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ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

La dialèctica catalanisme-republicanisme

 Primers cinc anys del segle XX  el republicanisme català no  
manifestava un espanyolisme hostil a Catalunya.
 Ni tan sols Alejandro Lerroux. Ni tan sols Alejandro Lerroux.

 El republicanisme català es declarava 
autonomista però s’oposava al nacionalisme.

 La Lliga representava el nacionalisme. La Lliga representava el nacionalisme.
 Encara que era únicament autonomista.

 Volia consolidar el vot útil conservador que 
rebutjava l’alternativa republicana.rebutjava l’alternativa republicana.

 Veia en els republicans els adversaris.

 Presentava els republicans com adversaris 
del catalanisme i de Catalunya.
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del catalanisme i de Catalunya.
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… ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

 Febrer 1902  vaga general a Barcelona. Febrer 1902  vaga general a Barcelona.

 Impulsada pels anarquistes.

 Acte de solidaritat amb els metal·lúrgics.

Feia dos mesos que no treballaven exigint  Feia dos mesos que no treballaven exigint 
la jornada de nou hores.

 També com a reacció contra la patronal.

A partir del locout de la vall del Ter el  A partir del locout de la vall del Ter el 
1900, que havia començat a soscavar el 
moviment sindical que havia ressorgit.La carga. Barcelona, 1902 (R.Casas, 1903)

 Declaració de l’estat de guerra i desfeta obrera fruit de la repressió. Declaració de l’estat de guerra i desfeta obrera fruit de la repressió.

 Els sindicats restaren molt afeblits.

 Els anarquistes perderen influència després d’aquesta vaga

La Lliga, tot i donar la culpa al govern, va condemnar la vaga.
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 La Lliga, tot i donar la culpa al govern, va condemnar la vaga.
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… ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

 1903  fundació a Madrid de la Unión Republicana.
 Els promotors: Nicolás Salmerón i Alejandro Lerroux.

 Anticatalanista  contra l’autonomia de Catalunya.

 A Barcelona i altres ciutats catalanes guanyava vots obrers. A Barcelona i altres ciutats catalanes guanyava vots obrers.

 Per la defensa que feia dels drets de la classe obrera.

 Per l’ajuda que prestava als sindicalistes empresonats.

 Pel desplegament assistencial, educatiu i recreatiu des dels centres  Pel desplegament assistencial, educatiu i recreatiu des dels centres 
republicans de barriada.

 A Catalunya  el republicanisme lerrouxista ocupava l’espai que es podia 
esperar ocupés el PSOE, que continuava aïllat i marginat a Catalunya.esperar ocupés el PSOE, que continuava aïllat i marginat a Catalunya.

 L’obrerisme català s’oposava a una direcció del moviment obrer que 
residís a Madrid, com la socialista UGT.

 La condemna per Pablo Iglesias de la vaga general de Barcelona del 
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 La condemna per Pablo Iglesias de la vaga general de Barcelona del 
1902, va reduir les minses possibilitats del PSOE i la UGT a Catalunya.
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… ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

 Dos motius dels electors conservadors per consolidar la Lliga:
a) la manca de confiança en els diputats dinàstics a l’hora de fer-se escoltar a) la manca de confiança en els diputats dinàstics a l’hora de fer-se escoltar 

pel poder; i

b) la  necessitat d’una oposició a l’ascens de republicans i sindicalistes.

 1903  eleccions que a Catalunya guanyà la Unión Republicana 1903  eleccions que a Catalunya guanyà la Unión Republicana
 La Lliga només assolí el 9,8% del cens enfront del 30,6% de la UR.

 A la província de Barcelona  4 republicans, 4 conservadors, 2 liberals, 2  A la província de Barcelona  4 republicans, 4 conservadors, 2 liberals, 2 
lligaires i 1 tradicionalista.

 A la resta de Catalunya  liberals i conservadors dinàstics mantenien la 
majoria, i només sortien 5 republicans i 1 lligaire.

 El lideratge de Lerroux aconseguia superar la fragmentació dels republicans

 Els governs espanyols van acceptar de bon grau la proposta formulada 
per Lerroux al Congrés, quan es presentà com a garantia a Barcelona en 
contra del separatisme a Catalunya.
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contra del separatisme a Catalunya.

 Inici del domini republicà a la ciutat de Barcelona que durà fins al 1914.
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… ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

 1904  crisi interna a la Lliga Regionalista.
 Separació del grup que fundà El Poble Català, en oposició a La Veu de 

Catalunya.

