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ELS DOS PRIMERS DECENNIS DE LA DICTADURA (1939-1960) … 

L’estancament econòmic

 1936-1955  descens significatiu de la natalitat a Catalunya.
 La població va créixer gràcies a la immigració.
 Sobretot durant la segona meitat dels anys  Sobretot durant la segona meitat dels anys 

cinquanta.

 Gràcies també al descens a la mortalitat.

 La implantació de l’assegurança obligatòria de  La implantació de l’assegurança obligatòria de 
malaltia el 1944 també va contribuir.

 1970-1975  cota màxima de creixement natural 
de tot el segle.

 Econòmicament la postguerra durà un decenni i mig.
 Fins a mitjans dels cinquanta no es recuperaren els nivells de renda per 

càpita i de producció del 1935.
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càpita i de producció del 1935.

 Fins al 1959 les relacions amb l’exterior no tornaren al nivell de 1929.
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… ELS DOS PRIMERS DECENNIS DE LA DICTADURA (1939-1960) …  

 Autarquia  intervencionisme de l’Estat en l’economia.
 L’economia catalana perjudicada pel fet d’estar més desenvolupada i més  L’economia catalana perjudicada pel fet d’estar més desenvolupada i més 

vinculada a l’exterior.

 La Dictadura volia frenar la industrialització de Catalunya per portar-la al 
centre i altres punts d’Espanya.centre i altres punts d’Espanya.

 Franco el 1944  “… hay que descongestionar 
las grandes y peligrosas concentraciones 
industriales de Barcelona y Vizcaya …”.

 En la negociació de l’INI de la instal·lació de la 
SEAT Franco la volia a Extremadura, però la 
FIAT imposà Barcelona.

− Encara que la direcció radicaria a Madrid.13/11/1953: el primer cotxe sotia de − Encara que la direcció radicaria a Madrid.13/11/1953: el primer cotxe sotia de 
la fàbrica SEAT (Diariocritico.com)

 Eren necessaris permisos d’importació i de disposició de primeres matèries 
(els “cupos”).
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 Afavoriment del mercat negre.
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…  ELS DOS PRIMERS DECENNIS DE LA DICTADURA (1939-1960) … 

 Altres mostres d’intervencionisme.
 Fixació de salaris per decret del govern.

 Restriccions d’electricitat, fins al 1951.

 Racionament de queviures, fins al 1952. Racionament de queviures, fins al 1952.

 La burgesia catalana.
 Havia recuperat les seves empreses gràcies a la victòria de Franco.

 Es beneficiava dels baixos salaris, els sindicats verticals i la protecció 
duanera.

 Dins l’alt personal polític del règim els catalans representaven un 6%, 
quan la població de Catalunya era gairebé el 15% de tot Espanya.quan la població de Catalunya era gairebé el 15% de tot Espanya.

 Fins al 1957 no hi hagué un ministre català (Pere Gual Villalbí), però 
sense cartera.

 Laureà López Rodó, secretari tècnic de la presidència del govern el 1956, 
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 Laureà López Rodó, secretari tècnic de la presidència del govern el 1956, 
home de confiança de l’almirall Carrero, sí que faria carrera política.
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… ELS DOS PRIMERS DECENNIS DE LA DICTADURA (1939-1960) … 

 Manca d’habitatges i baixos ingressos dels treballadors. Manca d’habitatges i baixos ingressos dels treballadors.
 Anys 50  unes 60.000 persones vivien 

en barraques a Barcelona, formant barris 
sencers.sencers.

 Un nombre similar vivien rellogades en 
habitatges saturats.

 L’autoconstrucció de vivendes en llocs de  L’autoconstrucció de vivendes en llocs de 
perill, permesa per les autoritats, seria 
una de les causes de l’elevat nombre de 
víctimes de les inundacions del Vallès el 
setembre de 1962.

Inundacions del Vallès el 1962 (El País)
setembre de 1962.

 Entre 1940 i 1953  21 bancs catalans eren absorbits pels 
grans bancs espanyols.
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… ELS DOS PRIMERS DECENNIS DE LA DICTADURA (1939-1960) … 

 Mitjans dels 1950  reducció de l’intervencionisme.
 Estimulà les importacions i renovà l’envellit equipament industrial.

 Dèficit comercial a causa de les baixes exportacions.

 Inflació a l’alça. Inflació a l’alça.

 Decret d’increment dels salaris en un 30% davant les vagues.

 Davant la crisi, Franco cridà els tecnòcrates al Govern.

Tres ministres de l’Opus Dei i adopció del Pla d’Estabilització el 1959. Tres ministres de l’Opus Dei i adopció del Pla d’Estabilització el 1959.

 Liberalització econòmica.

 Entrada de capitals estrangers, amb alta proporció a Catalunya.

 Afluència del turisme amb les seves divises.

 Arribada de remeses dels emigrants espanyols a Europa.

 Primera de les reconversions de la indústria tèxtil catalana que 
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 Primera de les reconversions de la indústria tèxtil catalana que 
posteriorment anirien liquidant moltes empreses.
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… ELS DOS PRIMERS DECENNIS DE LA DICTADURA (1939-1960) … 

La repressió

 1939-1953  3.585 persones afusellades a Catalunya 
després de consells de guerra.
 1939-1943  serien el 95% de les execucions.
 La majoria dels afusellats foren anarcosindicalistes i membres d’ERC.

 Gent de segona i tercera fila que no 
havien considerat necessari exiliar-se.

 15 oct 1940  afusellament a Montjuïc de 
Lluís Companys, entregat per la Gestapo.

