Federación de regiones autónomas".

ENSENYAMENT Art. 50. “(...) Es obligatorio el estudio de la lengua castellana; y ésta se usarà tam-
bién como instmmento de ensenanza en todos los centros de instrucción

primaria y secundaria de las regiones autónomas. Ei Estado podrà mantener
o crear en el las insti tuciones docentes de todos los grados en el idioma
oficial de la República. El Estado ejercerà la suprema inspección en todo
el territorio nacional (...)".

CONSTITUCIÓ DE 1979

DEFINICIÓ Art. 2. “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación

espanoia, patria común e indivisible de todos los espanoles, y reconoce

y garantiza el derecho a la autonomia de las nacionaiidades y regiones
que la integran y la solidaridad entre todas eilas".

FEDERACIÓ Art. 145.1. “En ningún caso se admitirà la federación de Comunidades Autónomas".

ENSENYAMENT Art. 149. No cita expressament la reserva de l'ensenyament com a competència
exclusiva de l'Estat.

Art. 149.30. "Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologa-
ción de titulos académicos y profesionales y normas bàsicas para el
desarrollo del art. 27 (sobre l'ensenyament com a dret) de la Const.,
a fin de garantizar el cumplimiento de las ob/igaciones de los poderes
públicos en esta matèria”.

Art. 149.3. “En las materias atribuidas expresamente al Estado por esta Const.
podràn corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus

respec tivos esta tu tos (...)".

ESTATUT DE 1979

DEFINICIÓ Art. 1. “Catalunya com a nacionalitat, i per accedir ai seu autogovern, es consti¬
tueix en Comunitat Autònoma d'acord amb la Constitució i amb el present
Estatut, que és la seva norma institucional bàsica".

SOBIRANIA Art. 2. "Els poders de la Generalitat emanen de la Constitució, del present Estatut i
de! poble”.
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LLENGUA

ENSENYAMENT

POLICIA

JUSTÍCIA

FINANCES

Art. 3. "1. La llengua pròpia de Catalunya és el català.
2. L'idioma català és oficial de Catalunya, així com també ho és el caste¬

llà, oficial, a tot l'Estat espanyol.
3. La Generalitat garantirà l'ús normal i oficial d'ambdós idiomes, prendrà
les mesures necessàries per tai d'assegurar Hur coneixement i crearà les con¬
dicions que permetin d'arribar a Hur igualtat plena quant als drets i deures
dels ciutadans de Catalunya.
4. La parla aranesa serà objecte d'ensenyament i d'especial respecte i pro¬
tecció".

Art. 15. "Es de competència plena de la Generalitat ia regulació i administració de
l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especia¬
litats, en l'àmbit de les seves competències, sens perjudici d'allò que disposen
l'art. 27 de la Constitució i les lleis orgàniques que, conforme a l'apartat 1er
de l'article 81 d'aquella, el desenvolupin, de les facultats que atribueixi a
l'Estat ei número 30 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució i de
l'alta inspecció necessària per ai seu compliment i garantia".

Art. "(...} l'Estat podrà intervenir en funcions atribuídes a la policia de la Gene¬
ralitat, en els casos següents:
a. A requeriment de la Generalitat...
b. Per pròpia iniciativa, quan consideri greument compromès l'interès de
l'Estat (...).
2. En els casos de declaració d'Estat d'Alarma, d'excepció o de setge, totes
les forces i cossos policíacs quedaran sota les ordres directes de l'autoritat
civil o militar que (...) correspongui...

Art. 19. "El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el qual s'integrarà l'actual
Aud. Ter. de Barcelona, és l'òrgan jurisdiccional en què culminarà l'organit¬
zació judicial en el seu àmbit territorial i davant el qual s'esgotaran les
successives instàncies processals, en els termes de l'art, de la Constitució
d'acord amb ei present Estatut".

Art. 44. "La hisenda de ia Generalitat es constitueix amb:

1. Els rendiments dels impostos que la Generalitat establirà.
2. Els rendiments dels impostos cedits per l'Estat, als quals es refereix (...)
i de tots aquells la cessió dels quals sigui aprovada per les Corts Generals.
3. (...)".

