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Ettlibre que tens a les marrs

i ha gent que opina que la história no serveix per a res. El present és tan nou' tan diferent, i el futur,

tan excitant -i tan incert- que els sembla una pérdua de temps furgar en el passat per buscar-hi ex-

periéncies o exemples. No sabem si tu, lector o lectora, pertanys a aquest corrent' Peró també hi ha gent

que c(eu que la história és un dels sabers més atractius i més interessants. 2Hi ha gaires coses més moti-

vadores que saber com vivia la gent en un altre temps4 2Hi ha gaires camps d'estudi tan apassionants

com el que ens forneix la mateixa vida humana i la seva evoluciói Mirar enrere de tant en tant' fer balanq

del propi passat, descobrir-hi encerts i errors, 2no és una práctica que tots plegats hem utilitzat moltes ve-

gades amb profit4

De la mateixa manera que cadascú serva record del passat a través de la memória, els paisos i les col'lec-

tivitats humanes recorden els temps pretérits a través de la história. La nostra disciplina ens dóna també

moltes pistes sobre per qué les coses són com són. Resseguint determinats processos histórics (econó-

mics, tecnológics, socials o polítics) podem arribar a entendre les claus del present. I, de vegades, podem

trobar-hi similituds i diferéncies, exemples a valoraS a imitar o a rebutjar. Rere la história sempre bate-

guen moltes históries. En cada obra hi és present la vida humana. La história pot ser un gran telescopi

obert a l,espai, o un mirall que ens reflecteix a nosaltres mateixos; peró mai no hauria de deixar

indiferent ningú. Amb aquest llibre apofundirás en la história del nostre país, i en especial en les seves dar-

reres etapes. A través d'aquest recorregut podrás copsar d'on venim i qui som -i, potse! t'arribarás a pre-

guntar on anem.

El llibre que tens a les mans ha estat pensat per fer-te més fácilla travessia. Uhem dividit en una unitat in-

troductória , Els yrecedents histórics,i en tres blocs. El primer, oliberalisme i indústriao, explica, en tres uni-

tats, els grans canvis viscuts en el segle xlx. El segon, nCrisi, república i guerrao, presenta, al llarg de cinc

unirats, els principals esdevenimenrs ocorreguts des de l'inici del segle >x fins a l'any 1939. Finalment, el

teÍceÍjnDictadura i democráci ao, analitzaen cinc unitats 1'época franquista, la Transició i la nostra histó-

ria més recent.

A cada unitattrobarás, a més de la informació necessária, unDossttR, obert a temes complementaris, i un

gran nombre de documents i activitats'

Abans de la unitat introductória hem inclós un apartat dedicat a les fonts históriques, que et será molt útil

per preparar la prova d'accés a la universitat.

Al final del llibre també hi ha un GLossARr amb la definició dels termes que hem considerat més difícils.

ELSAUTORS
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Per poder conéixer i estudiar el passat, els historiadors ne-

cessiten treballar amb fonts históriques, és a dir, qualsevol

document o objecte que ens doni un coneixement total o
parcial del passat. D'aquesta manera, les fonts históriques
constitueixen la matéria primera de I'historiador, perqué

sense elles no és possible reconstruir la história, és a dir,

estudiar el passat col.lectiu.
Durant Ia revolució urbana, en el v mil.lenni abans de Crist,

la humanitat va inventar I'escriptura,fet que va donar lloc a I'a-

parició dels documents escrits, que són les fonts históriques

més importants.Aixó no obstant,en els darrers cent cinquanta
anys han aparegut fonts noves, com la fotografia i, més recent-

ment, els mitjans audiovisuals. Pel que fa a la prehistória, en

canvi, les fonts són summament escasses (restes fóssils huma-
nes, estris de pedra, cerámica, armes de metall, jaciments, etc.),

de manera que la informació que ens ofereixen de com vivia la
humanitat en aquell període és molt fragmentária.

A I'hora d'estudiar les fonts históriques, hem de dife- empren també els testimonis orals dels supervivent,
renciar-hidos grans grups: les primáries iles secundáries. període que estudien. Els testimonis poden ser dels g

Diferents exemples de fonts
primáries i secundáries
relatives a la guerra civil
espanyola de 1936-1939

Les fonts históriques primáries són les produides ;
mateixa época dels fets a qué fan referéncia. Aquestes'
poden ser de diverses classes: escrites (documents, pre

correspondéncia, etc.), iconográfiques o visuals (pint

caricatures, fotografies, cinema, etc.), testimonis
(edificis, escultures, objectes de la vida quotidiana, estr ;
treball, monedes, etc.) i testimonis orals.

Els documents poden ser de tipologia diversa: pc ttm

(discursos, actes dels congressos dels partits, etc.), jur
(les constitucions i les diverses lleis aprovades per ur
lament), i económics i quantitatius (pressupostos de l'i
censos, estadístiques, etc.). A més, poden ser de carácte"
blic, per exemple un discurs parlamentari, o de carácter p"

com ara un testament.
Com hem dit, els historiadors utilitzen foname

ment les fonts escrites, peró els qui estudien els temps
recents (des de seixanta-cinc anys enrere fins al dia d'

< Porlades de les edicions de Sevilla,
a dalt, i de Madrid, a baix, del diariABC
del 20 de juliol de 1 936.
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protagonistes (dirigents polítics, sindicals o eclesiástics, per
exemple), peró també dels homes i les dones que no van
tenir cap protagonisme especial peró van patir iviure els fets
i els períodes que estudien els historiadors. Aquests testimo-
niatges són especialment útils per als historiadors a l'hora
de reconstruir la vida quotidiana de les persones, com ara els

hábits de vida doméstics, les activitats de lleure, les relacions
socials, la feina a la fábrica o al camp, etc.

Les fonts históriques secundáries són llibres, articles o

reportatges a ud iovisua ls q ue a na I itzen esdeven i ments i epi-
sodis del passat, i han estat escrits o efectuats molt temps
després que es produissin aquells fets. També es poden
considerar fonts secundáries les novel.les i pel'lícules de te-
mática histórica, especialment si han estat ben documen-
tades.

Peró en qualsevol cas, per reconstruir el passat, els histo-
riadors han de fer un treball de recerca acurat que ha de
superar un seguit de dificultats. En primer lloc, cal localitzar
les fonts primáries i secundáries que han de consultar. Molt

sovint, els documents estan custodiats i catalogats en més o
menys grau en arxius, hemeroteques (premsa) i biblioteques
de titularitat pública o privada, peró a vegades l'historiador
o historiadora ha de fer una pacient tasca investigadora, gai-
rebé detectivesca, que el duu a trobar documentació en llocs
inimaginables.

En segon lloc, els historiadors es troben amb visions con-
tradictóries d'un mateix fet. Per tal d'intentar acostar-se a Ia
veritat, els estudiosos han de contrastar fonts molt diverses
i seleccionar els aspectes més versemblants de cada una.
Amb tot, cal tenir en compte que l'historiador o historiado-
ra, com a persona que és, té una determinada ideologia, de

manera que mai no es pot fer una história completament
objectiva; sobre un mateix episodi históric (per exemple, la

guerra civil espanyola) es poden fer interpretacions ben dife-
rents. És per aixó que el lector o lectora interessat en un epi-
sodide la história haurá de llegir més d'un llibre a fide tenir
una visió com menys esbiaixada millor i al més completa
possible.

^ 
Fotograma de Tierray Libertad (1 995), de Ken Loach.
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Els precedents h¡stórics"
El segle xvl¡t

Ualta edat mitjana
La baixa edat mitjana
La unió de corones. Els Austries
América: conquesta i colonització

Els Borbons
Societat i economia al segle XVIII:
canvis i continuitats
Hispanoamérica al segle xvlu
El neoclassicisme. La Il.lustració
DOSSIER: lexiti de la guerra de Successió

> El comte d'Urgell Ermengol fl ven el castell de Llordá
(lsona, Pallars Jussá) al seu vassall Arnau Mir de Tost
l'any 1033, Miniatura del lrber Feudorum Maior.

Catalunya, com la resta de regnes peninsulars, es conforma políticament a parti
dels segles vnt-tx. Els primitius comtats conquereixen progressivament espais a

al-Andalus, i ben aviat s'estenen també per la Mediterránia. Una societat feudal,
peró també amb preséncia mercantil i urbána, pateix els efectes devastadors de la
crisi baixmedieval. La unió de corones suposa l'inici d'una monarquia hispánica,
de tall confederal, QU€, durant més d'un segle, será hegemónica a Europa.

El segle xvnl s'inicia amb la guerra de Successió, un.conflicte internacional que
també suposava la primera guerra civil espanyola. La victória borbónica comporta
la supressió de les constitucions i de les institucions de govern de la coron a d'Aragó
i la imposició de l'absolutisme. Tanmateix, el segle xvul també és un període de
creixement económic i de canvi social. En tancar la centúria,lAntic Régim s'acosta
a la seva fi.

a

a

a

< lJany 1778 el rei
Carles lll va aprovar
la liberalització del
comerg amb
América. Aquest
fet va afavorir
I'econom¡a catalana,
que iniciá una foda
expansió. Pintura al
fresc de Pere Pau
Muntanya, titulada
Al.legoria del poder
reial (1 802), que
decora el sostre del
saló de Cónsols
de la Llot¡a de
Barcelona.

11.