 Desembre 1906  acabà creant el partit Centre Nacionalista Republicà.
(Ildefons Sunyol, Jaume Carner, Joaquim Lluhí, Santiago Gubern, …)(Ildefons Sunyol, Jaume Carner, Joaquim Lluhí, Santiago Gubern, …)

 El motiu  el discurs de Cambó davant del rei interpretat com un 
acostament a la monarquia, que va rebre el suport de Prat de la Riba i 
de la majoria de la Lliga.de la majoria de la Lliga.

 L’objectiu de l’esquerra catalanista era captar vots 
republicans en detriment del republicanisme 
espanyol de Lerroux a Barcelona.

 A Barcelona els hi va resultar molt difícil.

 Fora de Barcelona fou més fàcil  a Lleida, a 
Tortosa i altres centres, el catalanisme penetrà 
de la mà del republicanisme i no de la Lliga.
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de la mà del republicanisme i no de la Lliga.
Jaume Carner, primer president 
del CNR (R.Casas)
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… ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

 La Lliga es convertia en un partit clarament conservador.
 A partir del cos teòric que li proporcionà La nacionalitat catalana de Prat.

 Amb una direcció en mans d’un equip fort.

 Amb una mobilització que exigia militància.

 Amb un lideratge diferenciat del cabdillatge dels 
dinàstics, que havia de pagar les adhesions 
amb favors.amb favors.

 Sense interessos personals.

Assumia en solitari la reivindicació Assumia en solitari la reivindicació 
nacionalista, que vincularia a la defensa de 
l’ordre conservador dins l’àmbit catalanista, 
fins al 1923.
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… ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

Els fets del Cu-Cut! i la Solidaritat Catalana

 Després de la desfeta de 1898  pobra imatge pública dels 
militars espanyols.
 Criticats pels republicans, que eren antimilitaristes, 

davant les pèrdues humanes dels fets bèlics.davant les pèrdues humanes dels fets bèlics.

 Criticats pels regionalistes, per l’atac al catalanisme.

 Criticats pels humoristes satírics.Criticats pels humoristes satírics.

 Duríssima reacció militar a la crítica periodística.

 25 nov 1905  uns 300 oficials assaltaren la 
redacció i la impremta del Cu-Cut!redacció i la impremta del Cu-Cut!

 També atacaren la redacció de La Veu de 
Catalunya.

 Una interpretació  reaparició dels militars contra 
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 Una interpretació  reaparició dels militars contra 
el que consideraven perill separatista, massa 
tolerat pels governs.
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… ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

 Aliança entre militars i polítics espanyols  aprovació el 1906  Aliança entre militars i polítics espanyols  aprovació el 1906 
de la Llei de Jurisdiccions.

 Posava sota control militar, per mitjà de consells de 
guerra, els delictes contra l’honor, la bandera, la 
integritat, etc., de l’Estat o l’Exèrcit.integritat, etc., de l’Estat o l’Exèrcit.

 Fou factor de repressió contra la premsa, el llibre, els 
actes i el pensament.

 Tingué vigència fins al 1931 (fins a la instauració de la 
República).

 Els polítics i parlamentaris espanyols acusaren els 
lligaires de separatistes.lligaires de separatistes.

 Els diputats republicans catalans a Madrid es van 
posar al costat de la Lliga.

 Tanmateix a Barcelona l’hostilitat es mantenia i 
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 Tanmateix a Barcelona l’hostilitat es mantenia i 
Lerroux es solidaritzava amb els militars.
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… ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

 Sentiment col·lectiu d’unitat que afirmà la reivindicació 
catalana.catalana.
 1906  tots els partits catalans (la Lliga, Unió Catalanista, CNR, carlistes, 

republicans federals i de la Unión Republicana) s’uniren al voltant de la 
coalició Solidaritat Catalana.

 També s’adherí un tinent coronel d’enginyers, Francesc Macià, que per 
això es veuria obligat a abandonar la carrera militar.

 La Lliga esdevenia el pivot de la coalició.

 Només s’abstingueren els monàrquics i els lerrouxistes.

 La major part de la classe obrera es mantenia al marge de la Solidaritat 
Catalana, mentre continuava el nou període d’esclat de bombes que 
Barcelona va patir entre el 1904 i el 1909.Barcelona va patir entre el 1904 i el 1909.

 1906  Mateo Morral atemptava contra Alfons XIII el dia del seu 
casament, amb una bomba que no el va ferir.

 Primer processament de Ferrer i Guàrdia (Morral treballava per a ell), 
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 Primer processament de Ferrer i Guàrdia (Morral treballava per a ell), 
defensat per Lerroux i declarat innocent per falta de proves.
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… ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

 Març 1907  èxit de Solidaritat Catalana a les eleccions  Març 1907  èxit de Solidaritat Catalana a les eleccions 
provincials.
 Prat de la Riba elegit president de la Diputació de Barcelona.

 Impulsaria l’Escola Industrial i crearia l’Institut d’Estudis Catalans. Impulsaria l’Escola Industrial i crearia l’Institut d’Estudis Catalans.