Art. 45. "1. Quan es completi el traspàs de serveis, o en complir-se el sisè any de
vigència d'aquest Estatut, si ia Generalitat ho sol·licita, la participació
anual en els impostos de l'Estat citada en ei número 3 de l'art anterior i de¬
finida a ia disposició transitòria 3a es negociarà damunt les bases següents:
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GENERALITAT DE CATALUNYA

Parlament Govern Tribunal Superior de
Justícia

Ple

President

Mesa

Junta de Portaveus

Comissions

Sindicatura de Comptes

—>Síndic de Greuges

—>Consell Consultiu

President

Consell Executiu

departaments:
r

Governació
Sanitat
Cultura

Ensenyament
Justícia

V Economia í Finances

] Indústria i Energia
Comerç i Turisme
Pol ítica Territorial i

Obres Públiques
Agricultura, Ramaderia i

v. Pesca

President

La Generalitat es composa del Parlament, com a òrgan on rau el poder legislatiu i el
d'anomenar el President de la Generalitat, que és el cap del Govern que elegeix ell. El
govern respon davant del Parlament de la seva gestió, fins i tot pot ser derrocat per un vot
de censura.

Els consellers del govern són elegits pel President i tots constitueixen el Consell Executiu,
que és l'encarregat de dur a terme l'acció de govern i d'execució de les lleis i mocions
aprovades pel Parlament.

El Tribunal Superior de Justícia ha de ser el màxim tribunal de Catalunya; coneixerà
tota mena de recursos sobre el Dret Civil i en els contenciosos sobre les lleis emanades
del Parlament de Catalunya. En aquests aspectes serà el Tribunal Suprem de Catalunya.
En altres aspectes, com lleis estatals i el que fa al Dret Penal, serà recorregut en darrera
instància al tribunal de l'Estat. El seu President, elegit pel Poder Judicial, ha de ser con¬
firmat en el seu nomenament pel President de la Generalitat. En l'Estatut de 1932 era
anomenat Tribunal de Cassació de Catalunya, sobre el funcionament i composició del
qual el Parlament de Catalunya tenia competència exclusiva, cosa que ara determina
una llei de l'Estat.

En el nou Estatut s'han determinat unes noves institucions que acaben de configurar
l'organigrama. El Consell Consultiu és un òrgan de caràcter jurídic, elegit pel govern
i el Parlament, a qui tant un com altre poden demanar dictamen jurídic sobre lleis o
qüestions que s'elaborin. Seria un òrgan semblant al Consell d'Estat que tenen molts
paísos. La Sindicatura de Comptes és l'òrgan que fiscalitza la correcta execució dels
pressupostos de la Generalitat, una vegada s'han aprovat, abans que el Parlament hi
doni el vist i plau. En darrer lloc, el Síndic de Greuges és una persona a la qual s'enco¬
mana la defensa dels drets i llibertats dels ciutadans, especialment davant de l'adminis¬
tració. És elegit pel Parlament.
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Evolució urbana de Barcelona

ARQUITECTURA MODERNA

La constant renovació de les activitats humanes és un fet degut a l'instint de milloració que ca¬
dascun de nosaltres porta dintre seu; totes les obres creades per l'home són subjectes a un per¬
feccionament continu per arribar a acomplir, cada vegada d'una manera més perfecta, ei seu fi, i
aquesta és la causa de la renovació constant dintre qualsevol activitat
Anglesos, americans, espanyols, francesos, alemanys, etc. en tot el que es refereix a maquinària i
tècnica viuen en el segle XX. Però quant a l'ànima, a l'esperit, prefereixen submergir-se en les
profunditats dels temps que ja han passat. Una vida així, però no significa escapar-se del present.
Arreu del món ha estat impossible de reconciliar ei progrés tècnic assolit pel motor, l'automò¬
bil, l'aeroplà, el vapor, per un cantó, i les formes destinades a cases, mobles i, en general, a objec¬
tes d'ús diari per l'altre.
L'home que viatge arreu amb ei seu auto —del qual li són familiars fins ai més petit detall— pre¬
fereix viure en una casa amb vidres de colors i dibuixos, amb ridículs papers pintats i enteixinats,
etc.