1. Els precedents histórics. El segle xvnr

PEIRr c

J

f-ll_-l Comrais carolingis

f - l Teritori segregat de
I'Jmperi per Aissó (827)

s Comtats cedits al\\\\\\ Sunifred (834)

- 

Limit de comlat

Al-Andalus
Y any 71,1, , van penetrar a la Pe:mr
sula tropes islámiques formades:
soldats berbers i oficials árabs. ffill

720 ja ocuparen la práctica tot¿-::ro
de1 territori. La derrota ¿ i¿ f¿ullhL
de Poitiers (732), enqué els sarrélm
s'enfrontaren amb els francs, els ;m-
cumscriví definitivament a Ia 3ifl-
nínsula Ibérica. Molts hispanci-u"
mans abragaren aleshores 1a fe i:i:nr.
mica i la llengua i la cultura árabs. -¡r
Ibéria musulmana, o al-Andalus. ¡s.-
so1í un important desenvolupanffi
económic i cultural. Amb capial rur

Córdova, va esdevenir emirat fu¡:-

dependent (7 5 Q t califat (9 29). m
i que posteriorment es disgregá
regnes independents, o taifes. L-"ur[-

tim estat islámic va ser el
nassarita de Granada,
pels Reis Católics eIL492.Feti'
molts descendents d'al-And¿
anomenats mudéf ars i després rl-.nr.
cos, Íeslaren a 1a Península fin-.
1,609, quan se n'ordená I'exputrurr"
Aleshores, els moriscos eren pa:r-
cularment nombrosos a1 País Va,ro.
ciá i al Baix Aragó.

La formació dels regnes
cristians
La preséncia islámica a l'extrs¡mn
nord peninsular va ser, peró, rnaih
breu i poc significativa. A Astunrui,
es produí la fusió entre exiliats r":sr""

gots, que fugien dels árabs, i pob,t"e'
ció autóctona. La derrota islámic¿ a
Covadonga (722) suposála conscu-
dació d'un embrió d'estat resiste::r-
que en els segles següents s'este:.
gué, i repoblá, els regnes de Lleói
Castella. Navarra va ser inici:il-
ment ocupada pels francs, perd *
devingué regne independent al se-
gle x. Aragó ,perlaseva banda, ob'-
tingué la independéncia de Nava:-¿
al segle XI.

Els comtats catalans van esi-
venir província de l'imperi franc ¿l1

llarg dels segles VIII i tx. Els seus ¡-
mits terrilorials meridionals ress¿.
guien els rius Llobregat i Carden.-r.
Aquest territori encara avui es c:-

orA '\__ (

t\

,i

i-l:.i'--.]= Bisbat

t Seu de bisbal

#re$&m ffidm* w.w6*$mffiffi

Els precedents I lu nya ns
La península Ibérica va ser poblada
per grups d'homíruds des d'épo-
ques molt remotes. Les restes hu-
manes més antigues s'han trobat al

jaciment d'Atapuerca (Bur-
gos). Corresponen a I' Ho-

m0 anrccessor 1 tenen uns
800.000 anys. Les restes
més antigues a Catalu-
nya van ser trobades a
Táltetil (Rosse11ó). Perta-

nyen a I'Homo erectus t són
d'uns 450.000 anys errere.

Cap al 5000 aC es van intro-
duir a la Penínsuia l'agricultura i la
ramaderia. Aquest fet suposá, gra-
dualment, la superació de l'econo-
mia basada només en la depredació
del medi natural (caEa, pesca i re-
col.lecció) i I'inici d'una nova etapa:
el neolític. Des d'aleshores la Pe-
nínsula va ser poblada per diferents
grups humans.

Yany 218 aC un important estol
romá va desembarcar a Empúries,
antiga colóni a gregat a les ordres de1

general Cneu Corneli Escipió. S'ini-
ciava així la dominació romana
d'Hispánia, que es prolongá fins al
segle v dC. Durant aquesta etapa, la
península Ibérica formá part d'un
sistema moltmés ampli que abasta-
va totes les ribes de 1a Mediterránia
-el Mare Nostrum- i que tenia Ia ca-
pitalitat a Roma. A1 l1arg d'aquests
set segles es va produir una profun-
da romanització del territori. que
va tenir conseqüéncies en tots els
ámbits. Esmentem-ne, entre altres,
e1 desenvolupament d'una econo-
mia fonamentada en el blat, la vi-
nya i l'olivera; l'extensió del llati del
qual deriven e1 catalá, el castellá i
el gallec; 1a institucionalització de|
dret romá, i l'extensió de1 cristianis-
me, que també arribá a través de
f imperi.

A partir del segle V van penetrar
a la Península diversos pobles ger-
mánics. El 41.I ho van fer els visi-
gots, en qualitat de federats, o aliats,
dels romans. A comengament del
segle VII els visigots dominaven la
major part de la Perunsula.

¡ Dinar
hispanoárab del
segle x procedent
d'Olérdola
(Baix Penedés).

ElsfgmSts cltalans
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1. Els precedents histórics. EI segle )<vul I
neix amb el nom de Catalunya Ve-
lla. Ben aviat el comtat de Barcelo-
na n'obtingué la preeminéncia. El
985, eI comte Borrell II trencá la de-
pendéncia amb el regne franc. Mig
segle més tard, e|1135, e1 comte Ra-
mon Berenguer IV es casá amb la
princesa Peronella, Fil1a del rei Ra-
mir ll d'Aragó. Amb aquest matri-
moni nasqué la corona d'Aragó,
formada per dues entitats -Cata-
lunya i elregne d'Aragó- que van
mantenir 1a seva personalitat juri-
dicopolítica própia, peró que des
d'aleshores compartiren un matejx
sobirá. En els anys següents es pro-
duí la conquesta de la Catalunya
Nova. El casal comtal de Barcelona
també es va expandir per Occiti-
nia, mitjanqant una activa política
de compres i matrimonis. Aquesta
tendéncia s'estroncá, perd, arran de
la batalla de Muret (1.2L3), en qué
Pere I va ser derrotat i mort per tro-
pes franceses en el marc d'una croa-
da llanqada per Roma contra l/he-
retgia cátara o albigesa*.

La societat fer¡dal
Ai voltant del'any 1000 es conso-
lida a la península Ibérica. i arreu
d'Europa, el feudalisme. La nova
realitat jurídica, sociai i económi-
ca es va perpetuar en molts sentits
fins a 1es revolucions liberals del se-
gle XIX.

E1 feudalisme partia d'un princi-
pi essencial: la desigualta t jurídica
entre les persones. Així, nobles i
eclesiástics constituien estaments
privilegiats, perqué els seus drets i
deures eren substancialment dife-
rents -i miilors- dels de la majoria
de la població, que confor:rnava l'es-
tament popular. Nobles i institu-
cions eclesiástiques ostentaven la
senyoria iurisdiccional dels seus
territoris, anomenats també feus.
Eren e1s responsables de la justícia, i
podien empresonat condemnar a
mort i executar els seus vassalls.
Eren, doncs, i'autoritat pública en el
seu ámbit, cosa gue també els per-
metia disposar d'ingressos en quali-
tat d'impostos, monopolis i multes.

"At ru't\

Coimbralr-.'-lt

/
E¡

Medinaebli

¡¡t-'" _ttllrA|FA-DE
Guadáiájara. :j f:ja -'- .. \j*¡il

/ Alb
Toledo/- Conca a
..j/|

TAIFA DE TOLEDO.
DE VALENCIA

¡4 'al'\I ¿"'t.
"(,.,1 b.''
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200 km

A la práctica, els reis eren tan sols un
yrimum ¡fiter (ares, és a dir, un rpri-

mer entre iguals'. La seva sobirania
s'exhauria més enllá dels límits ter-
ritorials dels ámbits on eren senyors
jurisdiccionals.

Eis dominis senyorials es divi-
dien en dos ámbits: la reserva -1es
terres que el senyor es reservava per
al seu ús i benefici directe- i 1es ti-

.-r. Iuenta ¿9/t;r 0;

l-- r',.r*, *,r .*-.*.,* ;,. r Jn.,*l1
- -- , 

-,ll

nences, que treballaven directa-
ment els pagesos. Aquests en tenien
Ia propietat útil, que podien passar
a1s fills o descendents. Els nobles,
per la seva banda, n'eren propietaris
eminents, per 1a qual cosa en cobra-
ven impostos anuals en espécies, di-
ners i treball. A més l'Església obte-
nia el delme (eII0% de les collites)
i altres impostos de totes 1es terres.

< A l'alta edat
mitjana es van
construir
a Catalunya
un gran nombre
de castells que
servien tant
per a la defensa
del territori com
per assegurar
el poder dels
senyors feudals.
El castell de Mur
(segles xt-xrr), al
Pallars Jussá,
era el centre de la
baronia de Mur.

t3
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La ba$xm ffidmt mñtjana

lJexpansió dels regnes
cristians (1212-1348)

La victória dels regnes cristians a la
batalla de Las Navas de Tolosa
(I2I2) enva facilitar l'expansió cap
al sud. El regne de Portugal, inde-
pendent des de L L39, assolí 1'exffem
sud del seu territori actual el 1'249.
Castella, per la seva banda, s'ex-
pandí per Extremadura, la vall del
Guadalquivir i Múrcia. En aquestes
regions, la noblesa castellana obtin-
gué grans latifundis, que van conso-
lidar ia seva posició económica i so-
cial. A la corona d'Aragó, Jaume I
conquerí els regnes de Mallorca
(1229) i de Valéncia (1.232-1245). A
la fi del segle xII, el domini mu-
sulmá a la península Ibérica es limi
tava alregne de Granada.

La conquesta de Mallorca iniciá
l'expansió catalana per la Medi-
terránia, que en les décades se-
güents va assolir un imperi comer-

La península lbérica al segle xrt

cial i marítim important. Aií, els
reis del casal de Barcelona van obte-
nirla sobirania directa o indirecta de
Sicfia (1282), Menorca (1.287), Sar-
denya(1323), els ducats grecs d'Ate-
nes (1311) i Neopátria (1319), i eI
regne de Nápols (1442). Aquesta ex-
pansió es va produir en pugna cons-
tant amb Franqa, Génova i el papat.

