Col·lecció de vídeos d’Història de Catalunya (Draghi) en dibuixos animats
Cada episodi dura uns 15’, aquesta sèrie d’animació es va fer cap al 1990. També hi ha
capítols de les èpoques antiga, medieval i moderna, però no els incloc perquè cauen fora
del nostre temari.
Guardar-te voldria perquè amb treball t’he feta. Capítol 17. http://www.edu3.cat/Edu3tv/
Fitxa?p_id=23333&p_ex=dragui&p_amb=4022. Finals del segle XVII.
L’Onze de Setembre. Capítol 19. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=23331&p_ex=dragui&p_amb=4022. La Guerra de Successió a inicis del S. XVIII.
De les pedres... pans. Capítol 20. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=23330&p_ex=dragui&p_amb=4022. L’avenç econòmic de la 1ª meitat del s.XVIII.
La carrera d’Amèrica. Capítol 21. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=23340&p_ex=dragui&p_amb=4022. L’expansió comercial a la fi del S. XVIII.
La Guerra del Francès. Capítol 22. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=23342&p_ex=dragui&p_amb=4022. La invasió napoleònica (1808-1814).
Visca la Constitució. Capítol 23. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=23329&p_ex=dragui&p_amb=4022. La Constitució de Cadis (1812).
La Renaixença. Capítol 24. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=23335&p_ex=dragui&p_amb=4022. La recuperació cultural del país a mitjan S. XIX.
Fum de progrés. Capítol 25. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23336&p_ex=fum
%20de%20progr%E9s. La industrialització, el ferrocarril, colònies i vapors.
El món dels somnis. Capítol 26. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=23337&p_ex=dragui&p_amb=4022. L’evolució política i social a mitjan S. XIX.
L’Exposició Universal del 1888. Capítol 27. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=23338&p_ex=dragui&p_amb=4022&p_num=3. Evolució i avenços a la fi del XIX.
El Modernisme. Capítol 28. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=23339&p_ex=dragui&p_amb=4022&p_num=3. Gaudí, Domènech i Montaner...
Obrerisme i catalanisme. Capítol 29. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=23341&p_ex=dragui&p_amb=4022. L’obrerisme en el pas del XIX al XX.
La derrota del 98 i el tancament de caixes. Capítol 30. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=23543&p_ex=dragui&p_amb=4022. Evolució política des del 1898 fins al 1914.
La Mancomunitat. Capítol 31. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=23958&p_ex=dragui&p_amb=4022. Evolució política del 1914 al 1923.
La Primera Dictadura. Capítol 32. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=23959&p_ex=dragui&p_amb=4022. Dictadura de Primo de Rivera i dictablanda.
República i Generalitat. Capítol 32. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=23960&p_ex=dragui&p_amb=4022. (1931-1936)
La Guerra Civil. Capítol 34. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=23961&p_ex=dragui&p_amb=4022. (1936-1939)
Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar. Capítol 35. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=23962&p_ex=dragui&p_amb=4022. Primer franquisme (1939-1959).
La ginesta floreix. Capítol 36. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=23963&p_ex=dragui&p_amb=4022. Desarrollismo (1959-1973).
Llibertat, amnistia i estatut d’autonomia. Capítol 37. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=24122&p_ex=dragui&p_amb=4022. Fi del franquisme (1973-1975).
Som una nació. Capítol 38. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=24123&p_ex=dragui&p_amb=4022. La represa democràtica (1975-1980).
Un poble en marxa. Capítol 39. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=24124&p_ex=dragui&p_amb=4022. Els anys 80.

Els Diaris de Pascal

A través dels ulls d’un periodista jove (que es mostra com una persona gran amb records
o flashbacks cap al passat), TV3 ens mostra l’evolució política, social i cultural al nostre
país, d’una manera molt gràfica, tot apareixent-ne les principals figures, des del 1929
(Exposició Internacional de Bcn) fins al 1936 (inici de la Guerra Civil). Hi ha un capítol per
any. Aquesta producció és del 2007.
1. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=30378&p_ex=els%20diaris%20de%20pascal.
1929.
2. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=30377. 1930.
3. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=30379. 1931.
4. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=30629. 1932.
5. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=31168. 1933.
6. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=31415. 1934.
7. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=31933&p_ex=els%20diaris%20de
%20pascal&p_num=3. 1935.
8. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=31934&p_ex=els%20diaris%20de%20pascal.
1936.