 Abril 1907  eleccions generals on Solidaritat Catalana 
obtingué el 71% dels vots a Catalunya (41 escons de 44).
 Campanya electoral amb violència, promoguda 

pels lerrouxistes, en la que Cambó va patir un 
atemptat que el deixà malferit.

Solidaritat Catalana, que a les Corts era una  Solidaritat Catalana, que a les Corts era una 
minoria, no aconseguiria la derogació de la Llei 
de Jurisdiccions.

Cartell de Solidaritat Catalana 
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Cartell de Solidaritat Catalana 
per a les eleccions  de 1907 
(La Esquella de la Torratxa)
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… ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

 1908  diferències entre els grups col·ligats. 1908  diferències entre els grups col·ligats.
 Divisió dins la Unión Republicana  Lerroux creava del Partit Republicà 

Radical amb el diari El Progreso.

 Enemic de regionalistes i carlistes. Enemic de regionalistes i carlistes.

 1909  eleccions municipals guanyades a Barcelona pels lerrouxistes.

 La resta de partits dins la Solidaritat Catalana es van donar les culpes 
els uns als altres.els uns als altres.

 Els partits que formaven Solidaritat Catalana es van separar per a les 
eleccions de 1909.

 Després d’aquesta experiència van quedar molt clares les diferències  Després d’aquesta experiència van quedar molt clares les diferències 
entre les dues grans branques del catalanisme: 

a) els partits de la dreta regionalista i pactista; i

b) els de l’esquerra nacionalista i republicana.
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b) els de l’esquerra nacionalista i republicana.
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… ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

 En paral·lel, el moviment obrer va començar a superar la seva 
fragmentació.fragmentació.
 Agost 1907  constitució d’una federació de sindicats que es denominà 

Solidaridad Obrera.

 Amb uns 15.000 afiliats l’any 1909.

 Pugna interna per l’hegemonia entre lerrouxistes, anarquistes i 
socialistes.

 Observada amb recel per PSOE i UGT com una mostra més del 
regionalisme català i com una evidència del sindicalisme revolucionari 
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regionalisme català i com una evidència del sindicalisme revolucionari 
importat de França.
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… ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

La guerra del Marroc i la Setmana Tràgica

 Juny 1909  mobilització de tropes reservistes de Barcelona  Juny 1909  mobilització de tropes reservistes de Barcelona 
per a la guerra del Marroc.

 La previsió era enviar 40.000 soldats des 
de Barcelona, molts d’ells casats i amb de Barcelona, molts d’ells casats i amb 
família.

 Les famílies es quedaven sense el sou, 
i sense assegurances davant el risc de i sense assegurances davant el risc de 
tornar mort, malalt o mutilat.

 Qui pagava una taxa (1.500 ptas.) no 
feia el servei militar ni anava a la guerra.

Embarcament de tropes al port 
 Les classes populars eren la carn de canó.

 L’ambient s’anava escalfant pels diaris lerrouxistes com El Progreso i els 
catalanistes d’esquerres com El Poble Català.

Embarcament de tropes al port 
de Barcelona, juliol 1909
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catalanistes d’esquerres com El Poble Català.

 Igual que el partit socialista es declaraven contraris a la guerra.
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… ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

 Negativa percepció popular de la guerra. Negativa percepció popular de la guerra.
 En benefici dels banquers.

 Per la defensa dels interessos colonials (mines, ferrocarrils, etc.).

Per interessos dels militars que volien pujar l’escalafó. Per interessos dels militars que volien pujar l’escalafó.

 A més, l’Església era vista com una aliada del poder i no compromesa 
amb el poble.

 Reacció popular a la tramesa de soldats de la reserva. Reacció popular a la tramesa de soldats de la reserva.
 Solidaridad Obrera convocà una vaga general 

per al 26 de juliol.

 Components: antimilitarisme, 
anticlericalisme i rebuig a l’ordre burgès.

Manifestació durant la Setamana 
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Manifestació durant la Setamana 
Tràgica, juliol 1909 (Wikipedia)
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… ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

 26 Juliol 1909  la vaga es transformà en revolta.
El comitè de vaga de seguida desbordat i va degenerar en una bullanga  El comitè de vaga de seguida desbordat i va degenerar en una bullanga 
sense direcció i amb una voluntat de rebuig.

 Amb efectes a Barcelona i Sabadell.

 A Sabadell  els revoltats proclamaren  A Sabadell  els revoltats proclamaren 
la república després de fer-se amb la 
casa consistorial.

 Els vaguistes protagonitzaren cremes  Els vaguistes protagonitzaren cremes 
d’esglésies i edificis, i aixecament de 
barricades.

