
IDENTIFICACIÓ DE L’ASSIGNATURA: 
 
Nom de l’assignatura:  Història de Catalunya (Moderna) 
Grau: Humanitats 
Tipus: Formació bàsica, Nuclear, Formació complementària 
Crèdits (ECTS): 6 
Professors: Antoni Simon Tarrés, Maria Antònia Martí Escayol (grup matí). Pilar 
Sánchez (grup tarda).  

OBJECTIUS B.O.E.: 

- Conèixer els usos i pràctiques característics d’aquest període. 
- Emprar amb idoneïtat els instruments i materials necessaris per 

desenvolupar l’estudi històric (catàlegs d’arxius i biblioteques, 
bibliografies, etc.) 

- Relacionar els conceptes i les informacions amb d’altres àmbits d’estudi 
(art, filosofia, literatura, ciència, etc.) 

- Exposar, argumentar i rebatre, de manera oral i escrita, determinades 
qüestions dels continguts tractats. 

- Elaborar diferents tipologies de documents escrits amb eficàcia. 

 
COMPETÈNCIES:  

Competències transversals/Genèriques 

- Capacitat d’anàlisi i síntesi 
- Capacitat de raonament crític  
- Capacitat d’aprenentatge autònom  

Competències específiques  

Cognitives: 

• Identificar i interpretar el vocabulari de l’època 
• Conèixer i interpretar els fets històrics de l’època  
• Conèixer els usos i practiques culturals del període 
• Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials amb a 

antecedents explicatius dels actuals  
• Conèixer les teories sobre el poder i la política  

Procedimentals/Instrumentals: 

- Redacció de textos escrits de manera clara 
- Expressar-se de forma eficaç i lingüísticament correcta en les 

exposicions 
- Establir anàlisis comparatius per constatar factors de continuïtat i 

discontinuïtat en situacions de canvi històric  



- Relacionar críticament esdeveniments històrics i processos polítics 
actuals i del passat 

Actitudinales: 

- Desenvolupar el valor del coneixement històric en les anàlisis de 
situacions i presa de decisions  

- Fomentar la capacitat crítica vers les corrents polítiques, culturals, 
socials i científiques. 

 
Continguts: temari o blocs temàtics de l’assignatura. 

1.Catalunya dins la monarquia dels Reis Catòlics i dels Àustries. El difícil encaix de 

dos  models d’estat divergents. Identitats i contraidentitats. 

2.Després de la crisi baixmedieval. El redreçament de les bases humanes i 

materials del “llarg” segle XVI. El paper de la immigració occitana. 

3.Societat i conflictivitat social a la Catalunya de l’època de la Reforma i del Barroc. 

El fenomen del bandolerisme. 

4.Institucions i formes de govern abans del Decret de Nova Planta. 

5.De les “torbacions” de 1587-93 a la Guerra dels Segadors. El tractat dels 

Pirineus i la segregació de Catalunya. 

6.El “segon redreçament” català. L’especialització econòmica del territori i la 

integració de Catalunya en els grans circuits del comerç mundial. Catalunya 

durant el regnat de Carles II. 

7.La Guerra de Successió. Dels antecedents la repressió. Catalunya sota el model 

absolutista i centralitzador dels Borbons. 

8.L’expansió demogràfica i econòmica del segle XVIII. 

9.Transformacions socials i cultura en el segle de la Il·lustració. 

10.Cap a la caiguda de L’Antic Règim.  

 
Bibliografia. 
 

a) Obres de referència o manuals. 

• Balcells, A. (dir.): Història de Catalunya, Barcelona, L’esfera dels llibres, 2004. 
• DD.AA., Atles d’Història de Catalunya, Barcelona, Ed. 62, 1995. 
• Mestre i Campí, J (dir.): Diccionari d’Història de Catalunya, Barcelona, Ed. 62, 

1992. 
• Simon Tarrés, A. (ed.): Diccionari d’Historiografia Catalana, Barcelona, 

Enciclopèdia Catalana, 2003. 
• Vilar, Pierre, Catalunya dins l’Espanya Moderna, Barcelona, Crítica, 3 vols., 

1987. 
 
