HISTÒRIA DE CATALUNYA. SEGLE XX-I
Codi : 28832 (grup 2)
Professor : Joan B. Culla
Curs 2008-2009 (segon quadrimestre)
Tipus d’assignatura: Optativa
Número de crèdits: 6

TEMARI
1.- Introducció: Panorámica de la Catalunya de finals del Vuitcents
Les forces polítiques i socials en el marc del sistema de la Restauració. L’impacte de la
desfeta colonial. La cristal.lització del catalanisme polític.
2.- De la ruptura política de 1901 a la Setmana Tràgica
Els fonaments demogràfics i econòmics del Noucents. La formació de la Lliga
Regionalista. Els origens del lerrouxisme i les bases del seu èxit. La Solidaritat Catalana.
L’aparició de Solidaritat Obrera. Panorama sòciopolític de la Barcelona de 1909. La Setmana
Tràgica: els fets i les conseqüencies.
3.- La consolidació del catalanisme i l’ascens del moviment obrer
Creació i fracàs de la UFNR. Les frustracions del catalanisme d’esquerra. La lenta
davallada del republicanisme radical. La consolidació del predomini regionalista i l’assoliment
de la Mancomunitat. De la fundació de la CNT a la primera Guerra Mundial.
4.- El fracàs de la lliga i l’esclat de la guerra de classes
L’impacte econòmic de la Gran Guerra a Catalunya. L’assamblea de Parlamentaris del
1917 i la incorporació de la Lliga als governs espanyols. La campanya autonomista de 1918. La
CNT, de la vaga general d’agost a la vaga de la Canadenca. La generalització de la violència
social: pistolerisme i repressió. La diversificació del catalanisme.
5.- La Dictadura de Primo de Rivera i Catalunya
Les arrels catalanes del cop d’estat. L’actitud del règim envers Catalunya. La rèplica de
les forces polítiques catalanes: de la inhibició a l’activisme. El moviment obrer sota la
Dictadura.
6.- La configuració d’un nou equilibri sòciopolític
El compromís de la Lliga amb la monarquia. La reorganització de l’espai republicàcatalanista i les relacions amb el republicanisme espanyol. La formació d’Esquerra Republicana.
Les eleccions d’abril de 1931 i el canvi de régim.
7.- La República. El període constituent
De la República Catalana a la Generalitat provisional. El sistema de partits a la
Catalunya republicana. L’Estatut de Núria. El debat parlamentari i l’aprovació de l’Estatut de
1932.
8.- La Catalunya autònoma (1932-1934). Problemes i realitzacions
Configuració política de la Generalitat estatutàri en la breu etapa de normalitat: el
Parlament, els presidents, els governs, les crisis. La depressió econòmica i els seus efectes
socials. L’evolució interna de la CNT: trentistes i faístes. Les relacions CNT-govern català, de
la cordialitat a l’insurreccionalisme. El problema rabassaire.

9.- Del sis d’Octubre a la rebel.lió militar
La “crisi de 1934”. Els fets d’octubre: desenvolupament i significació. La suspensió de
l’Estatut i la represssió. La “Generalitat governativa”. El Front d’Esquerres i els processos
unitàris dins del moviment obrer. Les eleccions del febrer de 1936 i el restabliment de
l’autonomia. L’ “oasi català”, tòpic i realitat.
10.- Catalunya en la guerra civil
El Dinou de Juliol al principat. El poder real i el poder legal : la Generalitat i el Comitè
de Milícies Antifeixistes. La creació del PSUC i el seu paper sòciopolític immediat. La
reraguarda republicana i l’exili burgés.L’autonomia de guerra. La nova organització ecomòmica
i social. La difícil reunificació de poders: els Fets de Maig. La restricció de l’autonomia i la
desfeta militar.
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AVALUACIÓ
Aquest constarà de dos elements, ambdós obligatoris. D’una banda, la recensió de tres
monografies triades de la llista que es proporcionarà, i, de l’altra un examen. Les
característiques i modalitats de les dues formes d’avaluació seran precisades en les primeres
classes del curs.