Doncs bé, l'explicació de l'Arquitectura nova és precisament en aquests contrastos i en la trans¬
formació completa experimentada per la tècnica constructiva moderna i per la cultura actual.
Ningú no nega avui en dia ja l'estètica que es deriva de les creacions de la indústria moderna. Es
en la producció general que es troba l'estil d'una època i no com es creu generalment, en altres
produccions ornamentals, les quals no són altra cosa que superposicions simples i que no tenen
altre fi que complicar un sistema de formes que, per ell sol, podria ésser intel·ligent i precís,
capaç de proporcionar elements per a un estil nou.
/ és que, en el problema de l'arquitectura, no s'ha de prendre com a punt de partida la recerca
de formes noves, de raons plàstiques noves, sense més ni més, sinó que, com en tota època de
grans realitzacions cal partir de principis més segurs i estables: els principis constructius.
Una gran època de manifestacions arquitectòniques correspon a un període de descobriments de
mitjans de construcció nous, i aquests son provocats encara, per condicions socials noves que
inu tiiitzen els mitjans empra ts fins aleshores i que, per tant, no permeten de resoldre els proble¬
mes que es plantejen.
Mentre uns, per mitjà del decorativisme —destrucció del pla, inconsciència del volum, trinxa-
ment de la Unia—, anaven enfonsant l'Arquitectura en un caos del qual, cada cop, es veia més
difícil la sortida, altres amb un esperit més sensible i no conformats amb aquell estat de coses,

preparaven la reacció, la qual, tard o d'hora, havien de condemnar per sempre més aquella època
de decadència arquitecturaI.
L'audàcia dels enginyers va trencar tota oposició. Llurs raons eren convintcents; matemàtica¬
ment era fàcil de provar la rigidesa, la durada i el menor cost de llurs estructures i ja ningú no va
ficar-se amb ells.

El progrés fet per la tècnica i la indústria, amb els seus resultats socials i mercantils, ha estat
massa gran, l'evolució s'ha produït massa de pressa per ésser compresa i per fer la pau amb la
nostra rutinària manera de sentir.

Una nova emoció ens persegueix!
La màquina ens ha violentament projectat en l'esdeveniment geomètric més intens que mai
s'hagi viscut.
Comprenem que som en una fase nova de la història.
Una gran emoció ens corprèn.

Una puresa, un rigor, una exactitud, una precisió inconcebible fins ara, estenen, sota els nostres
ulls, un espectacle al qual no estaven acostumats.

I, poc a poc, veiem que, de la mateixa manera que el vapor ens obre els u/ls, aquestes formes no¬

ves que constitueixen l'aeroplà, l'auto, etc., van confirmant, amb més intensitat, la primera im¬
pressió rebuda.
Naturalment, qui no ha pensat mai aquestes coses, en sentir-les per primera vegada, li costa de
fersen càrrec. Es difícil, per al que està habituat a tenir, de l'art arquitectura!, la idea estreta que
se n'ha format en comparar la casa del davant amb la de la cantonada, d'assimilar-se ràpidament
l'estètica de les coses clares

136



Si se'ns presenten formes que no tenim classificades o que no trobem inmediatament en ei nostre

magatzem interior d'imatges—ei qual ens hem format estretament i per rutina— no ho acceptem,
com a obra d art; l'artista —diem— no ha sabut representar les coses tal com són; o bé ii diem
que no és sincer.
En Arquitectura, quan ens trobem davant una innovació tan brusca com l'actual, si no estem
preparats, per una sòlida cultura artística, ens és gairebé imposible d'assimilar-nos les noves for¬
mes i també exclamem plens d'indignació: això no és art, sinó no és arquitectura.
I, no obstant, ei fet artístic existeix.
Sentim ja la potència de les estructures netes. Ja no pensem en la falta de decoració, l'adaptació
de cada membre a la seva funció —tal com hem vist en l'aeroplà, l'auto, el vapor—, la tornem a
trobar íntegra, admirable, en la seva arquitectura.
Puresa, rigor, exactitud, precisió, daretat a les quals no estem acostumats. El dia que aquestes
formes ens siguin ja familiars, exigirem la solució de cada nou problema, pura, rigorista i exacta.
Aquell dia es tornarà a fer Arquitectura.
/ és llavors també que ens acostarem més que mai a les grans obres arquitectòniques de la Histò¬
ria, car com en totes les èpoques de bona arquitectura una previsió constructivista regirà en to¬
tes les noves manifestacions.