IJexpansió va ser paral'lela al
creixement de les ciutats, del co-
merq i de la producció artesanal.
Aquests fenómens van consoiidar
unes noves classes socials: els ciu-
tadans honrats, o oligarquia urba-
na; els mercaders, o grans comer-
ciants, i els menestrals, o artesans,
que consútuíen el grup més nom-
brós i més visible de ciutats i viles.

La crisibaixmedieval
A Catalunya,la mala collita de 1333
-anomenat nlo mal any primern en
les cróniques de l'época- iniciá un

\
)

"\zf,fr:e? " \sPúrca

1333 (Lomafany pfimer". üollita,péss¡flr'
1336-1387 Regnatde Pere lll el CerimoniG
1336 ,Final delá gugra eo¡tra'Génova iili-

ciada el 1 329.
1347 Mala collita. Fam.

I 349 :La Bestanegraafifqa catalunya.
1357 Plagadellagostes.
1356.1360, Gl¡erra contra.Ca$tella.
1362-1 363 Pesta dels infants.

'1'371,'Pe6ta de,s m¡tjans:(adqlls).,
1373 Tenatrémols.
1374 Mala collita. Brots de pesta.

1381 Pesta. EIs brots epidémics es reprl¡-

: dueixen.is'anianreproduimperiÓ6
cament durant els segles xtv-xv.

1 387-1396 Regnat de Joan l.

1 391 Assalts contra els banis iueus.
.1396-1410, ffegnalde fiÍartil I'Hüm¿.
1410 Mort de MartÍ I'Humá sense descerF

déncia. lnici de l'interregne.

,r,.,1412 CompJomís de easp.'Fqiráfl d'Anb
I I 

: ,:, ' ' Q!€lá, rlou fei de 1á'coiona'd'Aragó-
1 41 2-1 41 6 Regnat de Ferran l.
1416-1458 Regnat d'Alfons lV el Magnánim
1 427 -1 428 Terratré mols.
1 442 Conquesta de Nápols.
1448 Noustenatrérnol$. Creació del Sirdr. 

catRemenqa.
1453 La Busca accedeix al Oovem del m¡¡-

nlcipi de Barcelona.
1458-1479 Regnat de Joan ll.
1462-1472 Guena civil. Primera guerra ffi

Remences.

cicle de fam i epidémies que es p::-
longá tot al llarg dels segles >cV i )i,'
Un episodi particularment dran,i¡
tic, compartit amb altres regions e :-
ropees, va ser I'arribada de la pestr
negra de 1348, que va fer disr:-
nuir en un terq la població de mols
viles i llocs de Catalunya" La crisi o¿-
mográfica accelerá la crisi econór-
ca i social. Al camp, els pagesos dc
remenqa, sotmesos als mals usc--
van exigir la fi de la servitud i la leg-
litzacró de l'ocupació dels masos :-
necs (masos abandonats com a co:*
seqüéncia de la catástrofe demog'*

ro
1,"
fuo¿iJp-
raE

¿Q

a

e,
Alminátl244)

.J'
C;italu¡yq
Aragó

Valéiia
Maliq{ca.

Navarra'
Castella

550:0-00

,',ioo,oool

200,000

50,000,

100,000.
4.500.000

' 260.000
l,,2bo,ooo

250.000

:',::55'000
, 100.000

4:5000000 200 km

Frontera entre els regnes cristians i l'imperi almohade
a l'inici de la batalla de Las Navas de Tolosa, I'any 1212
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Consolats de mar catalans

Rutes comercials

Possessions de la corona
d'Aragó (entre els segles xrl ixv)

fica). A la ciutat de Barcelona, els es-

taments populars van constituir la
Busca, que arrabassá durant alguns
anys el govern de la ciutat al partit
oligárquic, anomenat la Biga.

Peró els efectes de la crisi baix-
medieval van ser molt inferiors als
de la resta de regnes hispánics. Des de
1a fi del segle )oII, Castella orienti la
seva economia caP a la ramaderia
ovina i I'exportació de llana, en es-
pecial a Flandes. La Mesta, agruPa-
ció dels propietaris de ramats, que
eren fonamentaimenl grans nobles
castellans i andalusos, va obtenir
privilegis importants. Així, les terres
on els ramats pasturaven durant la
seva transhumáncia de nord a sud, i
a l'inrevés, van ser vetades als con-
reus. La monarquia també va obte-
nirgrans beneficis de I'exportació de
llana mitjangant els impostos.

ElsTrastámara
ielCompromis de CasP

Enric II de Trastámara va assolir el
poder a Castella com a conseqüén-
cia d'una guerra en qué va ser derro-
tat i on morí el seu germanastre'
Pere i. Amb Enric II, i amb el suPort
de la gran noblesa, s'iniciá, doncs, la
dinastia dels Trastámara a la co-
rona de Castella.

A1a corona d'Aragó,Peró, ia mort
sense descendéncia del rei Martí
I'Humá (1410) suposá la Fi del casal

de Barceiona, iniciat amb Guifré el
Peló s. Durant eI p erío de d' intetteg-
ne, que es prolongá frns aI 1'41'2,

les corts de cada territori es van fer
cárrec del govem. Javrne, comte
d'lJrgell, disposava d'un amPli su-
port a Catalunya. Les Corts de Va-
léncia i d'Arag6 estaven, peró, divi-
dides. El Trastámara casteliá Ferran
d'Anteguera hi obtingué unapre-
séncia important. Va invertir-hi im-
portants recursos i va obtenir el su-
port dei papa Benet XIII, enfrontat
amb Roma pel Cisma d'Occident*.
Així 1es coses/ una comissió forma-
da per nou compromissaris (tres de
cada regne) proclamá rei Ferran d'An-
tequera, amb el nom de Ferran I, el
29 de juny de 1412 (ComPromís
de Casp).

Les institucions polítiques
Al llarg óe l' edatmitjana, el procés
de creixement i de consolidació de
les corones de Castella i d'Aragó as-
senyala algunes clares diferéncies
polítiques. La corona de Castella
es caracteritzá per una uniformitat
iurídica i política. Així, les lleis i els
impostos castellans s'aplicaren so-
bre el conjunt de 1a corona sense
excepcions. Unes úruques corts ex-
pressaven la voluntat de la totalitat
del regne. Encara més: des de1 se-
gle XIII, la noblesa i l'Església van
deixar d'assislir a les Corts, que es-

iconsolats
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devingueren únicament un ámbit
d'expressió de les ciutats reials. La
pérdua de pes social i polític de 1es

Corts es va fer més i més Patent a
mesura que la dinastia dels Trastá-
mara consolidá la seva posició. A
la fi del segle XV, Castella consti-
tuía ja un exemple forEa madur
de monarquia autoritária.

Per conffa, la corona dtAra-
gó es constituí, des dels seus i

orígens, com una confederació
d'estats. Aquest model, pactat ini-
cialment per Aragó i CatalunYa,

Les Corts Generals dels regnes van
mantenir en lot moment la Piena so-
birarua legislativa i fiscal, ja que no-
més en el seu si es podien aprovar o
abolir lleis i imposlos. La creació de 1a

Diputació del Generd o Generali-
tat de Catalunya, i d'institucions pa-
ral'leles als regnes de Valéncia i d'A-
ragó, consolidá aquesta dinámica.
A més, el govem de les ciutats i viles
va ser concedit als consells represen-
tatius, com el Consell de Ceng que
es va fer cárrec del govem de Barcelo-
na ja en temps de Jaume I. A la ti del
segle )o/, doncs, la corona d'Aragó
constituía ja un exemple de monar-
quia pactista, és a éir, on el govem el
compartien dos poders: el del rei i
el de ia terra, expressat pels braqos
(eclesiástic, militar o nobiliari, i popu-
lar o reial).

¿ Cavaller idama
de dol, escuhures
mortuóries de
marbre aüibuides
a Pere Oller
(segle xv).

s'estengué als regnes deValéncia ,;Fé
i de Mallorca, i fins i tot a ltália.
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La unió personal
El!469 es produí el matrimoni de 1a

infanta Isabel de Castelia, germana
d'Enric IV, i del príncep Ferran, rei
de Sicí1ia i hereu de 1a corona d'Ara-
gó. Deu anys després (1479) els dos
prínceps van assolir e1 poder efectiu
a1s seus regnes. Yany 1494 el papa

Alexandre M, el valenciá Ro deric de
Borja, els concedí el tractament he-
reditari de reis católics.

La unió de corones va ser una
unió dinástica. Les corones de
Castella i d'Aragó van compartir
des d'aleshores uns mateixos sobi-
rans, peró van mantenir les própies

VALAoUIA

,i'\.- orouA -".

lleis i institucions. Així, van c::1
nuar les prohibicions d'estran:.:-,,
que feien que els súbdits d'un :.;t ,,1

no disposessin a l'altre de més ::, I
que els de qualsevol estranger.

Les corones de Castella i d',.::;'ri
representaven, tanmateix . re¿, : '-

molt desiguals. Castella era mc :
perior des dels punts de vista ter:v
torial, demográfic i económic -lii
desigualtat entre totes dues co::rul
va augmentar en els anys segü:. .

en especial amb la conquesta d A-
mérica, que va ser res ewada a',: -,^
rona de Castella.

Els monarques van residir:-, I

tualment a Castella. Per a1 gove : u,r

la corona d'Aragó van crear el C,cm-"

sell d'Aragó, amb seu a la c-r
van nomenar lloctinents, o v j. -

per a cada un dels seus regnes.