Històries de Catalunya
Sèrie emesa a TV3 el 2005, amb bocins de la història del país vinculats a diverses àrees
temàtiques. La seva durada és de mitja hora amb tres subepisodis d’èpoques diferents.
1. Empúries, l’ànima de Catalunya. Inclou les excavacions dutes a terme per la
Mancomunitat: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=36034&p_ex=hist%F2ries%20de
%20catalunya&p_amb=4022.
2. La força i l’ordre. Des de l’Edat <Mitjana fins al S.XIX passant per la creació dels
Mossos d’Esquadra. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18780&p_ex=hist%F2ries
%20de%20catalunya&p_amb=4022.
3. L’exili. Des del S. XVI fins al S.XIX, passant pels austriacistes. http://www.edu3.cat/
Edu3tv/Fitxa?p_id=18768&p_ex=hist%F2ries%20de%20catalunya&p_amb=4022.
4. Viure com reis. Des de l’Edat Mitjana fins al S.XVIII. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=18769&p_ex=hist%F2ries%20de%20catalunya&p_amb=4022.
5. Els viatgers. Un mercader, Gaspar de Portolà i una dona del S.XX. http://www.edu3.cat/
Edu3tv/Fitxa?p_id=18771&p_ex=hist%F2ries%20de%20catalunya&p_amb=4022.
6. El menjar. Des dels romans als medievals i al S.XVIII. http://www.edu3.cat/Edu3tv/
Fitxa?p_id=18767&p_ex=hist%F2ries%20de%20catalunya&p_amb=4022.
7. La frontera. El ‘limes’ amb l’Islam, el tractat dels Pirineus i el S.XIX. http://www.edu3.cat/
Edu3tv/Fitxa?p_id=18765&p_ex=hist%F2ries%20de%20catalunya&p_amb=4022.
8. La terra. El Consell de Cent, les fargues i el 1r ferrocarril. http://www.edu3.cat/Edu3tv/
Fitxa?p_id=18765&p_ex=hist%F2ries%20de%20catalunya&p_amb=4022.
9. La comunicació. Propaganda i correu des del S. XV fins al S.XIX. http://www.edu3.cat/
Edu3tv/Fitxa?p_id=18772&p_ex=hist%F2ries%20de%20catalunya&p_amb=4022.
10. El rastre de la història. Tot tipus de documents, fonts i registres. http://www.edu3.cat/
Edu3tv/Fitxa?p_id=18766&p_ex=hist%F2ries%20de%20catalunya&p_amb=4022.
11. Els diners. Històries de negocis dels segles XVIII i XIX. http://www.edu3.cat/Edu3tv/
Fitxa?p_id=18775&p_ex=hist%F2ries%20de%20catalunya&p_amb=4022.
12. Les religions. Com es vivia aquest fet a la Catalunya medieval. http://www.edu3.cat/
Edu3tv/Fitxa?p_id=18779&p_ex=hist%F2ries%20de%20catalunya&p_amb=4022.
13. Els artistes. Com vivien des de l’Edat Mitjana fins al S.XX. http://www.edu3.cat/Edu3tv/
Fitxa?p_id=18778&p_ex=hist%F2ries%20de%20catalunya&p_amb=4022.

14. Violència. Des del S.XV fins al S.XIX. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=18777&p_ex=hist%F2ries%20de%20catalunya&p_amb=4022.
15.El poder. Des del S.XIV fins al S.XVIII. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Cerca?p_ex=hist
%F2ries%20de%20catalunya&p_amb=4022&p_se=31385967&p_pag=2&p_ps=10.
16. Les ciutats. Des de la Bcn romana fins a la del S.XIX, amb Girona http://www.edu3.cat/
Edu3tv/Fitxa?p_id=18397&p_ex=hist%F2ries%20de%20catalunya&p_amb=4022.
17. El pas del temps. Des del S.XIV fins al S.XIX. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=18773&p_ex=hist%F2ries%20de%20catalunya&p_amb=4022.
18. La dona. La seva evolució des de l’Edat Mitjana fins al S.XIX. http://www.edu3.cat/
Edu3tv/Fitxa?p_id=18774&p_ex=hist%F2ries%20de%20catalunya&p_amb=4022.
19.El mar. Des del S.XIII fins al S.XVIII, passant pel S.XVI. http://www.edu3.cat/Edu3tv/
Fitxa?p_id=18398&p_ex=hist%F2ries%20de%20catalunya&p_amb=4022.
20. La llengua. Des del seu bressol fins al S.XX. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=18399&p_ex=hist%F2ries%20de%20catalunya&p_amb=4022.
21. Les migracions. Des del S. XIV fins al XX, passant pel XVIII. http://www.edu3.cat/
Edu3tv/Fitxa?p_id=18400&p_ex=hist%F2ries%20de%20catalunya&p_amb=4022.
22. La família. Des de l’època romana fins als segles XVI i XVII. http://www.edu3.cat/
Edu3tv/Fitxa?p_id=18401&p_ex=hist%F2ries%20de%20catalunya&p_amb=4022.

Barcelona, ciutat neutral
Útil per veure com evoluciona Catalunya durant la I G.M. Amb una trama que integra molts
personatges i situacions de tipus variat.
Capítol 1: http://www.tv3.cat/videos/3825790/Barcelona-Ciutat-Neutral---Capitol-1.
Capítol 2: http://www.tv3.cat/videos/3826110.