Els nous arquitectes han trobar altre cop el bon camí de l'Arquitectura, -daretat, precisió,
geometria— que s'havien perdut
Analitzem el Partenon, a Grècia, un sentiment de força amable, ens envaeix, però també és pu¬
resa, rigor, exactitud, claredat de volums.
Pal.ladi, el gran arquitecte del Renaixement, també entenia així l'arquitectura. La seva vil. la Ro¬
tonda ho diu ben dar.

Reunits, la natura i les formes explícites creades per l'home, tots dos conjuguen la mateixa llei.
L'home ha posat la seva creació en perfecte harmonia amb la naturalesa.
Una precisió matemàtica en les relacions amb el paisatge.
Una claredat de volums indiscutible que, de tan clars, són geomètrics.
Una exactitud de relacions, de mides.
Una puresa de perfils francs, sincers, expressius, sense destruir les formes.
Als arquitectes nous, desitjosos de sentir, de refer l'art arquitectura! de l'estat on el qual l'havien
deixat les generacions anteriors, se'ls ocorregué de girar la vista, d'analitzar l'estètica de les
construccions enginyerils. I, en aquell moment, es registrà potser l'origen d'una gran època per a

l‘Arquitectura.
Claredat de volums fàcilment llegibles: acusar-los i no destruir-los entenem que serà la nostra
tasca d'ací endavant. I, aprofitant la lliçó de la nostra època, la norma actual serà precisió en

lloc de decoració.

La raó i l'enginyositat ens proporcionen elements veritat, que es poden admetre com a indiscu¬
tibles perquè són raonats;però aquests elements, nascuts de l'anàlisi, del raonament, són lliures,
són lligats només per un ritme lluiré que e/s junta, els composa, els ordena, —acte que emena de
la nostra voluntat, de la nostra sensibilitat.
Aquesta sensibilitat és, però, un imperatiu nostre, personal, inconscient;és una concepció parti¬
cular de cadascú de nosaltres seguint la qual enfoquem el problema, i obrem.
El nostre conductor. Imaginem, per un moment, que no som conduíts. Si sols la raó disposava,
viuríem en una concordància exacta de causa i d'efecte.
Però ens anima massa una passió. Cadascú la seva.
Hem de conjugar, doncs, sempre dues coses alhora: la raó incontestable i la passió individua¬
lista. Aquests dos elements, que entren tots dos en tota obra d'art en proporcions ben diverses,
i la combinació dels quals proporciona, de vegades, un producte inesperat impressionant que
arrenca l'aprovació i uneix els homes en l'admiració; és l'obra d'art feta amb aquests elements,
que cadascú empra a la seva manera, però que, amb una conjuntura feliç, provoca la nostra
adhesió unànime.
Hi ha, doncs, en l'estètica un factor que fixa la inmortalitat de l'obre i que ens assegura que
sempre podran sortir obres immortals. Aquest factor és l'individu.
A aquestes raons responen, doncs, les obres de l'arquitectura nova.
Els arquitectes han prescindit i ja són lluny de tot decorativisme, han prescindit de la fullaraca i
de la còpia dels estils. Aprofiten, en tant que possible, els nous elements: vidre, ciment armat.
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Un respecte nou a la línia, a la superfície, al volum, caracteritza llurs obres. Hom procura, en

tot el possible, la unió perfecte de l'arquitectura amb el paisatge. Són aprofitades escencialment
les estructures.

Extracte del text de la conferència donada a l'Exposició Lluís Maria Güell, el 22 de desembre.
Publicat a la Gaseta de Vilafranca, núm. 90, 1 de març del 1930.