 24 jul 1942  afusellament a Paterna de 
Joan Peiró, també entregat per la Gestapo.Joan Peiró, també entregat per la Gestapo.

 Malgrat tot, el règim de Vichy es resistí a 
lliurar a Franco dirigents republicans.

 1942  14.500 reclusos a les presons de Catalunya.

Fitxa policial de Lluís Companys, el 
8/10/1940 (WordPress.com)
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 1942  14.500 reclusos a les presons de Catalunya.
 Als que cal sumar 2.500 condemnats a treballs forçats.
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… ELS DOS PRIMERS DECENNIS DE LA DICTADURA (1939-1960) …  

 Repressió econòmica i social. Repressió econòmica i social.
 Confiscacions de patrimonis i depuració de funcionaris.

 Dels empleats municipals de les quatre capitals 
catalanes  512 acomiadats, 126 suspesos entre catalanes  512 acomiadats, 126 suspesos entre 
1 i 5 anys, 743 sancionats sense sou entre 1 i 11 
mesos.

 Un de cada sis mestres d’escola a Catalunya van 
ser expulsats del cos.ser expulsats del cos.

 Un de cada 4,5 trasllat forçós fora de Catalunya.

 De la Universitat  expulsats 139 professors.

 Els estudiants universitaris van ser enquadrats obligatòriament en el 
Sindicato Español Universitario (SEU), dirigit per falangistes, amb carta 
blanca per reprimir qualsevol signe de resistència universitària.
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… ELS DOS PRIMERS DECENNIS DE LA DICTADURA (1939-1960) …  

 Governadors i alcaldes de les ciutats designats pel Govern. Governadors i alcaldes de les ciutats designats pel Govern.
 Eren automàticament caps provincials i locals del 

Movimiento.

 Els alcaldes de les altres poblacions eren designats pels  Els alcaldes de les altres poblacions eren designats pels 
governadors civils.

 Per necessitat burocràtica, la majoria del personal polític 
era del partit únic.

 El falangisme exercí el poder, però cada vegada més diluït 
dins del franquisme.

Francesc Sagalés i Corderas, alcalde de Granollers entre 1941 i 1946 (Diccionari biogràfic)

dins del franquisme.
 Per mitjà de la censura, de la premsa i la ràdio del Movimiento, del 

sindicat únic i obligatori, del servei social femení a la Sección Femenina i 
dels campaments d’estiu per a infants i joves.
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dels campaments d’estiu per a infants i joves.



HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA

… ELS DOS PRIMERS DECENNIS DE LA DICTADURA (1939-1960) … 

 Negació de la llengua i la cultura catalana.
Decret de 28 jul 1940  destitució de qualsevol empleat públic i del  Decret de 28 jul 1940  destitució de qualsevol empleat públic i del 
professorat que emprés el català al lloc de servei.

 L’Institut d’Estudis Catalans expulsat de la 
seva seu.seva seu.

 Sobrevisqué amb el suport econòmic de 
la Benèfica Minerva, amb un grapat de 
benefactors.benefactors.

 1939-1945  no es va poder publicar res 
en català al sud dels Pirineus.

 Fins al final dels 1940’s no es retiraren els rètols: “Si eres patriota habla 
en español” i “Habla la lengua del Imperio”.

 Intel·lectuals com Jordi Rubió, Ferran Soldevila i Carles Riba, formaren 
part d’una petita elit que protagonitzarien el redreçament parcial i insegur 
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part d’una petita elit que protagonitzarien el redreçament parcial i insegur 
dels anys seixanta i setanta.
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… ELS DOS PRIMERS DECENNIS DE LA DICTADURA (1939-1960) …  

 1945  derrota d’Alemanya a la II Guerra Mundial. 1945  derrota d’Alemanya a la II Guerra Mundial.
 Atenuació de les formes contra la llengua i la cultura catalanes per part del 

règim franquista.
 1945-1951  permís només per reeditar clàssics de la 

llengua catalana.llengua catalana.

 A partir de 1951  permís per publicar obres noves de 
creació literària (teatre, poesia, novel·la).

− Premis literaris que connectaren els escriptors en − Premis literaris que connectaren els escriptors en 
llengua catalana amb el públic (ex: la Nit de Santa 
Llúcia, el 13 de desembre).

 L’assaig, els treballs científics i les traduccions no es van  L’assaig, els treballs científics i les traduccions no es van 
autoritzar fins a la segona meitat del 1950’s.Premi Joanot Martorell 

del 1951 (Viquipèdia)

 Publicacions en català a Catalunya  12 tìtols el 1946; 60 el 1948; 96 el 
1954; 183 el 1960.

De la Dictadura franquista a la segona Restauració borbònica (1939-1978) 13

1954; 183 el 1960.

 El 1976 es recuperà el volum de 1936: 865 títols.
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… ELS DOS PRIMERS DECENNIS DE LA DICTADURA (1939-1960) … 

 Els immigrants i la llengua catalana. Els immigrants i la llengua catalana.
 Fins al 1939  l’havien sentit a la ràdio i l’havien vist als diaris.

 A partir de 1939:

 Allau immigratori de grans dimensions.

 Concentració en suburbis, on tots 
tenien sovint la mateixa procedència.

 El català exclòs dels mitjans de 
comunicació i de l’escola.

 Resultat  dificultat en la integració a 
la societat catalana dels nouvinguts.la societat catalana dels nouvinguts.

− Agreujada per les males condicions 
de vida dels obrers immigrants.