Les minories étniques
ireligioses
A I'inici del regnat dels Reis Ca:: r ;:i

hi havia als regnes hispánics -Lmu

300.000 conversos i uns 20[ ]

iueus; d'aquests, uns 150.00C ::;;
dien a la corona de Castella. E:: ,,'
gunes ciutats de la Manxa i Anj:,¡
sia, jueus i conversos sup€tá\-:i- lllr

30"A de la població. Ja en e1s ":'lr
anteriors, els conversos van se: i,:ifl
mesos a legislacions discrimL- :: '-
ries (decrets de puresa de sanq,
que els prohibien l'accés a dete =,'
nats cárrecs i honors. EI 1.47: ,,t
Reis Catdlics van crear el Tribr¡ ¿ll

del Sant Ofici, o Inquisició, a J",'
tella. El tribunal es va estendre : '
corona d'Aragó entre 1483 i i-:*
malgrat l'oposició de les seves :,.
tucions. La nova Inquisició er" ;:
tribunal eclesiástic, encarrega: \i:
combatre les heretgies i. en p:-. .
lloc, el iudaisme*. La seva jur::: .

ció s'estenia només sobre els '5:r,

jats (conversos). Des deis seus ::
gens, el nou tribunal es va car¿--:j
ritzar per l'ús de procediments : r .

respectuosos per les garanties '- -

diques. Fins a1 1516,unes 6.00[ :.:
sones van ser executades en e1s a;'
tes de fe. D'altra banda, eI14)- t,
va decretar l'expulsió dels jueru

> Retrats de
Ferran ll de
Catalunya-Aragó
id'lsabel I de
Castella, en una
composició de
Juan de Flandes
de l'any 1496.

0--_90 kt
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que no acceptessm convertlr-se.
Uns 150.000 van haver de marxar,
molts d'ells a l'lmperi otomá. Les
mesures repressives contra els con-
versos i l'expulsió dels jueus van
tenir conseqüéncies económiques
greus, ja que van afectar uns col'lec-
tius molt actius i laboriosos.

Els mudéjars, descendents dels
habitants autóctons que mantenien
la religió islámica i els seus costums/
eren molt nombrosos ai regne de
Valéncia, on constituien un terq de la
població. Després de la conquesta
de Granada (1492), hi restaren uns
200.000 mudéjars, a1s quals inicial-
ment es garantí el manteniment de
la seva religió. Tanmateix, I'aplica-
ció d'una política assimilista, apartir
de 1499, va donar lloc a una revolta,
durament reprimida. El 1501 s'o-
bligá els mudéjars de Granada a op-
tar entre l'exili i ia conversió; un any
després, es féu ei mateix a tota 1a co-
rona de Castelia. La majoria es que-
daren al país, i van ser formalment
cristianitzats (moriscos).

lJhegemonia hispánica
Amb Carles 1(15I6-155q, V d'Aie-
manya, s'iniciá la dinastia dels
Habsburg, o Austries. Carles he-
retá dels avis matems les corones de
Castella i d'Aragó, i també els do-
minis dels avis patems: I'arxiducal
d'Austria (amb Hongria i Bohémia)
i el ducat de Borgonya, que incloia
la rica regió de Flandes. A més, va
ser proclamat emperador del Sacre
Imperi Romanogermánic (1519).
Paral.lelament, les conquestes dels
estats asteca i inca crearen un aitre
imperi en terres d'América. El seu
fill, Felip II (1556-1598), va heretar
els regnes marítims, més poblats i
rics, mentre que Austria i el títol im-
perial van restar en una altra branca
de la família.

La monarquia dels Ausuies era
una monarquia composta, forma-
daper regnes molt diversos que te-
nien lleis i institucions de govern
própies. Tbnmateix, amb lelip II,
Castella va esdevenir líder indiscuti-
ble d'aquell conglomerat de territo-

ris. El tresor americá, especialment
en plata, no pará de créixer fins a la fi
del segle xvt i dotá la monarquia
d'uns recursos excepcionals. Des del
mateix inici de la Reforma protes-
tant, la monarquia hispánica doná
suport al papat i a l'Església católica
(Contrareforma).

A11larg dels segles xrn i )MI Ca-
talunya va patir dos fenómens de
violéncia: el cors, o pirateria d'arcel
islámica, i el bandolerisme, que
aFectá el conjunt del país.

La criside 1640
Des de la fi del segle XVI la monar-
quia hispánica entrá en decadéncia.
La crisi del segle XVII suposá l'es-
tancament demográfic i la parálisi
económica i social. El 1.609, a més,
es decretá 1'expulsió dels moriscos.
Tot plegat tingué com a conseqüén-
cia la pérdua de I'hegemonia politico-
militar a Europa. Després del regnat
de Felip III (1598-1,621), caracterit-
zat pü ia disminució dels conflic-
tes exteriors, el regnat de Felip tV
(1,621,-1,665) s'iniciá amb una políti-
ca militarista . El valido* del monar-

[:-a-:= Tetritoris confolats pels tergos (geneFmaig)

* Avalots i lets d'armes
+ Retiradadelstergos(maig)

7,7---1 Teritoris controlats pels tergos üuny-desembre)

ca, el comte duc dtOlivares, va se-
guir també una política uniformit-
zadora, que intentava reduir la sobi-
rania dels diversos regnes i augmen-
tar-ne ia pressió fiscal. Aquest
fet, i l'estat de guerra amb
Franqa, provocá la re-
volució catalana de
1.640. Ajxí, Catalunya
es proclamá indepen-
dent i, posteriorment,
reconegué Lluís XIII de
Franqa com a comte de
Barcelona. La guerra dels
Segadors (1640-1659) acabá amb
triomf reial; tanmateix, Iranga es va
apoderar dels comtats de Rosselló i
Cerdanya, i els catalans van poder
mantenir les seves institucions, bé
que reformades. Ijexemple catalá
va ser seguit, en aquest cas amb
éxit, per Portugal (1.640), que sei-
xanta anys abans havia estat anne-
xat a la monarquia. Támbé hi va ha-
ver revoltes i conspiracions en altres
regnes hispánics. La crisi de 1.640
suposá la pérdua de l'hegemonia
hispánica a Europa, que es confirmá
durant el regnat de Carles II (1665-
1700).

¡ Carles V en l'anvers
d'una moneda de
plata encunyada
durant el seu regnat.
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Els quatre viatges

querides i d'almirall de l'oceá,
com el I0% delvalor de les
deries comerciades. Ilexpedició,
mada per una caravel'la i dues
va sortir de Palos de Moguer el3
gost i, després d'una breu estada
les Canáries, el|2 d'ocatbreva
terra en una illa de les Bahames
menada Huanaharu (San Salv
Fins alguns anys més tard, Peró,
conqueridors no foren conscients
la dimensió d'alló que havien

cobert. Colom mateix morí (

convenEut que havia arribat a

Índies.
Entre les fites més de

cades de l'expansió
na, cal esmentarles

. el descobriment de f istrne
Panamá per Vasco Núñez de
boa (1513), que confirmá la reali
continental d'América i I'existé
d'un altre oceá, que anome
Pacífic;
. la primera volta al món, duta
teme entre 1,51,9 i 1523 sota la
recció del portugués Fernáo
galháes i, a la seva mort, de Juan
bastián Elcano. IJexpedició sortí
Sevilla, vorejá el continent ame
Fins a descobrir l'estret de
nes, comerciá amb les Moiuques
Timor, i retomá a la Perunsuia,
prés de travessar el cap de Bona Es-
peranEa i de resseguir el litoral
atlántic africá;
o la conquesta de I'imperi asteca,
fera enrre 151,9 i 1.521 per Hemán
Cortés;
. la conquesta de f imperi inca"
protagonitzada per Francisco Pizar-
ro (1531-1533);
. l'exploració del fuu de la Plata,
duta a terme per Pedro de Mendoza
(1535-1536);
. l'expedició a Xile de Pedro de Val-
divia (1540).

Algunes empreses de conquesta
van topar amb una forta resis-
téncia. Tanmateix, i'expansió mili-
tar va ser Forqa rápida. Aquesta es

fonamentá, d'una banda, en la su-
perioritat tecnológica (ús d'armes
de ferro i de Foc) i en la utllitzacií
d'animals desconeguts alNou Con-
tinent (cavalis i gossos); i de l'altra,

Golf de
Méxic ,]!tF
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Descobriments
i conquestes
A la fi de l'edat mitjana es van
introduir alguns canvis tec-
nológics importants que van
afectar la navegació. La incor-
poració del timó, l'ús de la brúi-
xola i l'elaboració de cartes náuti-
ques cada cop més precises van Per-
metre fer el salt de la navegació de
cabotatge (que resseguia les costes)
a la navegació d'altura. Porúgal va
ocupar les illes Madeira (1420) 1

AEores (1430) i des de mitjan se-
gle XV cercá una ruta marina Per ac-
cedir a l'Asia oriental. Ho va fer en
successives expedicions, tot resse-
guint les costes africanes, amb l'es-
peranEa de trobar-ne la fi i poder
doblar el continent.

En aquest context, Cristófor
Colom, un mercader d'origen Pro-
bablement genovés que havia en-
troncat amb una dinastia de rics co-
merciants portuguesos, comengá a

idearuna altra ruta, que havia de tra-
vessar l'oceá d'oest a est. El seu pro-

A l¿ nau Santa María, un dels vaixells emprats
per Colom en el seu primer viatge a América'

jecte partia d'uncálcul del perímetre
de la Terra molt inferior al reai. Pro-
bablement per aquest motiu va
ser rebutjat per la cort portuguesa
(1484) i, en primera instáncia, per la
cort hispánic a QaBQ.Tanmateix, el
1492 elsReis Católics van signarles
capitulacions de Santa Fe. AiÍ,
els reis es feien cárrec de les despe-
ses del viatge i concedien a Colom,
amb carácter vitalici i hereditari, els
cárrecs de virrei de les terres con-

1 Fortalesa Nativitat
2 lsabela
3 Santo Domingo
4 Santa María de Belén
5 Santa Gloria

-+ 
Primer viatge (1492-1493)

--=***5' Segon viatge (1493-1496)

--+ Tercerviatge (1498-1 500)

-+ Quart viatge (1502-1504)

MAR
CARIB
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1. Els precedents histórics. El segle x\au I
en 1es aliances pactades amb e1s po-
bles sotmesos als grans imperis as-
teca i inca. En la década de 1540 va
comenqar l'explotació de 1es grans
mines de plata de Zacatecas (Mé-
xic) i Potosí (Bolívia).