J. TORRES CLAVE "Extracte d'una conferència donada el 1930". Document significatiu de l'esperit
d'avantguarda en arquitectura que representa el G.A.T.C.P. A.C. Publicat a la Revista 2 C Construcción
de la Ciudad, n° 1 5-16.
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Planta de la ciutat emmurallada del segle IV amb la situació de les 78 torres que completaven la defensa.
La numeració de les torres comença a la plaça Nova i continua per la Tapineria (núms. 9 a 12), carrer de
Basea (núms. 21 a 26), carrer del Regomir (núms. 38 i 39), carrer d'Avinyó (núms. 47 a 53), carrers dels
Banys Nous (núms. 56 a 71) i carrer de la Palla (núms. 73 a 78).
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Població del Municipi de Barcelona

any focs habitants

1365 6.668

1378 7.645

1497 5.847

1515 6.433

1553 6.396

1708 5.115
1716 34.005

1787 92.385
1842 121.815

1857 183.787

1877 248.943
1900 533.000

1910 587.411
1936 1.062.157

1970 1.745.142
1975 1.754.713

Treball: Feu la gràfica de l'evolució de la població del municipi barceloní i comparpu-la
amb la de la població de Catalunya durant el mateix període.

Comenteu aquesta gràfica en relació al creixement urbanístic de la ciutat de Barcelona.

Aqupst nucli antic, també anomenat Força Vella, és un recinte emmurallat de forma triangular, d'uns
vuit-cents metres de perímetre: en el traçat coincideix amb la Girona ibèrica i romana; inclou la seu i les
dependències eclesiàstiques, a més del palau episcopal.
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EVOLUCIO URBANÍSTICA DE BARCELONA DURANT L'EDAT MITJANA

Edificis públics, parròquies i cenobis

□ Altres edificacions

□ Horts

Edificis rnligiosos antcnors al 985

Edificis religiosos dols segles xi i xn

Tiaçat aproximat do la muralla
romana del segle III
Muralla dol segon circuit,
anomenat de Jaume I. començat
el 1260 i acabat al segle xiv
Muralla del raval del tercer circuit
previst per Pere III

1 Natzaret. procuradoria de Poblet
2 Procuradoria de Montalegre
3 Sant Antoni
4 Jeròmmes
5 Sant Llàtzer
6 Egipciaques
7 Carmel
8 Hospital de la Santa Creu
9 Jerusalem

10 Sarit Pau
11 Drassanes
12 Casa de la Figuera
13 Santa Anna

14 Jonqueres
•15 Montsió
16 Les Magdalenes
17 Sant Pere
18 Sant Joan de Jerusalem
19 Santa Maria del Pi
20 Palau del Bisbe

21 Hospital de Sant Sever
22 Catedral

23 Diputació
24 Palau Reial
25 Santa Àgata
26 Inquisició
27 Presó

28 Predicadors
29.Castell Nou

v-tes Mm

30 Casa de la Ciutat
31 Sant Miquel
32 Sant Just

33 Sant Agustí
34 Palau del Governador
35 Santa Maria del Mar
36 Sant Francesc
37 La Mercè

38 Convent de >a •Ví·. cè

39 Sant Sebastià
40 Llotja
41 Casa del Geuc'a

42 Casa dels Pcilcrs
43 Santa Clara

El sector de la muralla construïda per Pere III serà el que tindrà un volum d'edificació
més baix fins arribar al segle XVIII. La disposició de sòl edificable permeté la instal·lació
de convents i ordres religioses.
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[1802-1803]
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22630-6-1889

Plano general de alineaciones de.la villa de Gràcia
1:5.000. 54x68

t.M.H. (I.G. 10216/15.3 (1)/A-VI)

In teressan t pla topogràfic del terme municipal de Gràcia. Gràcia va començar a creixer la segona
meitat del segle XVIII. L'origen del seu creixement és el convent de pares carmelitans denominat
popularment "Josepets". Des d'aquest convent, i seguint el camí de Gràcia a Barcelona, hi havia,
a finals del segle XVIII, una filera de cases que van ser l'origen del que després seria el Carrer
Major de Gràcia (Carrer Gran). A poc a poc, al llarg de les rieres (Torrent de l'Olla) o dels
camins (carrer d'Astúries), es van anar formant els carrers de l'ex-vila. L'any 1897, Gràcia fou
annexionada a Barcelona. (G).