Nou Barris a Barcelona els 1950’s 
(Pinterest) 
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… ELS DOS PRIMERS DECENNIS DE LA DICTADURA (1939-1960) …  

L’oposició antifranquista fins al 1950

Oct 1944  intent d’invasió guerrillera a la Vall d’Aran. Oct 1944  intent d’invasió guerrillera a la Vall d’Aran.
 Set 1945  Josep Irla, a França, formà Govern de la 

Generalitat a l’exili.Generalitat a l’exili.
 Amb: Carles Pi i Sunyer, Pompeu Fabra, Antoni Rovira i 

Virgili, Josep Carner, Joan Comorera, ….

 Promogué l’ajut als exiliats, l’esforç pel manteniment de  Promogué l’ajut als exiliats, l’esforç pel manteniment de 
la llengua i la cultura catalanes, els requeriments a l’ONU 
pel restabliment de la democràcia a Espanya i Catalunya, 
i els contactes amb els catalans d’Amèrica.

 Gener 1948  es desfeia el Govern de la Generalitat a  Gener 1948  es desfeia el Govern de la Generalitat a 
l’exili.Josep Irla (Viquipèdia)

 Maig 1954  Irla (vell, malalt i pobre), renunciava a la presidència de la 
Generalitat.
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Generalitat.

 Moriria el setembre de 1958 a la Provença.
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… ELS DOS PRIMERS DECENNIS DE LA DICTADURA (1939-1960) …  

 Ago 1954  Josep Tarradellas elegit President de la Generalitat 
pels diputats del Parlament de Catalunya reunits a Mèxic.pels diputats del Parlament de Catalunya reunits a Mèxic.
 Nou electors presents i la resta votant per correu.

 Votaren 65 diputats vius dels 83 de l’antic Parlament del 1932.

 Tarradellas es negà a formar cap govern de coalició i restà a la seva finca 
de Saint-Martin-le-Beau.

 1945  fundació del Consell de la Democràcia Catalana.
 Fundat per Josep Pous i Pagès, sense comunistes.

 S’adheriren: ERC, UDC, Estat Català, Unió de Rabassaires, Moviment 
Socialista de Catalunya, Partit Republicà d’Esquerra, Unió Catalanista, Front 
Nacional de Catalunya, grups de la CNT i de la UGT, ….Nacional de Catalunya, grups de la CNT i de la UGT, ….

 Discrepàncies  amb el Govern Irla, derivades de les diferents perspectives 
que es tenien de l’interior i de l’exterior.

Reconeixia la Presidència de la Generalitat a l’exili, però reclamava llibertat 
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 Reconeixia la Presidència de la Generalitat a l’exili, però reclamava llibertat 
d’acció a Catalunya.
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… ELS DOS PRIMERS DECENNIS DE LA DICTADURA (1939-1960) … 

 Feb 1946  condemna del règim de Franco per l’ONU.
Tanmateix, Londres, París i Washington no estaven disposats a intervenir  Tanmateix, Londres, París i Washington no estaven disposats a intervenir 
a Espanya.

 1953  pacte pel qual Espanya es convertia en un aliat satèl·lit dels EUA.

1955  Espanya, legitimada per la comunitat internacional, entrava a  1955  Espanya, legitimada per la comunitat internacional, entrava a 
l’ONU.

 1947  Joan de Borbó envià el seu fill Joan Carles a Espanya 
sota la tutela de Franco.sota la tutela de Franco.
 Havia fracassat en l’intent de convèncer Franco 

per restaurar la monarquia constitucional.

 Va fer fracassar la possibilitat d’un pacte dels 
socialistes i republicans espanyols amb els 
monàrquics.
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Joan de Borbó el 1946 (Wikipedia)
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… ELS DOS PRIMERS DECENNIS DE LA DICTADURA (1939-1960) …  

 1949  Joan Comorera expulsat del PSUC acusat de titista.
A causa de resistir-se a la total subjecció al PCE. A causa de resistir-se a la total subjecció al PCE.

 1954  detingut i condemnat a 30 anys de presó, moriria a la presó de 
Burgos el 1958.

Finals dels 1940  esgotament del maquis. Finals dels 1940  esgotament del maquis.
 Segons xifres de la Guàrdia Civil, fins al 1953:

 Van fer: 13 assassinats, 24 segrestaments, 75 sabotatges, 367  Van fer: 13 assassinats, 24 segrestaments, 75 sabotatges, 367 
atracaments i 91 enfrontaments armats.

 Van morir 243 guerrillers, 271 ferits i 1251 detinguts.

 El 1948 els comunistes renunciaren a la guerrilla, i el 1952 ho feren els  El 1948 els comunistes renunciaren a la guerrilla, i el 1952 ho feren els 
anarquistes, encara que alguns subsistiren actuant aïlladament, com:

 Josep Lluís Facerias, abatut el 1957 a Barcelona.

 Quico Sabaté, mort en la lluita el 1960 a Sant Celoni.
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 Quico Sabaté, mort en la lluita el 1960 a Sant Celoni.

 Ramon Vila “Caracremada”, abatut el 1963 a Balsareny.
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… ELS DOS PRIMERS DECENNIS DE LA DICTADURA (1939-1960) … 

El nacionalcatolicisme

 El catolicisme omnipresent amb l’Església aliada amb el règim 
franquista.
 Dues terceres parts dels bisbes a Catalunya no eren catalans.Dues terceres parts dels bisbes a Catalunya no eren catalans.