 Incendiats 40 convents i escoles religioses, i 12 esglésies parroquials.
Setmana Tràgica a Barcelona (Viquipèdia)

 Tres clergues assassinats.

 Les tropes que van arribar de tot Espanya sufocaren el conflicte.

 Entre els militars: 9 morts i 125 ferits; i entre els civils: 104 morts i 
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 Entre els militars: 9 morts i 125 ferits; i entre els civils: 104 morts i 
216 ferits.
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… ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

 Resposta molt violenta de l’Estat. Resposta molt violenta de l’Estat.
 Clausura d’escoles laiques de tota mena i de centres obrers i republicans.

 Ferrer i Guàrdia, considerat l’inductor de la bullanga, va ser sotmès a un 
procés que l’acabaria afusellant.procés que l’acabaria afusellant.

 Sense cap càrrec sindical ni polític, vist amb recels 
per anarquistes i republicans, va ser el boc expiatori.

 Campanya de denúncia del procés a Espanya i a 
Europa .Europa .

 Provocà la substitució del govern conservador 
(Maura) pel liberal (Moret), que aixecà l’estat 
d’excepció a Barcelona i reobrí les escoles laiques.d’excepció a Barcelona i reobrí les escoles laiques.

 Molts obrers van ser perseguits i castigats amb el 
desterrament, la presó o la pena de mort.

 Dos mil exiliats, centenars de detinguts, cinc Francesc Ferrer i Guàrida
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 Dos mil exiliats, centenars de detinguts, cinc 
afusellats i molts empresonats.

Francesc Ferrer i Guàrida
(Viquipèdia)
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… ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

 La Lliga havia donat suport al govern de Maura en la repressió.
 Només tractà d’evitar els excessos, com la 

clausura del Centre Excursionista de Catalunya.

 La petició de Joan Maragall a “La ciutat del perdó” 
no fou escoltada pel director de La Veu de no fou escoltada pel director de La Veu de 
Catalunya, Prat de la Riba, que rebutjà l’article.

 La Solidaridad Obrera que tenia 15.000 
afiliats baixà a 4.000.afiliats baixà a 4.000.

 Reflexió sobre la Setmana Tràgica:
 Va ser la darrera bullanga barcelonina a l’estil del segle XIX.

Joan Maragall (Viquipèdia)

 Havia agafat per sorpresa tots els que l’haurien d’haver previst.

 Posà de manifest les tensions socials emergents.

 Deixà una sensació de desconfiança en una evolució política civilitzada.
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 Deixà una sensació de desconfiança en una evolució política civilitzada.
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… ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

La primera esquerra catalanista

 Abril 1910  fundació de la Unió Federal Nacionalista  Abril 1910  fundació de la Unió Federal Nacionalista 
Republicana (UFNR).
 Per la unió de tres partits republicans catalans.

 Membres: Josep Mª Vallès, Andreu Nin, Francesc Layret, Joaquim Lluhí, 
Jaume Carner, Lluís Companys i Pompeu Fabra, entre altres.

 Hi convivien sectors liberals de la burgesia catalana amb fraccions 
federalistes o obreres o socialitzants, sota un programa bàsicament federalistes o obreres o socialitzants, sota un programa bàsicament 
autonomista.

 1910  eleccions legislatives on va acaparar el vot republicà a Catalunya, 
excepte a Barcelona que van vèncer el Partit Radical de Lerroux.excepte a Barcelona que van vèncer el Partit Radical de Lerroux.

 La Lliga no va obtenir cap diputat per Barcelona.

 La meitat dels diputats republicans a les Corts eren per Catalunya.

 A la resta d’Espanya es mantenien forts els partits dinàstics  feia 
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 A la resta d’Espanya es mantenien forts els partits dinàstics  feia 
inviable la voluntat de canvi manifestada a Catalunya.
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… ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

 La UFNR no aconseguí d’arrabassar a la Lliga l’hegemonia en  La UFNR no aconseguí d’arrabassar a la Lliga l’hegemonia en 
el moviment catalanista.
 La influència del nacionalisme republicà entre els obrers era escassa.

 No desbancà ni la Lliga ni el Partit Radical. No desbancà ni la Lliga ni el Partit Radical.

 No va tenir una dinàmica expansiva, encara que va mantenir una 
representació republicana no lerrouxista.

 Prestaria suport a la campanya pro-Mancomunitat, malgrat que  Prestaria suport a la campanya pro-Mancomunitat, malgrat que 
beneficiava l’estratègia del catalanisme conservador i no a la rupturista 
de l’esquerra catalanista.

 No creien possible l’autonomia de Catalunya sense un canvi de règim 
a Espanya.a Espanya.

 El republicanisme espanyol no estava en condicions de provocar un 
canvi de règim, i tampoc era favorable a l’autonomia de Catalunya.