La formació de l'imperi
colonial
Inicialment, la colonització s'orga-
nitzá des de f illa de l'Espanyola.
Tot i que l'esclavitud dels indis va
ser abolida el 1500, les lleis de Bur-
gos (151.2) van legalitzar Les enco-
miendas*, que permetien el reparti-
ment d'indis entre e1s conqueridors.
Aquesta inslitució va donar lloc a

molts abusos i va ser denunciada
de bon principi per alguns frares
dominicans. La població indígena
va disminuir de sobte i de manera
espectacular, especialment a causa
de les noves malalties que dugue-
ren e1s conqueridors, com ara la grip
i la verola;1a població autdctona de
1'Espanyola, que probablement s'a-
costava a1 milió d'habitants en el
moment de ia conquesta, va que-
darreduida a 16.000 el 1530.

La corona va organitzar 1'em-
presa americana mitjangant 1a Casa
de Contratación de Sevilla (1503),
cunt de sortida i d'arribada dels
,.'aixells, un organisme que contro-
-ava el tráfic de mercaderies i per-
sones. Des de 1500, Colom va ser
desposseit dels cárrecs, i el Nou
\lón va ser organitzat seguint 1'es-
quema administratiu de Castella.
J altra banda, e1s Reis Católics van
obtenir una butl1a del papa Ale-
.':andre Vi en qué es legitimava 1a

.onquesta. També van signar amb
-can II de Portugal el tractat de Tor-
Cesillas (1.49 4), pe1 qual s'assenya-
-aven els límits de l'expansió de
:ots dos paisos.

La conquesta del continent tam-
bé suposá una disminució espec-
tacular de la població. Així,la po-
blació americana, que alguns autors
han situat en 75 milions de perso-
nes, s'havia reduit a 10 milions e1

1--70. Per contra, 1'emigració espa-

> Gravat que posa
de manifest la
penetració de
la verola entre la
població indígena
americana. L'arribada
de les grans malalties
europees -com ara
la verola i la grip-,
contra les quals els
pobles americans no
havien desenvolupat
anticossos, va ser la
primera causa de la
disminució sobtada
de la població
indígena.

nyola va ser escassa. Ai llarg del se-
gle XVI hi van marxar unes 300.000
persones, peró no totes s'hi van
quedar. Molts eren aventurers que
esperaven amassar grans fortunes
en poc temps i poder retornar a la
Península. En algunes regions, la po-
blació aborigen va ser substituida
per pobiació esclava africana. E1

1570 hi havia uns 40.000 esclaus ne-
gres, una xifra que va augmentar a1

llarg de les décades següents.
En 1'ámbit polític, la monarquia

va crear el Conseli d'Índies (1524), i
els virregnats de Nova Espanya

(Méxic, 1535) i Perú (1543). La ser-
vitud a qué eren sotmesos els indis
americans va generar una ámplia
oposició per partd'unsector de I'Es-
glésia. En aquesta línia destacá el
dominicá Bartolomé de Las Casas.
E1s seus esforEos van donar lloc a les
Leyes Nuevas (1.542), que prete-
nien millorar les condicions de vida
de la població autóctona. Tanma-
teix, les encomiendas no van ser abo-
lides fins el segle xrnrr. Així, la socie-
tat hispanoamericana es fonamen-
tá, des dels seus orígens, enles des-
igualtats per motius racials.

< La ciutat de Cuzco
al segle xvt. Cuzco,
que havia estat la
capital de l'imperi
inca, va entrar
en decadéncia
després de la
fundació de Lima
pels conqueridors
(1 535). La ciutat, a
3.000 m d'altitud,
era defensada per
poderoses
fortificacions.

I9
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¡ Dibuix de Jacint
Rigau-Ros que
il'lustra el setge de
Barcelona de 1 71 3-
1714. En primer
terme, els exércits
borbdnics de
Lluís XIV i Felip V.

ffiffiw ffiwrfumwres

La guerra de Successió
iels decrets de Nova Planta
Carles II d'Habsburg morí sense
descendéncia (1700). Al seu testa-
ment havia proclamat hereu e1 duc
Felip d'An1'ou , nét delluís XIV, que
regná la monarquia hispáruca amb

elnom de FelipV(1700-174q. Amb
ell s'iniciava 1a branca espanyola
dels Borbons. Peró 1a proclamació
d'un Borbó va suscitar recels dins i
tora de la monarquia.EII70I,I'im-
peri alemany -regit per l'altra branca
de la dinastia dek Austries-, Angla-
terra i els Paisos Baixos van formar

la Gran AlianEa de I'Haia. L'an.-
següent van comenqar 7a guerra
internacional contra els esta¡s
borbónics. EI 1703, Portugal i Sa-
voia també es van afegir a la coali-
ció; aque11 any, a Vena, els aliac=
van proclamar rei d'Espanya 1'ari-
duc Carles d'Austria, amb el nor
de Carles III.

La marxa de Ia guerra intemacio-
nal va encoratjar eis sectors interior.
que, de manera clandestina, s'oposa-
ven als Borbons. Els austriacistes
eren especialment nombrosos a la
corona d'Aragó. EI 1705, un estc-
aliat va desembarcar a Barcelona.
mentre una gran part de1 Principa:
iniciava la revolta armada. Carles r'¿
ser proclamat rei pels cataians i iru-
tal'1á la seva cort a Barcelona. Co-
menqava així la primera guerra ci-
vilpeninsular.

La guerra europea resultá tavo-
rable a1s aliats. A 1a Península, peró.
I'exércit de les Dues Corones (Iran-
qa i Espanya) guanyá la decisíva
batalla d'Almansa (I707), que as-
senyalá 1a conquesta borbónica
dels regnes de Valéncia i d'Aragó i
de les comarques de ponent de Ca-
talunya. EI 171,3 els aliats van signar
amb Franga el tractat d'Utrecht.
Felip V va ser reconegut rei d'Es-
panya a canvi d'importants conces-
sions territorials i económiques, en
especial amb la Gran Bretanya. Ca-
talunya encara resistí catorze me-
sos, perd I'1-I de setembre de 1714
les tropes borbóniques ocuparen
Barcelona. El Principat va ser sot-
més a una etapa de terrorisme mili-
tar i repressió sistemática, com ja
s'havia produit abans a Valéncia i
Aragó. Entre 25.000 i 30.000 perso-
nes van marxar a I'exili.

A mesura que caigueren e1s di-
versos regnes de la corona d'Aragó,
Felip V va abolir els furs i constitu-
cions mitjanqant els decrets de
Nova Planta. La nova legislació in-
troduia institucions castellanes, peró
era essencialment nova i es caracle-
ritzá per un absolutisme extrem.
Amb el nou cadastre, e1s impostos
directes pagats pels catalans es mu1-
tiplicarenperT ,3.

ocEA
ATLANT!C

M.AB UTaITERBAN/

' ... :.

Pérdues terr¡torials de la monarquia
hisp¿nica pel tractat d'tltrecht (1713)

ffi Palsos Baixos, [,4ilanesal amb l\¡aniLa. Náools.ffi Sardenya i Presidis oe Toscara (a Áuslria)'

ffi [4ilanesat i Sicília (a Savoia)

f l celderland del Nord (a Brandenburg)

.& \.'d. L *\.,,'
IT.EE::- Borbonsialiats

l---- - l Gran Alianga de la Haia
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La práctica de I'absolutisme
Els regnats de Felip V i de Ferran VI
(I746-1759) assenyalen la implan-
tació d'unes práctiques de govern
plenament absolutistes; tot i que de
manera més moderada, aquestes
afectarentambé la corona de Caste-
lla. Així, 1es Corts de Castella, a
les quals se sumaren els represen-
tants d'Aragó, Valéncia i, finalment,
Catalunya (1724),ja tan sols van ser
convocades en I'acte de jurament de
l'hereu de la corona. A banda de 1es

Corts castellanes, només van sobre-
viure les de Navarra.

Enl'ámbit del govern, la majoria
de consells van perdre Ies seves atri-
bucions. Aquestes van passar pro-
gressivament a mans dels secreta-
ris d'estat i de despatr<, nomenats
directament pel rei. Així, el 17L4 es
van establir les secretaries d'Estat
(afers estrangers), Grácia (afers ecle-
siástics) i Justícia, Guerra (exércit de
terra), Marina i Índies. E|1754 s'hí
aiegíla secretaria d'Hisenda. Els se-
cretaris despalxaven personalment
amb e1 monarca i eren els encarre-
gats d'aplicar les seves direclrius.

Tanmateix, els Borbons van man-
tenir el Consell de Castella, que
estengué les seves atribucions a
l'antiga corona d'Aragó. E1 Consell
assessorava el monarca en afers de
govern i era, a més, el tribunal supe-
rior de justícia.

Amb I'arribada al poder de Car-
1es III de Borbó (1759-1788), fill de
Ielip V i genná de FeranVI, s'iniciá
una poiítica de reformes. Com ahres
monarques de1 seu temps, Carles III
aplicá alló que ha estat conegut com
a despotisme il.lustrat. En síntesi,
aquesta variant de I'absolutisme pre-
tenia impulsar la modemització deI
país mitjanqant mesures racionaliLza-
dores, com ara la repoblació deterrí-
toris escassament poblats, la millora
de ies comunicacions, canvis en el
sistema universitari, millores higiéni-
ques, 1a reforma de I'agricultura, 1a li-
beraltzacií del comerg intenor i amb
América, etc. Els canvis van tenir una
repercussió especial a Madrid, que,
com a capital de la monarquia (villa y

^ 
Retrat de Carles lll, obra d'Andrés de

la Calleja. Carles lll va intentar aplicar
els principis del despotisme il.lustrat.