1-1- 1890
Plano General de Barcelona y de los pueblos que deben agregarse a la misma.
1:10.000. 85x112

I.M.H. (I.G. 2945/15.1 (1)/R. 80/90-1)
L'agregació dels pobles limítrofes era tema d'actualitat a la ciutat. L'Eixample continuava crei¬
xent ràpidament (làm. 211) i pot observar-se l'increment que va prende la construcció aquests
tretze anys. Es continua construint molt més a la part dreta que no pas a la part esquerra de
l'Eixample.
El projecte Cerdà comença ja a ensorrar-se: ha desaparegut l'hipòdrom que l'enginyer havia pro¬

jectat a passeig de Sant Joan-Mallorca; en comptes d'aquest apareixen ja algunes construccions,
com la Sagrada Família. A la zona més construïda, comencen a observar-se les primeres mansa-
nes totalment tancades: a poc a poc, aquesta desvirtualització del projecte Cerdà es generalitza¬
ria. (T.j.
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El model adoptat

La reforma urbana burgesa pot definir-se —com ja s'ha explicat— partint de quatre ele¬
ments. És útil d'exemplificar-los separadament i d'assajar-ne, tot seguit, una mena de sín¬
tesi globalitzadora.

L'element a era la nova trama racionalista que s'aplicava damunt el teixit inextricable de
la ciutat medieval. L'exemple més difós —perquè és el més reeixit des del punt de vista
arquitectònic— és la llarga penetració en linia recta paral·lela al mar de la zona que més
tard seria coneguda amb els noms de Carrers de Ferran, de Jaume I i de la Princesa. Aquest
eix va esdevenir ràpidament el centre de Barcelona, perquè es va articular amb l'actual
plaça de Sant Jaume (ocupant l'espai d'un cementeri i d'una església), i amb la Plaça Reial,
també nova, construída damunt l'hort i el convent dels frares caputxins. De fet, el 1822
les Corts espanyoles van acordar la cessió a la ciutat de Barcelona d'aquest espai. Havia de
servir per a redefinir les alineacions de la Rambla, per a obrir el carrer de Ferran i per a
construir-hi, articuladament, la Plaça Reial i el que serien els passatges de Bacardi, Madoz i
Colom. El carrer de Ferran va ésser definit així el 1854 per Andreu Avel.lí Pi i Arimon
(1793-1851): "su situaciòn cèntrica, su rectitud, la uniformidad y buen aspecto de las fa-
chadas de sus casas y sus muchas y iujosas tiendas (...) constituye hoy ia cal/e més bella de
Barcelona."

Però la nova trama també es perceptible a altres indrets. Per exemple, en la urbanització
de les diverses rambles que hom pot trobar a les ciutats catalanes que, al segle XIX, van re¬
bre una empenta decisiva. Des de la Rambla de Figueres, que es va començar a urbanitzar
el 1833 (la data no és casual), fins a la Rambla de Vilanova i la Geltrú (iniciada el 1815,
acabada a partir del 1872) o la Rambla de Sabadell, on es van plantar arbres —element
fonamental per a l'ordenació— el 1847.

L'element b del model de la reforma urbana eren els gran espais, les grans places. Segura¬
ment la més important és la plaça (o pla) de Palau de Barcelona. Situada entre la seu de la
Junta de Comerç (la Llotja) -construída entre el 1772 i el 1815—, la Duana (actual go¬
vern civil) —aixecada a partir del 1790— i les cases, d'en Xifré —construïdes entre el 1836 i
el 1840—, Els projectes per a l'ampliació de la plaça en direcció al mar i la construcció
d'un nou Portal de Mar se succeíren a partir del 1818. El 1878, però, la Muralla de Mar i
el Portal de Mar foren enderrocats.