Finalment  no va poder presentar cap alternativa plausible a la Lliga.
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 Finalment  no va poder presentar cap alternativa plausible a la Lliga.
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… ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

 Nov 1910  la Solidaridad Obrera es transformà en una nova 
central sindical: la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).central sindical: la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).
 D’ideologia anarcosindicalista amb estructura 

confederal.

 Estesa per tot el territori espanyol i en rivalitat  Estesa per tot el territori espanyol i en rivalitat 
amb la UGT.

 Set 1911  primer congrés ordinari de 
la CNT, a Barcelona.la CNT, a Barcelona.
 S’acordà anar a la vaga contra la guerra del Marroc, i també en solidaritat 

amb els miners de Biscaia i els obrers de Sabadell i Terrassa en vaga.

 El govern s’avançà i feu avortar la vaga amb 500 detencions. El govern s’avançà i feu avortar la vaga amb 500 detencions.

 La CNT va ser dissolta pel govern.

 Nov 1912  assassinat de José Canalejas per un anarquista.
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 Nov 1915  novament legalitzada.
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… ENTRE EL CATALANISME I EL REPUBLICANISME … 

 Març 1914  eleccions generals.
 La UFNR es va presentar en aliança amb el Partit Radical de Lerroux.

 Aliança censurada per la Lliga, que la denominà el Pacte de Sant 
Gervasi.

 La coalició republicana va ser un fracàs que precipità la desintegració de 
la UFNR, que acabaria desapareixent el 1916.

A partir de 1914  període de supremacia electoral de la Lliga a 
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A partir de 1914  període de supremacia electoral de la Lliga a 
Barcelona que durà fins al 1923.
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 1914-1923  l’esquerra catalanista no va aconseguir refer-se.
 Fins al 1923  el republicanisme lerrouxista va continuar tenint el paper 

d’advocat defensor dels treballadors barcelonins.

 L’apoliticisme de la CNT no li posava entrebancs.

 1917  fundació del Partit Republicà Català.

 Per fusió de: Bloc Republicà Autonomista (Francesc Layret, Marcel·lí 
Domingo), Joventut Republicana de Lleida (Humbert Torres, Lluís 
Companys) i Unió Federal Nacionalista Republicana (Josep Mª Vallès, Companys) i Unió Federal Nacionalista Republicana (Josep Mª Vallès, 
Andreu Nin, Pompeu Fabra).

 1931  es fusionaria amb altres organitzacions per formar Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC).Republicana de Catalunya (ERC).

 El PSOE no aconseguí fer-se amb l’espai que perdien els republicans.

 El socialisme no podia créixer a Catalunya si la UGT no guanyava 
protagonisme.

Entre el catalanisme i el republicanisme, gran impuls industrialitzador (1901-1917) 25

protagonisme.

 Després de recolzar l’autonomisme va tornar al centralisme.
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La Mancomunitat de Catalunya

6 abril 1914  constitució de la Mancomunitat de Catalunya. 6 abril 1914  constitució de la Mancomunitat de Catalunya.
 Agrupà les quatre diputacions provincials.

 Prat de la Riba president. Prat de la Riba president.

 Primera vegada que els catalans es podien 
autogovernar, des de 1716.
 Malgrat que no es considerà ni s’efectuà  Malgrat que no es considerà ni s’efectuà 

cap traspàs de competències.

 No va ser una veritable autonomia sinó una 
simple federació de diputacions.

Catalunya com a província única.

El consell i la mesa de la 
Mancomunitat de Catalunya, 

 Catalunya com a província única.

 Fruit del consens de la Solidaritat Catalana i el suport dels dinàstics 
catalans, sobretot dels liberals.

Nou marc polític que feia possible certa descentralització de l’Estat, però 

Mancomunitat de Catalunya, 
abril de 1914 (Enciclopèdia.cat)
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 Nou marc polític que feia possible certa descentralització de l’Estat, però 
que no acontentà ni als centralistes ni als catalanistes.
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 Priorització de les infraestructures i la política cultural i social.
 La Lliga de Catalunya dominava la institució.

 Aspirava que cada poble i ciutat disposés de telèfon, escola i carretera.

 Dels 1087 municipis de Catalunya, 518 no tenien ni un camí veïnal i no  Dels 1087 municipis de Catalunya, 518 no tenien ni un camí veïnal i no 
s’arribava en carro.

 Només 38 municipis, els més grans, tenien telèfon.

 Més d’un 40% de la població era analfabeta. Més d’un 40% de la població era analfabeta.

 Dotar d’escoles eficaces les ciutats i 
biblioteques ben nodrides, com el model 
de l’Europa culta.

 No hi havia biblioteques públiques.