> Retrat de Felip V, fet l'any 1 700 pel pintor
rossellonés Jacint Rigau-Ros. La
composició busca un equilibri entre les
tradicions pictdriques francesa i hispánica.

corte),havia d'esdevenir el centre i 1'a-

parador de 1a nova política. Algunes
reformes van suscitar una ámplia
oposició popular, com el motí de
Squillace, esdevingut a Madrid e1

marq de 1766.En aquella ocasió, el
poble madrileny es revoltá contra
l'encariment del preu dels cereals i
contra la liberalització delcomerg de1

gra, aprovada un any abans, a la qual
culpaven d'aquella situació. Altres re-
Formes, en canvi, van tenir efectes
molt positius. Destaca, en aquest
sentit, la liberaützació del comerg
amb América per a tots eis ports

(I778).D'akrabanda, Carles III va or-
denar, e1 lT11,Iaprolibició de I'en-
senyament en catalá.

Els límits de les reformes
Les reformes s'estroncaren, peró,
durant el regnat de Carles IV (1788-
1B0B). Aquest fet obeí a motius
diversos. D'una banda, el taranná
personal dels monarques no era el
mateix. D'altra banda, la reforma
d'aspectes estructurals, com l'agri-
cultura, hauria requerit enfrontar-se
amb l'Església, que era la primera
propietária de terra. A més a més,
I'esclat de la Revolució Francesa
(1789) va posar en alerta totes les
monarquies d'Europa, que van op-
lar per aplicar polítiques conserva-
dores i per recelar de qualsevol
vel.leitat reformista.

Uanomenada Guen a Gran (I7 93 -
1795) contra la Revoiució Francesa
va posar de manifest la feblesa de
l'Estat espanyol. De fet, malgrat la
vinculació dinástica amb Lluís XM
-que havia estat executat abans de
l'iruci de la guerra-, Carles IV va ser
el primer monarca europeu que va
signar la pau amb la FranEa revolu-
cionária. També a Espanya l'Antic
Régim s'acostava a la seva fi.

< Portadade
I'edició del decret
de Nova Planta
de Catalunya.
El decret va abolir
les lleis del país i

va imposar-h¡ les
lleis castellanes.

NVEVA PLANTA
DS LA

REAL AVDIENCIA
DgL

PRTNCIPADO
DE :

CATATVÑA,
'sv ¡4Ae Es*Á"Il. '

coN tscRE?o !¿ DjEZ Y S¿fS D¡,
E¡cro dc ml f.Gic@ y d;? y fcü,
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Swe&e*mt Xeaoffi&rxru!a
aE segte xvlFt:
ffiffimwxs $ ü#ntinulkmts
La pervivéncia de
la societat dAntic Régim
A la fi del segle XMII, la societat es-
panyola continuava tenint totes les
característiques prdpies d'una so-
cietat d'Antic Régim. Els esta-
ments privilegiats (noblesa i Es-
glésia) van mantenir intactes els
seus drets. Disposaven, a més, de 1a

major part de terres de conreu, a
causa del manteniment dels mayo-
razgos senyorials i de la vinculació

dels béns eclesiástics. Ualta noblesa
(els gyandes de EsVaña) residia
majoritáriament a Madrid i duia un
estil de vida sumptuós, que es tra-
duia en imporlants despeses en pa-
laus, criats, cob(es de cavalls, festes,
etc. Al palau dels ducs d'Alba, per
exemple, hi havia més de 400 cam-
bres per al servei.

A les ciutats es produí un im-
portant procés de diferenciació
social. La burgesia augmentá els in-
gressos, mentre alguns sectors arfe-
sanals es veieren abocats a la pro-
letarització. Els govems il.lustrats
dictaren mesures de control de cap-
taires i rodamons, que, en alguns
casos, van ser obligats a fer treballs
forEats o a enrolar-se a l'exércit.

El món agranpresentava dues
realitats ben diferenciades. AI nord
i a I'est peninsulars predominaven

les famfies camperoles que disposa-
ven de terres amb contractes de 11o-

guer o d'emfiteusi*. Fora de les re-
gions litorals mediterránies, aquests
camperols conúnuaven vivint en
l'autoconsum. Per contra, al centre
i al sud predominaven els jomalers
agraris, que no disposaven de terres;
aquest col'lectiu vivia en condicions
de pobresa extrema, a causa dels
baixos salaris i de l'estacionalitat de
la feina.

fexpansió de
I'economia catalana
El segle xvlll va ser, arreu d'Euro-
pa, un peíode de creixement de-
mográfic i económic. La població
espanyola va passar de 7,5 milions
d'habitants a I1,,5 . Uincrement de la
població va ser degut fonamen-
talment a la disminució de la mor-
talitat catastrófica. En aquella cen-
t(tria,Iapesta va ser eradicada d'Eu-
ropa. Ala fi del segle,les ciutats més
poblades eren Madrid (170.000 ha-
bitants), Valéncia (130.000), Barcelo-
na (93.000), Sevilla (85.000) i Cadis
(75.000). Tot i aixi la immensa ma-
joria de la població (prop del 80 %)
vivia al camp.

El creixement va ser més espec-
tacular a Catalunya, on la pobla-
ció passá de 470.000 habitants a
900.000. Els canvis més importants
es produíren enl'agricultura. La pro-
ducció augmentá a causa de l'ex-
tensió de la superficie cultivada
(es van rompre boscos i es van des-
secar aiguamolls) i de la introducció
de nous conreus, com ara el blat de
moro, 1a patata i l'arrós. Els canvis
técnics també van ser importants.
Cai esmentar, entre altres, I'aug-
ment dels regadius i la substitució
del bou per la mula com a animal
agrari, cosa que permeté accelerar el
ritme del treball agríco7a i, per tant,
el nombre de terres cultivades per
un mateix camperol. També en al-
gunes zones s'aconseguí reduir el
guaret i s'iniciá l'estabulació dels ra-
mats. Peró el canvi més significatiu
esdevingut a la Catalunya del se-
gle XVIII va ser l'especialització agri-

Llauradors i jornalers a les províncies de la corona de/Castella (1750-1756)
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1. Els precedents histórics. EI segle x\{II I
< Conreusde
regadiu a les vores
del riu d'Ondara.
Les aigúes
d'aquest riu
pertanyien al
municipi de
Cervera ihavien
estat parcialment
canalitzades.

ria, que a les comarques litorals i
prelitorals es concentrá en Ia vinya,
ia fruita seca i l'olivera. Els campe-
rols, doncs, passaven de 1a tradicio-
nai producció per a I'autocon-
sum a 1a producció per a la ven-
da. IJespecialització va permetre
I'augment dels excedents agraris,
cosa que va facilitar el creixement de
les ciutats i una millora del nivell de
vida dels camperols de les zones on
es va dur a teffne. Per aixó és cone-
gut amb el nom de revolució agri-
ria. De fet, les regions d'Europa que
al segle XVIII van iniciar 1a revolució
agrária van ser les pioneres de 1a Re-
volució Industrial.

D'altra banda, a més dels tradi-
cionals tallers artesanals, s'esten-
gueren durant el segle XWII dues no-
ves formes de producció preindus-
trial: el sistema domiciliari, o indús-
tria dispersa, i les manufactures. El
sistema domiciliari ocupava les
famílies camperoles en les époques
de poc treball al camp. Les primeres
matéries, i sovint les eines, eren
proporcionades per un comerciant,
que pagava la producció a tant la
pega. Aquest sistema es va aplicar,
sobretot, a l'elaboració de produc-
tes téxtils barats d'ampli consum
popular. Per contra, les manufac-
tures concentraven desenes o cen-
tenars de treballadors i treballado-
res urbans. La seva estructura ja era
la d'una empresa capitalista. A Bar-
celona i en altres localitats catala-
nes, les manufactures s'especialit-

zaren en I'elaboració de tebdts de
cotó destinats a l'exportació.

Lextensió de l'agricultura i dels
sectors preindustrials van permetre
I'augment dels intercanvis comer-
cials. A la fi del segle XMII, Catalu-
nya ja era un mercat integrat. Ilex-
portació de vins i aiguardents als
paisos del mar del Nord i l'obertura
del mercat americá, cap a 1a fi dei se-
gle, van constituir també factors de
desenvolupament.

v Antoni Viladomat (1 678-1 755) va ser el
pintor catalá més important de la Catalunya
del segle xvttt. Detall de l'oli sobre tela
Tardor,quetormava part de la série
Les quatre estaclons (MNAC, Barcelona).

i exportació de.r4ins
a la fi del

) ..'lr'i\i

exporlada:
ls cercles
ie vi

- 125.000

- 35.000
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des de1 punt de vista social va ser el
del Perú. A diferéncia de1 que s'havia
esdevingut en temps dek Austries,
alguns membres de 1a baixa noblesa,
i fins i tot de la burgesia, van assolir el
cárrec de virrei; tots e1ls, peró, eren
d'origen peninsular.

A la fi del segle xvttl sorgiren
també les audiéncies de Caracas
(7BqíCuzco (1787).

D'aItra banda, en aquella centú-
ria va tenir lloc I'ocupació de Ca-
lifórnia (1769).

La societat americana
Tot al llarg del segle XVIII, 1es co1ó-
nies americanes van experimentar

un gran creixement demográfic i
económic. Es desenvolupá el con-
reu del sucre, el café, el cacau i d[
cotó, així com també 1a ramaderi*,
sobretotla bovina, una expansió que
va fer augmentarla demanda de rni
d' obraesclava procedent d'Africa.

La societat americana era consti-
tuida per grups racials més aviar
tancats: els criolls, descendenls dels
colonitzadors europeus; els mestis-
sos, barreja de blancs i indígenes; eis
indis; e1s mulats, barcejade blancsi
negres; els lliberts, antics esclar¡s
africans alliberats, i e1s esclaus ne-
gres. La pertinenEa a ungrup o a r¡c
altre comportava una determinad¿
posició en 1'escala social.