 Arribas Castro, a Tarragona, i Aurelio del 
Pino, a Lleida, eren declaradament 
franquistes.

 L’Església va col·laborar a la 
descatalanització mitjançant les 
congregacions religioses d’ensenyament, 
com a mínim fins als 1960’s.com a mínim fins als 1960’s.
 Tanmateix, una part de la clerecia parroquial, tan aviat com va poder, 

va tornar a la predicació i la catequesi en català.

 Les esglésies foren els primers llocs on la llengua catalana va 
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 Les esglésies foren els primers llocs on la llengua catalana va 
reaparèixer com a llengua pública.
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… ELS DOS PRIMERS DECENNIS DE LA DICTADURA (1939-1960) …  

Existia un catolicisme catalanista anterior al 1931. Existia un catolicisme catalanista anterior al 1931.
 Podia oferir un rellançament del catalanisme a partir del catolicisme.

 27 abril 1947  festa d’entronització de la Mare de Déu de Montserrat.27 abril 1947  festa d’entronització de la Mare de Déu de Montserrat.

 Per primera vegada el català era emprat públicament 
davant d’una concentració de 60.000 persones.

 Una bandera catalana va presidir la festa il·legalment  Una bandera catalana va presidir la festa il·legalment 
des d’un penyal inaccessible i en presència de les 
autoritats franquistes.

Mare de Dèu de 
Montserrat (Viquipèdia)
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… ELS DOS PRIMERS DECENNIS DE LA DICTADURA (1939-1960) …  

 1952  Congrés Eucarístic de Barcelona.
Desplegament del nacionalcatolicisme franquista. Desplegament del nacionalcatolicisme franquista.

 1953  Concordat amb la Santa Seu.
 Donava la possibilitat a l’Església d’acollir les úniques organitzacions  Donava la possibilitat a l’Església d’acollir les úniques organitzacions 

juvenils permeses fora del falangisme.

 Es va crear la Joventut Obrera Catòlica (JOC), de la que sortirien 
destacats militants del futur moviment obrer dels seixanta.

 Vers el 1970, la JOC quedava reduïda a uns pocs grups a Granollers, 
Manlleu i Rubí, per l’actitud de certs dirigents de la jerarquia eclesiàstica.

 Des del 1956  l’escoltisme aconseguí la protecció diocesana.
 Gràcies a això l’escoltisme confessional va créixer més que l’aconfessional.

 Arribaren a 14.000 membres el 1968.

 L’escoltisme va ser una escola de catalanitat i de formació de futurs 
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 L’escoltisme va ser una escola de catalanitat i de formació de futurs 
quadres de la societat civil.
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Del boicot dels tramvies als fets del Palau de la Música

 Feb 1951  moviment popular espontani a Barcelona.
 Boicot a l’ús dels tramvies.
 Contra l’augment de les tarifes dels  Contra l’augment de les tarifes dels 

tramvies a Barcelona.

 Les autoritats es van veure obligades a 
baixar-les novament.

 Seguit d’una vaga general el mes de març.

 Vaga de tres dies amb 250.000 obrers.

 La vaga seria esclafada per la repressió. La vaga seria esclafada per la repressió.

 L’autoritat de Tarradellas desconeguda pels catalans de 
l’interior i aviat discutida pels de l’exili, fins i tot dins d’ERC.
 A finals dels 1960’s  acusà Òmnium Cultural i l’abadia de Montserrat de 
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 A finals dels 1960’s  acusà Òmnium Cultural i l’abadia de Montserrat de 
fer el joc als comunistes.



HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA

… ELS DOS PRIMERS DECENNIS DE LA DICTADURA (1939-1960) …  

 1950’s  nova generació que no havia viscut la Guerra Civil.
No acceptava la imposició del franquisme ni la de l’antifranquisme. No acceptava la imposició del franquisme ni la de l’antifranquisme.

 1954  fundació de la Crist Catalunya o Catòlics Catalans o Cristians 
Catalans (CC).

Associació formada per persones de diversa procedència cristiana. Associació formada per persones de diversa procedència cristiana.

 El sector més activista encapçalat per Jordi Pujol.

− 1959  campanya contra Galinsoga (director de La Vanguardia).− 1959  campanya contra Galinsoga (director de La Vanguardia).

 Acabaria denominant-se Comunitat Catalana, decantada per les idees 
socialistes inspirades pel marxisme, abandonant la qüestió nacional.

 1957  celebració il·legal de l’assemblea lliure d’estudiants contra el SEU a 1957  celebració il·legal de l’assemblea lliure d’estudiants contra el SEU a 
la Universitat de Barcelona.

 Senyal que perillava el control franquista dels estudiants.

 Malgrat que pertanyien en una gran majoria a la burgesia.
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 Malgrat que pertanyien en una gran majoria a la burgesia.

 S’imposà la tàctica de la infiltració antifranquista en els quadres del SEU.
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 1959  fundació de l’Associació Democràtica Popular de Catalunya (ADPC).

 Professava un socialisme revolucionari. Professava un socialisme revolucionari.

 El 1961, donà origen al partit clandestí: Front Obrer de Catalunya (FOC).

 Cristians i agnòstics col·laboraren. 

 Pasqual Maragall i Miquel Roca, entre d’altres, procedeixen d’aquest 
corrent.

 Maig 1960  homenatge del centenari del naixement de Joan 
Maragall.

 Maig 1960  homenatge del centenari del naixement de Joan 
Maragall.
 Organitzat per l’Orfeó Català al Palau de la Música, i amb presència de 

ministres de Franco.