Sala de lectura de la Biblioteca de 
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Sala de lectura de la Biblioteca de 
Catalunya (Ajuntament de Barcelona)
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 Enric Prat de la Riba  el gran impulsor de la Mancomunitat. Enric Prat de la Riba  el gran impulsor de la Mancomunitat.
 Catòlic practicant molt vinculat a la jerarquia religiosa.

 Exponent de l’ordre convencional.

 Partidari de la vida tradicional i de l’autoritat, amant 
de la família, defensor de la propietat.

 Amb un pensament flexible, partidari de la 
transformació i la modernització.transformació i la modernització.

 Actuà en l’àmbit econòmic i social, però també en el 
polític i cultural.

 Per modernitzar el país des de pressupòsits  Per modernitzar el país des de pressupòsits 
conservadors.

 1 agost 1917  moria a Castellterçol, sent president 
de la Mancomunitat de Catalunya.
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de la Mancomunitat de Catalunya.
Prat de la Rvia vist per 
Ramon Casas (MNAC)
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 Josep Puig i Cadafalch segon president de la Mancomunitat.
Sense la força ideològica ni la personalitat de  Sense la força ideològica ni la personalitat de 
Prat de la Riba.

 No pogué fer front al creixement del 
catalanisme reivindicatiu.catalanisme reivindicatiu.
 Que aspirava a una autonomia plena.

 El nacionalisme radical s’agità.
 1919  les bases de l’autonomia foren  1919  les bases de l’autonomia foren 

aprovades per la Mancomunitat.

 L’autonomia, anomenada aleshores integral, no 
arribaria mai. 

Josep Puig i Cadafalch 
(Enciclopèdia.cat)

 La Mancomunitat era només la racionalització i optimització de les 
quatre diputacions provincials.

 1923  cop d’Estat de Primo de Rivera.
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 1925  liquidació de la Mancomunitat i repressió del catalanisme.
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 L’obra dels deu anys de la Mancomunitat.
 Infraestructures.

 418 km de camins veïnals comunicant 218 pobles, telèfon a 372 
municipis, deu primeres biblioteques populars a capitals de comarca.

 Educació i cultura.

 Potenciació de l’Institut d’Estudis Catalans i la Biblioteca de Catalunya.

 Reorganització de la Universitat Industrial. Reorganització de la Universitat Industrial.

 Beques per estudiar a Europa.

 Intervenció en la formació d’ensenyants amb els cursos de la doctora 
Montessori i l’organització de les escoles d’estiu per a mestres.Montessori i l’organització de les escoles d’estiu per a mestres.

 En l’àmbit de l’escola primària, no va tenir ni els recursos ni les 
competències per afrontar la qüestió.

La Mancomunitat només va poder comptar amb els recursos de les 
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La Mancomunitat només va poder comptar amb els recursos de les 
quatre diputacions, i amb emprèstits.
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 Subdesenvolupament bancari
 Les conjuntures econòmiques
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EL GRAN IMPULS INDUSTRIALITZADOR … 

El creixement demogràfic
 Entre 1900 i 1930  Catalunya de 1.966.820 a 2.791.292. Entre 1900 i 1930  Catalunya de 1.966.820 a 2.791.292.

 Passà de representar el 10,5% a l’11,8% del total d’Espanya.

 Distribució desigual.
Barcelona passà de 136 habitants/km2 a 234. Barcelona passà de 136 habitants/km2 a 234.

 Girona de 51 a 55; Lleida de 23 a 25,9; Tarragona es mantenia en 54.
 La ciutat de Barcelona duplicà la població: de 527.354 a 1.005.563.

− Va passar de ser el 27% de la població de Catalunya al 36%.− Va passar de ser el 27% de la població de Catalunya al 36%.
 Creixement gràcies a la immigració.
 Sobretot a partir dels 1910’s.
 Especialment amb persones vingudes del  Especialment amb persones vingudes del 

sud-est de la Península.
 Habitants nascuts fora de Catalunya  el 

1900: el 4,2%; el 1930: 18,2%. 
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− A la ciutat de Barcelona  el 1905: el 
21,5%; el 1930  el 34,2%
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 Creixement de Barcelona  dèficits sanitaris, escolars,  Creixement de Barcelona  dèficits sanitaris, escolars, 
urbanístics i d’habitatge.
 1927  unes 30.000 persones en barraques, i unes cent mil rellogades.

 L’Ajuntament intentà pal·liar els dèficits que l’Estat no resolia. L’Ajuntament intentà pal·liar els dèficits que l’Estat no resolia.
 Endeutament que portà a la suspensió de 

pagaments el 1931.

 L’obertura de la Via Laietana primera gran obra 
del segle.del segle.