Els criolls posseien grans propie-
tats agrícoles i, malgrat que no tots
eren rics, mantenien una superion--
tat sobre e1s altres grups. Per da-
munt de tols hi havia els espa-
nyols peninsulars, que monopc'
litzaven e1s cárrecs de responsa-
biiitat en l'Administració i en el
govern. Aixó va provocar l'inici
d'un sentiment de discriminació en-
tre els criolls, que cristal'litzá, aiÁ
que el control espanyol es debfiti a
comenqament del segle xX, en els
moviments per l'emancipació.

Perdudes les possessions a Euro-
pa, a comenqament del segle wm.
Espanya es va ocupar més de 1es

colónies americanes. Governants
i comercianls es van fixar en les Ín-
dies amb I'objectiu de mantenir les
colónies, recaptar impostos i obte-
nir beneficis económics. Els polítics
il'lustrats van proposar diverses me-
sures que es van anar duent a la
práctica: creació d'un exércit capag
de defensar les colónies i mantenir
I'ordre social; augment dels impos-
tos administrats directament pel
govern; una administració eFicaq
sola el control de funcionaris penin-
sulars, i la reorganitzactó del co-
merE entre la metrópoli i les co1ó-
nies. Fou suprimit el sis|ema de flo-
tes, amb la qual cosa els transports
van ser més rápids i flexib1es, i, a
més, es va decretar que tots e1s in-
tercanvis amb Europa s'havien de
fer a través d'espanyols.

> Cens d'indis
al Perú durant
el virregnat del
catalá Manuel
d'Amat i

de Junyent.
Amat va ser
vinei del Perú
i president de
l'audiéncia
de Lima els anys
1761-1776.

> Quadre anónim
que representa
unafamília
formada per un
espanyol i una
índia americana,
de la unió dels
quals ha sorgit
un mestís. La
societat colonial
espanyola a
América estava
formada en gran
part per aquesta
classe d'unions.
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forga nització política
Durant el segle XVIII es van formar
e1s virregnats de Nova Granada
(1717) r del Riu de la Plata (I77q,
que es van sumar als que ja hi havia:
Nova Espanya i el Perú. El virregnat
de Nova Granada, amb la seu a San-
ta Fe de Bogotá, comprenia també
les audiéncies de Quito i Panamá. E1

virregnat del Riu de la Plata, amb la
capital a Buenos Aires, s'estenia des
de la desembocadura del Plata fins a
l'altiplá andí. Támbé Xile disposá
d'una administració própia, que tan-
mateix no assolí 1a categoria de vir-
regnat, sinó de capitania. De tota
manera, el virregnat de més prestigi
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Elcomerg colonial
Des de I7I7 Cadis substituí Sevilla
com a seu de la Casa de Contrata-
ción, i amb ella obtingué el mono-
poli del comerg peninsular amb
América. Laliberaliuació del co-
merg americá es produí en dues
elapes. Enla primera , arrand'unde-
cretde 1765, es concedí 1'autoritza-
ció a diversos ports per comerciar
directament amb América. En la se-
gona (decret de 7778) s'autoritzá
el comerq directe des de tots els
ports peninsulars.

Lahberalització del comerE ame-
ricá permeté l'augment dels inter-
canvis i encoratjá l'exportació de
productes espanyols. Als darrers
anys del segle XMII, Cadis continua-
va sent el primer centre del comerq
americá, que en gran part es fona-
mentava en la reexportació de pro-
ductes e]aborats en altres paisos eu-
ropeus. Tot i així, altres ports, amb
un comerE més reduit, basaren la
seva prosperitat en I'exportació de
productes locals i regionals, cosa
que suposá un fort estímul per al
desenvolupament de la producció
própia. Aquest va ser, sobretot, el
cas de Barcelona. Des dels ports ca-
talans s'exporlaven a América pro-
ductes agraris -vins, aiguardents, o1i
i fruita seca, etc.- i manuFacturats
-estampats de cot6, teixits de llana i
seda, paper i productes metal.lúr-
gics-. D'altra banda, s'importaven
productes colonials i primeres maté-
ries: cacau, sucre, plantes tintóries,
cotó, pells i cuirs no treballats.

q\.1-'
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. Port de lliure comerg amb América

. Principals ports d'América que
comerciaven amb Barcelona

- lmoortacionsd'América
cab al port de Barcelona

Exportacions aAmérica des del' port de Barcelona0 2000 km

s

< Plafó de
cerámica
que mostra Ia
descánega
d'un vaixell de
mercaderies
al segle xvttt.
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Ja en época de Carles III es ge
ralitzá l'estil neoclássic, en el q'
s'inscriuen algunes de les obres d
tinades a l'embelliment de lrl
drid. Destaquen la Puerta de
(1764), obra de Francesco Saba
I'edifici de la Duana (avui Minist
d'Economia i Hisenda), d'aqu
mateix autor, i I'edifici del Mus
del Prado (1787), de Juan de Vi|:
nueva, que inicialmenthavia de
destinat a unmuseu d'história na:,-
ral. A Catalunya, ca7 destacar la s¿u
nova de Lleida (I76I-I7BI),Ia ca':-
dral de Vic (comenqada el17BI :
sobretot, el palau de la Llotja de Ba:-
celona, construit a partir de I7-l
dins 1'estil neoclás sic.

En pintura, cal destacar la fig--
ra de Francisco de Goya (17tí-
IB2B), que des de 1785 treballá pe: i
Carles III i des de 1799 esdeving;:
pintor de cambra de Carles IV. I:
aquest primer període, Goya de:-
tacá per la finor i l'elegáncia dels ::-
trats reials i aristocrátics i per la fre=-
cor de les escenes populars i cosr:--
mistes. Tanmateix, la seva pecuj-e:
evolució aftística el convertí, me:
endavant, enun dels pares de la pr--
tura contemporánia.

!a ll.lustració a
Espanya i a Catalunya
Uextensió de la Il.lustració a Espa-
nya, especialment durant e1 regna:
de Caries III, va implicar un progrés
considerable en camps tan diversos

*11
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¡ Escala neoclássica de la Llotja de Barcelona, obra de Joan Soler i
Faneca(1772). Les estátues són de Salvador Gurri.

v El Palau Reial de Madrid, dissenyat per l'arquitecte Filippo
Juvara iacabat pel seu deixeble Giambattista Sachett¡, respon als
models estétics de l'absolutisme francés importat pels Borbons.

Delbarroc
al neoclassícisme
Al liarg dei segle XVIII es va produir
la transició de I'estil barroc al neo-
classicisme. Aquestnou esti1, ja do-
minant en els darrers decennis de la
cenlúria, va mantenir-se, en el ter-
reny arquitectónic, durant tota la
primera meitat del segle XIX. Uar-
quitectura neoclássica va suposar
e1 retorn a les formes clássiques,
amb un predomini de la Iínia recta i
un destacat sentit de la composició i
de l'equilibri. Tanmateix, els arqui-
tectes neoclássics van manifestar
també una tendéncia predominant
vers les formes majestuoses, com a
exaltació del poder i I'autoritat de la
monarquia.

Durant ei regnat de Felip V es
construí el Palau Reial de Madrid,
obra dels arquitectes Filippo Juvara i
Giambattista Sachetti, que s'inscriu
dins les coordenades del barroc
francés, de carácter molL més ma-
jestuós i classicitzant. També els ar-
quitectes miiitars francesos van
projectar altres edificis, com ara la
Ciutadella de Barcelona i 1a Univer-
sitat de Cervera (I-leida).
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< Famíliade
Carles IV, retrat de
grup pintat el 1 800
per Francisco de
Goya. A I'esquerra,
vestit de blau,
apareix el futur
Ferran Vll i, darrere
seu, I'infant Carles,
que seria proclamat
rei pel seus
seguidors a la mort
d'aquell, amb la
qual cosa s'iniciaria
la primera guerra
carlina.

com la ciéncia, 1a historiografia, la
filosofia, el pensament po1ític i Ia li-
teratura.

En matéria educativa, l'expulsió
dels jesuites (7767) va permetre un
control més gran de1 govern sobre
l'ensenyament. Es van fundar els
reials estudis de San Isidro a Madrid
(1770) i es va procedir a 1a reforma
universitária. Es pretenia oferir un
ensenyament molt més práctic i
obeft a 1es noves concepcions il.lus-
trades. D'a1tra banda, moltes obres
il.lustrades van poder ser conegudes
i llegides amb normalitat a Espanya,
malgrat les prevencions manifesta-
des per la Inquisició. IJesforg educa-
tiu més important, perd, e1 va fer 1a

]unta de Comerg de Barcelona,
que va iniciar els estudis de maté-
ries aplicades/ com ara náudca, be-
lies arts, química, física, taquigrafia,
economia i 11engües eslrangeres.

Entre eis intel.lectuals més pró-
piament circumscrits al moviment
de la Il.lustració, cal esmentar el pare
Benito Jerónimo Feiioo, Gaspar
Melchor delovellanos i Gregori
Maians. Feijoo (1676-1764) va es-
criure Teatro crítico universal, en B

volums, i Cartas erudims y curiosas,
en 5. Destacá per la seva actitud ra-
cionalista i empírica i pel seu sentit
crítíc, que li provocá algunes polé-

miques. Jovellanos (17 44 -1 B 1 1) efec-
tuá una profunda reflexió sobre la
situació política i social d'Espanya i
sobre les reformes que calia dur a
terme; va ser empresonat en época
de Carles [V. E1 valenciá Gregori
Maians (1699-178I) s'aplicá en el
conreu de la histdria general i de la
história de la literatura, amb un
gran sentit crític i erudició, cosa que
eI dugué a rebutjar algunes falses
crdniques antigues i medievals. A

Catalunya, cal destacar els historia-
dors ]aume Caresmar i Antoni
de Capmany, autor de les [4emo-
rias históricas sobre la marina, comercio
y artes de la antigua ciudad de Barcelo-
na (1779-1792).