 Part del públic va cantar el Cant de la Senyera, prohibit pel franquisme.

 Detingudes vint persones, i Jordi Pujol condemnat a set anys de presó 
per un consell de guerra com a responsable del pamflet Us presenten al 
general Franco, i Francesc Pizón com a impressor.
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general Franco, i Francesc Pizón com a impressor.
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 1962  Jordi Pujol abandonà la CC per la seva nova orientació.
 Perquè anteposava la lluita de classes al catalanisme. Perquè anteposava la lluita de classes al catalanisme.

 Pujol es dedicar a promoure accions dins la legalitat en la defensa nacional 
de Catalunya: Rosa Sensat i la Gran Enciclopèdia Catalana.

 1970  començar a fer-se amb el control de El Correo Catalán. 1970  començar a fer-se amb el control de El Correo Catalán.

 1974  adquirí el setmanari Destino, creat pels catalans de Burgos.

 Finals 1950’s  canvis en la conflictivitat laboral.
 1956  vagues al tèxtil i el metall.

 1958  Llei de Convenis Col·lectius.

 Permetia negociació directa entre empreses i delegats dels treballadors. Permetia negociació directa entre empreses i delegats dels treballadors.

 Eleccions de representants sindicals  contacte entre els cercles d’obrers 
i els nuclis antifranquistes.

 1959  Plan de Estabilización que congelà els salaris i augmentà l’atur.
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 1959  Plan de Estabilización que congelà els salaris i augmentà l’atur.

 1962  diverses vagues, assenyalat i reprimit el FOC com a responsable.
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 La transició cap a un règim democràtic 
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ELS DARRERS QUINZE ANYS DE LA DICTADURA (1960-1975) … 

Creixement accelerat
1960-1975  important creixement a Catalunya. 1960-1975  important creixement a Catalunya.
 Creixement econòmic i demogràfic més ràpid i gran de la seva història.
 El PIB un 8% anual.

 De 3.925.000 habitants a 5.662.791.

− 952.000 vinguts de la resta d’Espanya.

− 1970  el 37,6% de la població havia − 1970  el 37,6% de la població havia 
nascut fora de Catalunya.

− Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme i 
Vallès Occidental les que més creixeren.

Un simbol del creixemtent econòmic 
(La Vanguardia)

Vallès Occidental les que més creixeren.

− També Tarragona per la implantació de la petroquímica.

 Arribada del turisme.

 1960  3.000.000 de turistes.
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 1960  3.000.000 de turistes.

 1970  10.000.000 (el 35% de tot Espanya).
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 El sector industrial.

 Creixement del metall, el químic i la construcció. Creixement del metall, el químic i la construcció.

 Reducció del tèxtil malgrat la importància del punt i les fibres sintètiques.

 L’agricultura i la ramaderia.

 Alts increments de la productivitat per l’augment de la maquinària.

 Els problemes.

 La dependència energètica exterior, malgrat Vandellós i Ascó. La dependència energètica exterior, malgrat Vandellós i Ascó.

− L’encariment del petroli, el 1973 i el 1979, afectaren durament 
l’economia catalana.

 La dependència de capitals externs  el 1974, el 63,6% de les empreses  La dependència de capitals externs  el 1974, el 63,6% de les empreses 
tenia el centre de decisió fora de Catalunya.

 La dependència tecnològica  per la insuficiència de la recerca pròpia.

 La Banca.
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 La Banca.

 L’autòctona tenia un 25% del mercat(225 oficines per 716 foranes).
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La represa cultural
 1958  fundació del Cercle d’Economia. 1958  fundació del Cercle d’Economia.

 Per part d’una nova generació europeista i liberal d’empresaris i gestors.
 Fundadors: Carles Mas Cantí, Carles Ferrer 

Salat, Carles Güell de Sentmenat, …Salat, Carles Güell de Sentmenat, …

 Un dels seus impulsors: Fabià Estapé.

 Sota el patrocini de Jaume Vicens Vives.

 1961  fundació d’Òmnium Cultural.
 Per treballar per la cultura i l’ensenyament en català.

 Fruit de la col·laboració d’un nucli molt minoritari de la burgesia industrial 

Fabià Estapé i Carles Güell (e-Notícies)

 Fruit de la col·laboració d’un nucli molt minoritari de la burgesia industrial 
catalana i un cercle ampli d’intel·lectuals influïts pel marxisme.

 Fundadors: Lluís Carulla, Joan B. Cendrós, Félix Millet, Joan Vallvé, … 

 Clausurat entre 1963 i 1967 arran de les declaracions de l’abat Escarré a 
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 Clausurat entre 1963 i 1967 arran de les declaracions de l’abat Escarré a 
Le Monde contra el règim franquista.
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 1959  aparegué Serra d’Or, sota la protecció de l’Abadia de 
Montserrat.Montserrat.
 Primera revista cultural d’abast general en llengua catalana.
 1961  creació de la revista infantil Cavall Fort, també molt important.

 1961  començament de la Nova Cançó (Els Setze Jutges) 1961  començament de la Nova Cançó (Els Setze Jutges)
 Grup de cantautors que acabaria donant popularitat en 

la recuperació del català.

 També en la divulgació de poetes catalans. També en la divulgació de poetes catalans.

 La procedència de Raimon (València) i Mª Mar Bonet 
(Mallorca) contribuïa a refer els lligams lingüístics.

 A més del concepte de Països Catalans formulat pel  A més del concepte de Països Catalans formulat pel 
valencià Joan Fuster.

