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Amb motiu de la commemoració del tres-
centè aniversari de la caiguda de la ciu-

tat de Barcelona en mans de les tropes de 
Felip V, el Centre d’Història Contemporània 
de Catalunya (Departament de la Presidèn-
cia, Generalitat de Catalunya) i la Societat 
Catalana d’Estudis Històrics (Institut d’Es-
tudis Catalans) convoquen el simposi Espa-
nya contra Catalunya: una mirada històrica 
(1714-2014). L’objectiu és analitzar amb 
criteris històrics, des del segle XVIII fi ns als 
nostres dies, les conseqüències que ha tin-
gut per al país l’acció política, gairebé sem-
pre de caire repressiu, de l’Estat espanyol 
en relació amb Catalunya. L’anàlisi tindrà un 
caràcter transversal des del punt de vista te-
màtic, cronològic i disciplinari, amb partici-
pació d’historiadors, economistes, sociòlegs 
i lingüistes. Els diversos ponents analitzaran 
les condicions d’opressió nacional que ha 
patit el poble català al llarg d’aquests segles, 
les quals n’han impedit el ple desenvolupa-
ment polític, social, cultural i econòmic.

Durant aquests tres dies (12, 13 i 14 de de-
sembre de 2013), el simposi incidirà en els 
efectes de la repressió institucional, política 
i administrativa al llarg dels segles XVIII, XIX, 
XX i XXI, i destacarà, també en aquest aspec-
te, la repressió militar i la presència de tres-
cents anys d’espanyolisme a Catalunya. La 
repressió econòmica i social també subrat-
llarà el fet immigratori i l’acció de l’Església 
catalana. Un altre àmbit d’actuació constant 
de l’Estat espanyol és la repressió lingüística 
i cultural. Aquí, hom incidirà, a més, en la fal-
sifi cació de la història, la repressió sobre els 
mitjans de comunicació i l’espanyolització 
del món educatiu. La repressió en el camp 
del dret, els exilis que han solcat la nostra 
història i les referències al País Valencià i a 
les Illes Balears centraran, així mateix, l’aten-
ció d’aquest simposi.

Programa

Lliçó inaugural: «Espanya i Catalunya, tres-cents anys 
de confl icte polític»

LA REPRESSIÓ INSTITUCIONAL, POLÍTICA I ADMINISTRATIVA

Cap a una nova estructura política centralista: segle XVIII

La construcció d’un estat liberal espanyol: segle XIX

Entre l’autonomia i la reacció uniformitzada: segle XX-XXI

La repressió militar: l’exèrcit sobre el país
Tres-cents anys d’espanyolisme a Catalunya

LA REPRESSIÓ ECONÒMICA I SOCIAL 
El cadastre: l’arrencada de l’espoli econòmic: segle XVIII

La indústria catalana com a motor de l’economia 
espanyola: segle XIX

L’economia catalana i el cost de les desigualtats 
espanyoles: segle XX

L’apoteosi de l’espoli: segle XXI

El fet immigratori, factor de desnacionalització?
L’Església catalana entre la resistència i la 

col·laboració

LA REPRESSIÓ CULTURAL I LINGÜÍSTICA

Contra l’ànima d’un poble: la repressió cultural
Destruir la llengua, destruir la nació: la repressió 

lingüística
La falsifi cació de la història
L’espanyolització del món educatiu
La llarga repressió dels mitjans de comunicació
La uniformització legislativa espanyola contra el dret 

propi català

Les polítiques de l’Estat espanyol enfront dels 
projectes d’autogovern de les Illes Balears

Espanya contra el País Valencià

L’EXILI

El primer exili contemporani: l’exili austriacista
Exiliats de tots colors: segle XIX

L’exili com a desertització nacional: segle XX