 



b) Bibliografia de temàtica específica. 
- Catalunya dins la monarquia dels Reis Catòlics i dels Àustries. El difícil 

encaix de dos  models d’estat divergents. Identitats i contraidentitats. 
BELENGUER, Ernest: Cataluña: De la Unión de Coronas a la Unión de Armas, 
Madrid,  Arco, 1996. 
MARTÍ ESCAYOL, Maria Antonia: La construcció del concepte de natura a l’Edat 
Moderna. Natura, cultura e identitat en el pensament català dels segles XVI i XVII, 
Bellaterra, Monografies Manuscrits 6, 2005. 
SOLERVICENS BO, Josep: Els Països Catalans i Espanya: ser o no ser, València, 
3 i 4, 1988.  
SIMON TARRÉS, Antoni: Construccions polítiques i identitats nacionals. Catalunya 
i els orígens de l’estat modern espanyol, Barcelona, PAM, 2005. 
 
- Després de la crisi baixmedieval. La reconstrucció de les bases humanes 

i materials del “llarg” segle XVI. El paper de la immigració occitana. 
DD.AA.: Terra, treball i societat, Barcelona, Crítica, 1986. 
NADAL, Jordi i GIRALT, Emili: La population catalane de 1553 à 1717. 
L’immigration francaise, París, SEVPEN, 1960. 
SIMON TARRÉS, Antoni: La població catalana a l’època moderna. Deu estudis, 
Bellaterra, Monografies Manuscrits 2, 1996.  
 
- Societat i conflictivitat social a la Catalunya de l’època de la Reforma i del 

Barroc. El fenomen del bandolerisme. 
PALOS, Joan Lluís: Catalunya a l’imperi dels Àustria, Lleida, Pagès, 1994. 
SERRA, Eva: Pagesos i senyors a la Catalunya del segle XVII. Baronia de 
Sentmenat 1590-1729, Barcelona, Crítica 1988. 
TORRES, Xavier: Els bandolers (s. XVI-XVII), Vic, Eumo, 1991. 
 

- Institucions i formes de govern abans del Decret de Nova Planta. 
FERRO, Víctor: El Dret públic català. Les institucions de Catalunya fins al Decret 
de Nova Planta, Vic, Eumo, 1987. 
PÉREZ LATRE, Miquel: La Generalitat de Catalunya en temps de Felip II. Política, 
administració i territori, Barcelona-Catarroja, Afers, 2004. 
 
- De les “torbacions” de 1587-93 a la Guerra dels Segadors. El tractat dels 

Pirineus i la segregació de Catalunya. 
ELLIOTT, J.H.: La revolta catalana 1598-1640, Barcelona, Vicens Vives, 1966. 
PÉREZ LATRE, Miquel: Entre el rei i la terra. El poder polític a Catalunya al segle 
XVI, Vic, Eumo, 2003. 
SIMON TARRÉS, Antoni: Els orígens ideològics de la revolució catalana de 1640, 
Barcelona, PAM, 1999. 
SIMON TARRÉS, Antoni: Pau Claris, líder d’una classe revolucionària, Barcelona, 
PAM, 2008. 
 

- El “segon redreçament” català. L’especialització econòmica del territori i 
la integració de Catalunya en els grans circuits del comerç mundial. 
Catalunya durant el regnat de Carles II. 



DANTÍ, Jaume: Els aixecaments populars als Països Catalans, Barcelona, Curial, 
1990. 
ESPINO, Antonio: Catalunya durante el reinado de Carlos II, Bellaterra, 
Monografies Manuscrits 5, 1999. 
JANÉ, Oscar: Catalunya i França al segle XVII. Identitats, contraidentitats i 
ideologies a l’època moderna (1640-1700), Barcelona-Catarroja, Afers, 2006. 