 Noves editorials que publicaven en català. 
 El 1976 s’assolí la xifra de nous títols en català del 1936.

Miquel Porter, numero u dels 
Setze Jutges (LaFonoteca)
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 El 1976 s’assolí la xifra de nous títols en català del 1936.
 El català, però, continuava exclòs de l’ensenyament primari i secundari.
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 La lluita per la llengua catalana.
 1963  instàncies al Govern demanant l’ensenyament i mitjans de 

comunicació en català.

 1968  campanya “La llengua d’un poble” en el centenari de Pompeu Fabra

 1969  primer volum de la Gran Enciclopèdia Catalana.

 1970  llançament de la campanya “català a l’escola”.

 Nova Llei d’Educació que despenalitzà l’ensenyament del català, encara  Nova Llei d’Educació que despenalitzà l’ensenyament del català, encara 
que fora del programa oficial i obligatori.

 Ascens de nous empresaris fora de l’antiga burgesia industrial.
 Immobiliaris i financers agrupats en el Cercle d’Economia. Immobiliaris i financers agrupats en el Cercle d’Economia.

 Fins al 1980, poques de les 54 famílies catalanes amb més poder econòmic 
podien ser catalogades com a burgesia modernitzadora o catalanista.

 La majoria pertanyia a la burgesia conservadora, discretament 

De la Dictadura franquista a la segona Restauració borbònica (1939-1978) 31

 La majoria pertanyia a la burgesia conservadora, discretament 
espanyolista.
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 1966  Llei de Premsa que suprimí la censura prèvia.  1966  Llei de Premsa que suprimí la censura prèvia. 
 Confiava en l’autocensura, la dissuasió per mitjà de les multes i els 

segrestos d’edicions i suspensions de periòdics.

 Múltiples expedients al setmanari Destino, fins a  Múltiples expedients al setmanari Destino, fins a 
la suspensió per dos mesos, multa de mig milió 
i destitució del director (Nestor Lujan), el 1968.

 1969-1974  enduriment de la repressió cultural,  1969-1974  enduriment de la repressió cultural, 
tant legal com il·legal.

 Gen-abr 1969  estat d’excepció per l’augment 
de l’agitació universitària.

Malgrat tot, la tendència cap a la normalització lingüística 
no es va aturar.

 1971-1975  agressions contra llibreries, 
editorials, distribuïdores, revistes, … Revista Destino, març 1972 

(Periódicos históricos)
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Malgrat tot, la tendència cap a la normalització lingüística 
no es va aturar.
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L’oposició catalana al franquisme a partir de 1963L’oposició catalana al franquisme a partir de 1963
 1964  fundació de Comissions Obreres (CCOO).

 En la parròquia de Sant Medir de Barcelona.

Amb militants del PCE, del PSUC, d’altres  Amb militants del PCE, del PSUC, d’altres 
organitzacions d’esquerres a Catalunya, 
d’obreres catòliques (HOAC i JOC) i amb 
d’altres sense cap filiació política.

 1966  victòria de les candidatures de CCOO 
a les eleccions sindicals.

Cipriano García Sánchez, destacat membre 
del PSUC, PCE i CCOO (Diari de Terrassa)
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 1966  fundació del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la 
Universitat de Barcelona (SDEUB).Universitat de Barcelona (SDEUB).
 En el convent dels Caputxins de Sarrià.

 Afegit a la campanya “Volem bisbes catalans”.

Setge i penetració de la policia al convent  Setge i penetració de la policia al convent 
i detenció de personalitats representatives 
del catalanisme cultural (Jordi Rubió, 
Salvador Espriu i Joan Oliver).

 Sancions a dirigents estudiantils i 
acomiadament de 69 professors.

 La defensa dels condemnats va ser la 
primera vegada que reuní totes les forces primera vegada que reuní totes les forces 
polítiques sense excepcions.

 Un fet derivat  manifestació de 130 capellans i religiosos davant la 
prefectura de policia, pels maltractaments a un dirigent estudiantil. 

Assemblea en el convent dels Caputxins de 
Sarrià (El Nacional)
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prefectura de policia, pels maltractaments a un dirigent estudiantil. 

 El mateix any  el castellà Marcelo González seria bisbe de Barcelona.
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 1967-1971  enduriment de la repressió.
Pèrdua de la matrícula de tots els estudiants de la UB  derrota del SDEUB Pèrdua de la matrícula de tots els estudiants de la UB  derrota del SDEUB

 Il·legalització de CCOO (del 1967 al 1977).

 Fragmentació de l’oposició antifranquista.

 Els grups d’esquerres tendiren a deslligar l’alliberament de classes de 
l’alliberament nacional   qüestionament del catalanisme.

− El marxisme esdevindria la ideologia hegemònica de l’antifranquisme.− El marxisme esdevindria la ideologia hegemònica de l’antifranquisme.

 1967  escissió del PSUC del que arribaria a ser el PCE (Internacional), i 
del que després se separaria Bandera Roja.

 1967  divisió del MSC, amb predomini del sector de Joan Reventós i  1967  divisió del MSC, amb predomini del sector de Joan Reventós i 
Raimon Obiols, partidari de l’acció conjunta amb els comunistes, contra 
el parer del sector que encapçalava Josep Pallach.

 1969  el FOC es desintegrà per les tensions internes.
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 1969  el Front Nacional de Catalunya patí l’escissió del PSAN que volia 
sintetitzar marxisme, independentisme i unió dels Països Catalans.
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 Des 1969  creació de la Comissió Coordinadora de Forces 
Polítiques de Catalunya.Polítiques de Catalunya.
 Agrupà: ERC, FNC, MSC, UDC i PSUC.