 Altres importants  soterrament del tren de 
Sarrià, les dues primeres línies de metro, 
obertura de la Diagonal, urbanització parcial obertura de la Diagonal, urbanització parcial 
de Montjuïc amb motiu de l’Exposició de 1929.Barraques del Somorrostro (Pinterest)

 Altres ciutats catalanes de més de 5.000 habitants es van dotar 
d’aigua corrent, clavegueram, escorxador i altres millores.
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d’aigua corrent, clavegueram, escorxador i altres millores.
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La segona gran empenta industrialitzadoraLa segona gran empenta industrialitzadora

 L’electrificació  la gran protagonista del desenvolupament 
industrial.

A partir dels 1920’s  el 70% de la indústria amb electricitat d’origen  A partir dels 1920’s  el 70% de la indústria amb electricitat d’origen 
hidràulic.

 Substituint el carbó que s’encarí arran de la 
I Guerra Mundial.I Guerra Mundial.

 Construcció dels grans embassaments. 

− Cabdella (1913), Seròs (1914), Tremp 
(1915) i Camarasa (1920).(1915) i Camarasa (1920).

 L’alta tensió va permetre transportar la 
força generada per les centrals als centres 
fabrils i a les ciutats.

Central de Camarasa el 1924 (cel.cat)
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Central de Camarasa el 1924 (cel.cat)
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 Beneficis de l’electricitat.
 Abaratiment dels costos i conseqüent millora de la competitivitat. Abaratiment dels costos i conseqüent millora de la competitivitat.
 La I Guerra Mundial va reduí temporalment la competència de les 

manufactures estrangeres.

 Diversificació de la indústria catalana. Diversificació de la indústria catalana.
 Empreses metal·lúrgiques, químiques, cimenteres.

− La Cros era l’empresa química més gran d’Espanya.
− La Hispano Suïssa va ser la primera empresa automobilística.
− Indústries de capital estranger es van instal·lar a Catalunya 

Siemens, Pirelli, Olivetti.

 Indústries tradicionals com la pell, el calçat, el paper i les arts gràfiques 
es transformaren mitjançant la mecanització.es transformaren mitjançant la mecanització.

 Malgrat tot el tèxtil continuà tenint un gran pes.
 El 1890 representava el 67% de la producció industrial catalana, i el 

1930 encara suposava el 48%.
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1930 encara suposava el 48%.
 Les novetats  l’estam, el gènere de punt i primeres fibres sintètiques.
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 La Canadenca. La Canadenca.
 El procés d’electrificació de Catalunya 

va estar dominat per La Canadenca 
(Companyia limitada de Tracció, Llum (Companyia limitada de Tracció, Llum 
i Energia de Barcelona).

 Fundada a Toronto el 1911.

 El 1935  produïa el 71% de  El 1935  produïa el 71% de 
l’electricitat consumida a Catalunya.

Central de La Canadenca al barri del 
Poble Sec de Barcelona (CCMA) Nul paper dels bancs catalans.

 Incapaços de finançar i controlar el sector elèctric a Catalunya.

 Mentrestant, els bancs bascos finançaven les empreses elèctriques a la 
resta d’Espanya.
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L’adaptació del sector agrariL’adaptació del sector agrari

 Expansió de l’agricultura arran de l’increment de la demanda.
 Entre 1900 i 1930  augment del 62% de la producció agrícola, i del 76% 

de la ramadera .de la ramadera .

 Factors influents  l’augment de la irrigació, els fertilitzants químics, 
disposició de més fems per l’increment del bestiar, i millora de l’utillatge.

 Després de la I Guerra Mundial  dificultats per als agricultors. Després de la I Guerra Mundial  dificultats per als agricultors.
 Costos en augment, més competència i davallada dels preus de venda.

 Una solució  el cooperativisme.
Per millorar l’elaboració i venda del producte en comú, i comprar a  Per millorar l’elaboració i venda del producte en comú, i comprar a 
l’engròs llavors, fertilitzants, etc.

 Inici a la Conca de Barberà del cooperativisme agrari, començant pel vi.
 Al Pirineu aparegueren les cooperatives lleteres.
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 Al Pirineu aparegueren les cooperatives lleteres.



HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA

… EL GRAN IMPULS INDUSTRIALITZADOR … 

 Èxit dels olis catalans. Èxit dels olis catalans.
 Aconseguiren competir als mercats 

exteriors amb els olis italians.

 Les exportacions catalanes passaren de 
representar el 10% de les espanyoles a 
equivaler gairebé el 50%.

 Difícil situació de la viticultura. Difícil situació de la viticultura.
 Encariment dels costos de producció i estancament dels preus de venda.