 
- La Guerra de Successió. Dels antecedents a la repressió. Catalunya sota 

el model absolutista i centralitzador dels Borbons. 
ALBAREDA, Joaquim: Els catalans i Felip V. De la conspiració a la revolta 1700-
1705, Barcelona, Vicens Vives, 1993. 
ALCOBERRO, Agustí: L’exili austracista 1713-1747, Barcelona, Fundació Noguera, 
2 vols., 2002. 
TORRAS RIBÉ, Josep M.:  Felip V contra Catalunya, Barcelona, rafael Dalmau, 
2005. 
 
- L’expansió demogràfica i econòmica del segle XVIII. 
FERRER, Llorenç: “El règim senyorial i la tinença  de la terra” a DD.AA., Història, 
política, societat i cultura dels Països Catalans, vol V, Barcelona, Enciclopèdia 
Catalana, 1995. 
SEGARRA, Agustí: Aiguardent i mercat a la Catalunya del segle XVIII, Vic, Eumo, 
1994. 
THOMPSON, J., Els orígens de la industrialització a Catalunya. El cotó a barcelona 
1728-1832, Barcelona, Ed. 62, 1994. 
VALLS, F.: La Catalunya atlàntica. Aiguardent i teixits a l’arrencada industrial 
catalana, Vic, Eumo, 2004. 
 
- Transformacions socials i cultura en el segle de la Il.lustració. 
ANTON, Javier: La herencia cultural. Alfabetización y lectura en la ciudad de 
Girona (1747-1807), Bellaterra, Monografies Manuscrits 4, 1998. 
JIMÉNEZ SUREDA , Montserrat: L’església catalana sota la monarquia dels 
Borbons. La catedral de Girona en el segle XVIII, Barcelona, PAM, 1999. 
LLUCH., El pensament econòmic a Catalunya 1760-1840, Barcelona, Ed. 62, 1973. 
 
- Cap a la caiguda de L’Antic Règim. 
FONTANA, Josep: La fi de l’Antic Règim i la industrialització (1787-1868), 
Barcelona, Ed. 62, 1988. 
JIMÉNEZ SUREDA, Montserrat: Girona 1793-1795. Guerra Gran i organització 
política a la monarquia dels Borbons, Girona, Ajuntament de Girona, 2006. 
ROURA, Lluís: Subjecció i revolta en el segle de la Nova Planta, Vic, Eumo, 2005.  

 
METODOLOGIA DOCENT: 
 
Tipus de docència  

Classes magistrals (50 %) 
Classes impartides segons un model de tipus seminari amb participació i 
debat dels alumnes sobre el contingut (25 %) 
Classes amb documentació (15%) 
Ús de material didàctic audiovisual (10 %) 

 



Campus virtual (sí / no) 
Antoni Simon, Maria Antònia Martí Escayol i Pilar Sànchez: sí (qüestions 
bàsiques)  
 

AVALUACIÓ: Sistema d’avaluació de l’assignatura amb indicació del 
percentatge que cada prova, treball o pràctica té en l’obtenció de la nota global 
de l’assignatura 

1. Dos exàmens dels coneixements assolits al llarg del curs (30%+30%)  
2. Ressenya (30 %)  
3. Assistència i participació a les classes (10 %)  

 
Definició de “no presentat” :  
 El lliurament d’un exercici escrit (qualsevol treball o prova de control) comporta 
un “acte de presència” en l’assignatura i, per tant, exclou l’opció del “no 
presentat” en les qualificacions finals. 
 

 
Dades de contacte del professor: 
 
Ubicació del despatx i hores de visita  
 
Despatx Antoni Simon: B7-1066 
Horari d’atenció als estudiants:  
Hores fixes: Dilluns 15’30-17’30 
Hores concertades: Dimecres 15-19 
Correu electrònic: antoni.simon@uab.cat 
 
Maria Antònia Martí Escayol 
Despatx: B7-1064-B 
Horari d’atenció als estudiants: a determinar 
Correu electrònic: MariaAntonia.Marti@uab.cat 
 
Pilar Sánchez 
Despatx: B7-1064-B 
Horari d’atenció als estudiants: a determinar 
Correu electrònic: Pilar.Sanchez@uab.cat 
 
 
 
 
 