 12 des 1970  tancada de 250 intel·lectuals a Montserrat.
Mobilització de l’oposició antifranquista  Mobilització de l’oposició antifranquista 
catalana amb motiu del consell de guerra 
celebrat a Burgos contra sis militants d’ETA.

 Constituïren l’Assemblea Permanent  Constituïren l’Assemblea Permanent 
d’Intel·lectuals Catalans.

 Es redactà un manifest demanat amnistia 
política, llibertats democràtiques i dret a 
l’autodeterminació.l’autodeterminació.

 Conseqüències  fortes sancions econòmiques, retirada de passaports, 
prohibició d’actuar en públic, …

 Va tenir un impacte internacional que contribuí al fet que dies després el 
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 Va tenir un impacte internacional que contribuí al fet que dies després el 
règim commutés les penes de mort.
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 Nov 1971  constitució de l’Assemblea de Catalunya.
 A la parròquia de Sant Agustí de Barcelona. A la parròquia de Sant Agustí de Barcelona.

 Plataforma unitària de l’antifranquisme que agrupava l’oposició catalana 
política i social contra la Dictadura.
 Demanava llibertat, amnistia, estatut  Demanava llibertat, amnistia, estatut 

d’autonomia i coordinació dels pobles 
hispànics contra la Dictadura.

 Per iniciativa de la Coordinadora de Forces  Per iniciativa de la Coordinadora de Forces 
Polítiques de Catalunya.

 Aconseguiria una mobilització 
antifranquista unitària.
 1973  passà de 45 organitzacions  1973  passà de 45 organitzacions 

inicials a 128 arreu de Catalunya.

 L’objectiu  associar l’emancipació nacional de Catalunya a la de classe. 
Les reivindicacions catalanes eren inseparables de l’antifranquisme.

Reunió de l’Assemblea de Catalunya al 
1973-1974 (Sapiens)
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 Les reivindicacions catalanes eren inseparables de l’antifranquisme.
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 Repressió contra l’Assemblea de Catalunya.
Oct 1973  detenció de 113 membres de l’AC a la parròquia Maria  Oct 1973  detenció de 113 membres de l’AC a la parròquia Maria 
Mitjancera de Barcelona.

 Set 1974  detenció de 67 al col·legi de les Escolàpies de Sabadell.

Le repressió reduí la seva activitat però no l’aturà. Le repressió reduí la seva activitat però no l’aturà.

 6 feb 1976  organitzà una manifestació de 70.000 persones a 
l’Eixample de Barcelona.

11 set 1976  organitzà la primera diada de l’Onze de Setembre a  11 set 1976  organitzà la primera diada de l’Onze de Setembre a 
Sant Boi, amb cent mil persones.

 Predomini del PSUC dins l’AC pel seu control de CCOO.
 Reforçat amb el reingrés d’una part dels escidits de Bandera Roja.

 Havia adoptat l’eurocomunisme segons el model italià.

 La transformació socialista per la via democràtica, compartint espai 
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 La transformació socialista per la via democràtica, compartint espai 
polític amb els socialistes que es definien com a marxistes.
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 Nov 1974  sorgia Convergència Democràtica de Catalunya.
Anava des del grup de Jordi Pujol i Miquel Roca fins a la UDC d’Anton  Anava des del grup de Jordi Pujol i Miquel Roca fins a la UDC d’Anton 
Cañellas, passant pel grup socialdemòcrata de Josep Pallach.

 1976  es convertia en partit però només amb el grup de Pujol i Roca.

Maig 1976  constitució del PSC (Congrés). Maig 1976  constitució del PSC (Congrés).
 Encapçalat per Joan Reventós, amb antics membres del FOC i del MSC.

 Es considerava catalanista i pretenia aconseguir una articulació confederal  Es considerava catalanista i pretenia aconseguir una articulació confederal 
del socialisme a Espanya.

 1970-1976  increment de les reivindicacions obreres.
 Amb un context econòmic marcat per la crisi del petroli de 1973. Amb un context econòmic marcat per la crisi del petroli de 1973.

 Amb un context polític marcat per la condemna  dels dirigents de CCOO 
pel TOP a Madrid (procés 1001 del 1973).

 1970-1975  mitjana de 219 vagues anuals amb 125.595 treballadors.
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 1970-1975  mitjana de 219 vagues anuals amb 125.595 treballadors.

 1976  399 vagues amb 695.037 treballadors.
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 Primera meitat dels 70’s  involució política.
Abr 1972  la policia matava a trets un  Abr 1972  la policia matava a trets un 
obrer de la construcció a Sant Adrià.

 Mar 1974  Salvador Puig Antich, un dels 
fundadors del MIL, era executat.fundadors del MIL, era executat.

 Proliferació d’atacs dels ultres, sempre 
impunes.

 El moviment veïnal es convertí en portaveu visible de l’AC.
Salvador Puig Antich (Wikipedia)

 El moviment veïnal es convertí en portaveu visible de l’AC.
 Polititzades les associacions de veïns igual que els col·legis professionals.

 Foren instrumentalitzades pels grups polítics.

 Anaven més lluny que les simples demandes ciutadanes.

 El moviment vaguístic també anava més enllà de les reivindicacions 
laborals.
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 El franquisme no va poder controlar la societat civil, encara que 
mantingué el control global de la situació fins al final.
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 1959-1965  Concili Vaticà II convocat per Joan XXIII.