 L’ametller i l’avellaner van prendre superfície a la vinya com a productes 
d’exportació.d’exportació.
 Amb Reus com a mercat regulador internacional.
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 1920-1923  increment de la  1920-1923  increment de la 
conflictivitat al camp entre:
 els parcers, agrupats per la Unió de 

Rabassaires; iRabassaires; i

 els propietaris recolzats per l’Institut 
Agrícola Català de Sant Isidre.

 Solució del conflicte?
 La dictadura de Primo de Rivera va beneficiar els propietaris.

 La II República va beneficiar la posició de la Unió de Rabassaires, que exigí  La II República va beneficiar la posició de la Unió de Rabassaires, que exigí 
una reforma a Esquerra Republicana a canvi dels seus vots.

 1934  el Parlament de Catalunya votà una llei de contractes de conreus, 
que a Madrid va ser impugnada i anul·lada.
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 Seria un dels factors de la revolta del 6 d’octubre de 1934.
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Subdesenvolupament bancari

 Primera meitat segle XX  retrocés imparable de la banca 
catalana.
 1914  Madrid va prendre la primera plaça bancaria d’Espanya i Bilbao la  1914  Madrid va prendre la primera plaça bancaria d’Espanya i Bilbao la 

seguia de prop.

 1920  caurien el Banc de Terrassa i el Banc de Barcelona.

 Entre 1920 i 1932  set bancs espanyols obriren sucursals a Barcelona. Entre 1920 i 1932  set bancs espanyols obriren sucursals a Barcelona.

 1920  creació del Banc de Catalunya que faria suspensió de pagaments 
el 1931, arran de la crisi de 1929.

 1935  la gran banca espanyola (madrilenya i basca) dominaria el negoci  1935  la gran banca espanyola (madrilenya i basca) dominaria el negoci 
financer de Barcelona.

 Després de la Guerra Civil  el darrer banc barceloní de negocis, el Banc 
Hispano-Colonial, seria absorbit per la banca espanyola.
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 Només quedava el Banc de Sabadell, fundat el 1881.
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 L’altra cara  les caixes d’estalvis catalanes.

 1935  concentraven el 34,4% dels dipòsits de 
la suma de totes les caixes d’estalvi d’Espanya.la suma de totes les caixes d’estalvi d’Espanya.

 Van tenir un paper molt actiu en:
 la construcció d’habitatges;
 obres culturals i hospitalàries; i obres culturals i hospitalàries; i
 absorbint deute públic.

 Però, no podien oferir crèdit comercial i 
col·locació de valors industrials, que eren 
funcions reservades als bancs.funcions reservades als bancs.
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Les conjuntures econòmiques

 Primer decenni segle XX  estancament de l’economia. Primer decenni segle XX  estancament de l’economia.
 Salaris amb tendència a la baixa.

 Juliol 1914  Inici de la I Guerra Mundial. Juliol 1914  Inici de la I Guerra Mundial.
 Neutralitat espanyola.
 A partir de 1915  augment d’exportacions i reducció d’importacions.

 1915-1918  beneficis extraordinaris. 1915-1918  beneficis extraordinaris.
 Especulacions en divises estrangeres.
 A Catalunya  inversió en marcs alemanys que acabarien devaluats.

Important augment dels preus de les subsistències. Important augment dels preus de les subsistències.
 Desfasament salarial  ascens de la conflictivitat laboral.

 L’encariment de les matèries importades acabarien reduint els beneficis.

1920  crisi econòmica que durà fins al 1924.
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 1920  crisi econòmica que durà fins al 1924.
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 Beneficis extraordinaris dedicats a la inversió industrial.
 Renovació tecnològica.

 Diversificació de la indústria catalana i en la construcció.

 Segona meitat dels 1920’s  evolució econòmica de Catalunya. Segona meitat dels 1920’s  evolució econòmica de Catalunya.
 Aprofitant la recuperació i el rellançament de l’economia europea.
 Expansió de la construcció i les obres públiques.
 Notable increment de la metal·lúrgia i el ciment. Notable increment de la metal·lúrgia i el ciment.
 La indústria tèxtil restà al marge d’aquesta recuperació.

 1929  Crac de la Borsa de Nova York.
 1933  arribaria a Catalunya gairebé a tots 

els sectors.
 Sobretot a la metal·lúrgia i la construcció.

Alta  desocupació i manca d’assegurança 
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 Alta  desocupació i manca d’assegurança 
dels obrers que agreujaria la seva situació.
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… i després  crisi militar, política i social, i Dictadura de Primo 
de Rivera (1918-1930)

Enderrocament, per ordre de Primo  de Rivera, de les quatre 
columnes que representaven les quatre barres de la bandera 
catalana, que es van construir per presidir l’Exposició Internacional 
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catalana, que es van construir per presidir l’Exposició Internacional 
de Barcelona del 1929 (Viquipèdia)