Ara bé, així com l'ampliació de la plaça de Palau fou batejada el 1839 amb el nom de
Nueva Plaza o Plaza de la Constitución, a moltes ciutats catalanes s'obriren places de la
Constitució (o "nacionals”, "reials”, "de l'ajuntament", segons les circumstàncies) sovint
davant els nous edificis dels ajuntaments populars.

L'element c incloía peces molt diverses: mercats (coberts, de ferro), teatres, jardins botà¬
nics, hospitals, cementiris i —és clar— cases consistorials i instal·lacions i dependències
municipals.

Els mercats ocupaven espais centrals. El de la plaça de Sant Josep, a Barcelona, conegut
amb el nom de mercat de la Boqueria, i el d'Isabel 11, a l'antic convent de Santa Caterina,
prop de l'actual Via Laietana, a Barcelona, van ésser els primers. Més endavant, un cop en¬
derrocades les muralles i al límit entre la ciutat antiga i l'Eixample, van sorgir mercats
com el Born i el de Sant Antoni.
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Els teatres lligats sovint a societats artístiques i cíviques, esdevenien peces claus de la nova
hegemonia burgesa: el Teatre Principal de Figueres, projectat el 1826; el Teatre Principal
de Lleida, construït el 1835, en l'espai del convent de Sant Agustí; el Teatre del Liceu de
Barcelona, del 1844, en l'espai ocupat pels pares trinitaris, el Teatre Fortuny, de Reus, de
1882, a l'esplèndida fins no fa gaire plaça del General Joan Prim.

Els jardins botànics van ésser una troballa no gens menyspreable. Des de la Devesa de Giro¬
na, iniciada quan Girona era cap d'un departament de l'imperi francès de Napoleó I, fins
al parc de la Ciutadella de Barcelona, assaig de substitució d'una fortalesa militar per un
espai alhora lúdic i d'interès científic i artístic.

Els hospitals van tendir a construir-se, per raons higièniques i tècniques, als afores. És el
cas de l'Hospital Xifré d'Arenys de Mar, el Manicomi de Sant Boi, o l'Hospital del Sagrat
Cor, situat entre Barcelona i Sarrià. La reforma urbana va ésser paral·lela a una reforma
hospitalària important encapçalada per teòrics com Emili Pi i Molist (1826-1892).

El primer cementiri d'aquesta nova època, el nou model de cementiri burgès, allunyat del
recinte urbà, desconnectat de les parròquies i anul·lant els cementiris parroquials (que van
ésser transformats en places), és el Cementiri General de Barcelona, inaugurat el 1819 i
ampliat entre el 1849 i el 1852 (actual Cementeri Vell, de l'avinguda Icària).

La gran peça de la reforma urbana va ésser, sovint, la casa de la ciutat. Simbòlicament, el
projecte barceloní era una continuació i una adaptació de la casa de la ciutat de l'Edat
Mitjana (de la mateixa manera que la Llotja neoclàssica embolcallava la Llotja gòtica).
Així, al carrer de la Ciutat hi ha una façana medieval de l'ajuntament, i a la plaça de Sant
Jaume, la façana racionalista (o neoclàssica). A Vilanova i la Geltrú, i a Gràcia, les cases
consistorials, de nova planta, sóns uns bons exemplars estàndard de l'arquitectura catalana
del segle XIX.

L'element d del model de la reforma urbana burgesa és la idea d'eixample o extensió de la
ciutat (i, per tant, l'enderrocament de muralles i forts i la desaparició de zones polèmi¬
ques). La idea d'eixample va passar d'ésser minoritària e esdevenir àmpliament compartida
per tothom. Tal com es plantejava en alguns projectes, era un simple perllongament de la
ciutat històrica. És el cas dels projectes d'Antoni Rovira i Trias (1816-1889), dominats
per la idea d'una gran plaça comercial i pel radiocentrisme convergent amb la trama racio¬
nalista de la ciutat burgesa.

El model d'eixample de Cerdà responia a aquest clima generalitzat, però era tota una altra
cosa, i per això cal examinar-lo amb un cert deteniment.

Nou model de ciutat a partir de la industrialització.
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