 Va legitimar el pluralisme polític dels catòlics

Feia viable una lleial col·laboració entre catòlics i  Feia viable una lleial col·laboració entre catòlics i 
comunistes contra el franquisme.

 1974  aparegué el grup Cristians pel Socialisme de 
l’eurocomunista Alfonso Comín.l’eurocomunista Alfonso Comín.

 L’Església com a institució no va passar a l’oposició 
franquista, però no continuà prestant al règim el 
mateix suport que abans.

 D’aquí el crit dels ultres, en l’enterrament de Carrero 
Blanco, de “Tarancón al paredón”.

Joan XXIII (Wikipedia)
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 La transició cap a un règim democràtic 
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LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA I L’ESTATUT DE CATALUNYA (1976-1979) … 

La transició cap a un règim democràtic
Després de la mort del general Franco. Després de la mort del general Franco.
 Formació del Consell de Forces Polítiques de Catalunya.

 Els partits polítics prenien la iniciativa en lloc de l’AC. Els partits polítics prenien la iniciativa en lloc de l’AC.

 1976  Marxa per la Llibertat engegada per Pax Cristi.

 Per l’amnistia, les llibertats bàsiques i l’estatut 
d’autonomia.

 Prenent com a model de referència Lluís Mª Xirinacs.

 Jul 1976  Adolfo Suárez president del Govern.
 Nov 1976  aprovació de la reforma política per les Corts franquistes.

Ll.M. Xirinacs (bardina.org)

 Nov 1976  aprovació de la reforma política per les Corts franquistes.

 La reforma obtingué el “sí” del 69% de l’electorat de Catalunya.

 Negocià les condicions prèvies a les eleccions amb l’oposició antifranquista.
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 Jordi Pujol representava les forces catalanes amb el suport del PSUC.
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… LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA I L’ESTATUT DE CATALUNYA (1976-1979) … 

 Però Tarradellas demanà protagonisme en la negociació.
CDC i PSUC van deixar a les seves mans tota negociació amb Madrid. CDC i PSUC van deixar a les seves mans tota negociació amb Madrid.

 Primera meitat 1977  legalització del PCE, del PSUC i dels 
sindicats democràtics.sindicats democràtics.

 Les primeres eleccions democràtiques des del 1936.
 El PSC de Joan Reventós pactà una aliança amb la 

Federació Catalana del PSOE.Federació Catalana del PSOE.

 CDC de Jordi Pujol s’alià amb el grup de Ramon Trias 
Fargas, el grup de Jose Pallach i el FNC.

 Pel Senat  aliança de comunistes, socialistes, ERC i  Pel Senat  aliança de comunistes, socialistes, ERC i 
independents = Entesa dels Catalans.

 15 juny 1977  eleccions guanyades per UCD amb el 35% dels vots seguit 
del PSOE amb el 29%.

Josep Benet (bardina.org)
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del PSOE amb el 29%.

 A Catalunya guanyaren els socialistes, seguits del PSUC i de CDC.
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LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA I L’ESTATUT DE CATALUNYA (1976-1979) … 

Restabliment de la Generalitat i l’Estatut d’Autonomia
Suárez optà per negociar amb Tarradellas. Suárez optà per negociar amb Tarradellas.
 Per tal de neutralitzar la suma nacionalista i esquerrana de Catalunya.

 27 juny 1977  entrevista de Tarradellas amb Suárez i el rei a Madrid.27 juny 1977  entrevista de Tarradellas amb Suárez i el rei a Madrid.

 11 set 1977  gran manifestació a Barcelona.
 29 set 1977  establiment de la Generalitat 

provisional.provisional.

 23 oct 1977  arribava Tarradellas a Barcelona.

 Nomenà un consell executiu amb les quatre 
formacions més votades: PSC, PSUC, CDC i UCD.formacions més votades: PSC, PSUC, CDC i UCD.

 Dos anys i escaig de la Generalitat provisional.
 Incorporació del català al sistema reglat d’ensenyament.

 Primeres oposicions de professors de llengua i literatura catalanes.
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 Primeres oposicions de professors de llengua i literatura catalanes.

 Primers decrets sobre traspassos en matèria de sanitat i cultura.
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… LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA I L’ESTATUT DE CATALUNYA (1976-1979)  

 6 des 1978  referèndum sobre la Constitució espanyola.
 A Catalunya  68,1% de participació amb un 90,5% de vots a favor. A Catalunya  68,1% de participació amb un 90,5% de vots a favor.

 Preveia dues vies i dos nivells diferents d’autonomia, que posteriorment 
quedaria desvirtuat amb el “café para todos”.

 L’Estatut de Sau  redacció del projecte el setembre de 1978. L’Estatut de Sau  redacció del projecte el setembre de 1978.
 Per la comissió dels vint de l’Assemblea de 

Parlamentaris de Catalunya.

 Es va descartar el concert econòmic. Es va descartar el concert econòmic.

 29 des 1978  aprovació de l’Estatut pel Parlament de 
Catalunya presidit per Tarradellas.

 Sotmès a rebaixes per part del poder central. Sotmès a rebaixes per part del poder central.

 25 oct 1979  referèndum sobre l’Estatut a Catalunya.

 Aprovat amb el 60,5% de participació i el 88,1% de vots afirmatius.

19 des 1979  l’Estatut era sancionat pel rei, després d’haver estat 
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 19 des 1979  l’Estatut era sancionat pel rei, després d’haver estat 
aprovat pel Congrés i el Senat.
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El nostre recorregut: des del 1808 fins al 1978
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