També es va viure una important
eclosió de la premsa amb I'aparició
de revistes setmanals i mensuals i
fins i tot de diaris, que contribuiien a
crear una opinió pública. EIDiario de
Barcelona es va fundar eI1792.

¡ Retrat de I'il.lustrat valenciá Gregori Maians.

> Gaspar Melchor de Jovellanos, en un retrat
de Francisco de Goya. Jovellanos va publicar
I'lnforme en el expediente de Ley Agraria (1795),
en qué defensava alguns canvis radicals.
La seva actitud il.luskada li va comportar la
deportació a l'illa de Mallorca (1801-1808).
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L'exlli de la guerra de Successió
La guerra de Successió va ser la primera guerra civil peninsular. A la seva fi, un nodrit nombre d,es-
panyols van haver d'exiliar-se. Es calcula que eren entre 25.000 i 30.000. La majoria provenien de
Catalunya i dels altres territorls de la corona d'Aragó, perd també hi havia una preséncia qualitativa-
ment important de nobles, eclesiástics i oficials castellans.
Des de 'l 713 f uncioná a Viena el Consell d'Espanya, encarregat de governar els territoris cedits a
Carles Vl per la pau d'Utrecht. Era compost majoritáriament per exiliats. El Consell organitzá, a més.
les assisténcies als refugiats.
També s'exiliaren tres regiments de cavalleria i dos d'infanteria espanyols, que van tenir un paper
molt destacat en la tercera guerra turca (1716-1718). En aquesta guerra, els imperials conqueriren
el nord de Sérbia, fins a Belgrad, i altres regions.
La majoria d'exiliats residien a Nápols, Milá, Sicília i Viena. La cort imperial exercia un fort atractiu
sobre els exiliats de totes les classes socials. Hi habitaren l'alta noblesa, els funcionaris del Consell
d'Espanya itambé persones provinents de l'estament popular.
Quan, l'any 1734, els exércits borbónics conqueriren Nápols i Sicília, els exiliats van haver de des-
plagar-se en massa a Viena i Hongria. El govern imperial projectá enviar-los a una regió fronterera amb
l'lmperi otomá: el Banat de Temesvar, la regió de l'actual Timisoara (Romania), on uns vuit-cents refu-

Memorial sobre com calia mantenir els exiliats

Sobre la subsistencía de los españoles y modo tle facilitársela
p rov is ion a I m e Hte y (o r e stab le c i m i e ntos.

Señor,
Por las noticias que han ilegado de Cataluña y orras par-

tes se ha entendido que el Gobierno del Duque de An¡'ou*,
faltando a 1a fe de los trarados de Utrecht y del Hospiulet.,
ha mandado salir de aquellos do-in¡r íoáas hs famllias
de españo1es castellanas, aragonesas y valencianas que se
hallaban en Cataluña, y se habían quedado sobre la seguri-
dad de 1o convenido, dando s61o diezdías de tiempo para
tomar el rumt o de italia, hacia donde caminan todos. Y es-
timulado de 1a obligación en que me tiene constituido la
sufirrla clemencia de V. M., y de los continuados clamores
de las familias que poruu .*t."-u urgencia recurren a la
fuente soberana de su connatu ralpiedad, he creído ser en
mi obediencia indispensable representar 1o que mi corte-
dad alcanza quepueóa practicarse con menos incomodo
de sus cesáreos reales erarios.

La dificultad de suplir del erario real los medios parala
subsistencia de los españoles y demás vasallos qu" por.1
amor a V. M., por su fidelidad y por la injuria dela guerra
perdieron sus bienes y Ia esperanza de mantenerse, preci-
sa a solicitar todos los arbitrios posibles que faciliten en 1o
inexcusable su alimento, principalmente hoy, que la cesá-
rea clemencia de V. M. se mira por término ior."rpon-
diente de su aceptación y.ornpuiiór,, inclinada 

" de-or-
trarles los más benignos efectos de e1la.

[...] Parece sería necesario, con previo examen de las
circunstancias de nuestros hidalgos, ministros y gente ci-

vil que hay entre estas familias, emplearles enplazas toga-
das según la graduación y literatura de cadauno, en la go-
vemación de cada Estado de los secuestrados enNápoles,
Milán y Cerdeña, pues el sueldo y la decencia del regir 1la-
maría a muchos nobles a la solicitud de estos empleos.

[...] Serán muchos los que rengan aptitud para hacer
cultivar y trabajar tierras, aplicándoselas en Nápoles,
Cerdeña, Mantua y Hungría, bien que será necesario an-
ticiparles el capital del establecimiento, en el cual se con-
sideran sumas conveniencias al público, por la segura ca-
lidad y religión de taies vasallos. Esto requier" ur, ,rr--
mo conocimiento para la distribuzión respectiva y pro-
porztonada.

[ . ] La práctica de esros medios pide riempo. y porque
entre tanto no perezcanlas familias, sería justo anticipar
una porzión para su socorro, encargando para Ia deduc-
ción distribudva a alguna Junta de hombies de conoci-
miento la regulazióny calidades y familia, con lo que no se
expondría a contingencias ni a pasión parcial el socorro.
_ _Y para que en todo fuesse el mayor examen impulso

del acierto, sería conveniente que V M. mandare liamar
una conferencia en que concurriesse el príncipe Eugenio de
Savoya, Ios ministros alemanes y otros españo1es que ten-
gan práctico conocimiento de 1as cosas y de los individuos.

Reproduit a: Agustí Arcormr o, I' e x i Ii aust ri a t i sta, I Z,t 3 - | Z 47 (2002)

duque de Anjou: nom amb qué els austri¿cistes denominavenlelip V
tratado del Hospitalet conveni signat a l'Hospitalet de llobregar iBarcel ona) el22
deiunydelZ3enLreelcomredeKónigsegg.representan-delesiropesjmperials.lel
marqués de_Ceva Grimaldi, representant de l,exé¡cit borbdruc, en el qual ei concreta-
¡enles condicions de 1'evacuació de les tropes imperials de Catalunyi i Mallorca.
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giats fundaren la Nova Barcelona. Pero l'experiéncia fracassá per l'edat avanQada de molts d'ells, la
guerra i la pesta.

Durant la década de 1740, molts exiliats encara continuaven cobrant una petita pensió a Viena o a
Buda i Pest. L'exili es diluí en els anys següents: alguns tornaren a Espanya, mentre d'altres s'inte-
graren plenament en les societats d'acollida.

L'Hospital d'Espanyols de Viena
{\t:
l-::.ii
4,t:
l¡¡r:¡

=:l(}':iaj
ci:..

T os que no estaban socorridos y enfermaban padecí-
L¿ an las mayores incomodidades. A más de que la
diferencia de climas y de complexiones precisa la me-
dicina a proporcionar métodos para la curación y a1

gobierno del enfermo, muchos españoles morían en
los cuarlos que tenían alquilados, con poco consuelo,
ocasionándolo la falta de inteligencia del idioma. La di-
ferencia de alimentos y \a escasez de medios unía un do-
loroso desconsuelo. Otros, que con mayor suerte podían
ir al Hospital de la ciudad pagando 3 pesos, que es la tasa
que se paga al ingreso, padecían el desconsuelo de no ser
entendidos por 1a diferencia del lenguaje. Y los médicos
españoles tenían Ia misma dificultad en hacerse enten-
der de los asistentes.

En1716, consideradas estas circunstancias y otros gra-
ves molivos que se hicieron presentes al doctor Mauricio
Andreu entrando a visitar en el Hospital al cirujano Ra-
món Viñas, natural de Vique, confirló la materia con el
doctor Esteban Mascaró. Los dos hablaron sobre el asun-
to al doctor Nicolás Serdaña, naturai de Barcelona, al doc-
tor Joseph Pujol, natural de Vique, que eran médicos de
corte, y a don Gabriel Joli, médico dé cámara. Los docto-
res Joli y Serdaña hablaron del desconsuelo de los enfer-
mos españoles al marqués de fualp, secretario de Estado,
y luego después passaron a representar al emperador la
necessidad. Este príncipe , que ya en el año de 17 16 havía
mandado dar seis cientos florines de limosna para soco-

rrerlos enfermos, respondió entonces que deseaba coRso-
1ar a los españoles, y que premeditassen y discurriessen lo
que se podúaexecutar para el mayor consuelo.

[...] En 13 de agosto 1717 se ajustó la compra de una
casa y huerto por el precio de 8.294 tlorines, y se firmó eI
acio de compra por los sobredichos en 30 de setiembre
1717 .1...1 El emperador mandó luego pagar 2.00A flort-
nes. y el doctor Salvador Paísa tuvo a su cargo la compra
de medicinas y provisiones y economía interior del Hos-
pital. [. ..)En 1732 gozavaeste Hospital en fondo actual,
separado de las otras gracias, correspondiente a anual
pensión o entrada, 5.426 florínes, pensión según parece
de los dietarios del Hospital.

Los primeros enfermos que se alimentaron en el Hos,
pítaly entraron en él fueron en 1,5 de febrcro de 171.8!o-
seph Alabia, aragonés, soldado, naturai de1 lugar de
Fuentes de Ebro enAragón; el segundo, en20 de fJbrero,
que tue Miguel Prats, natural de Barcelona, sargento. Los
enfermos que havían entrado en este Hospital de las na-
ciones sobre dichas desde estos días hasta 13 de octubre
1732 fueron2.427.

Mandó el emperador la edificación de un capaz edificio,
dividido en aparlamentos separados para hombres, muge-
res y locos. Y para que en el propio hospiul tuviessen todos
los consuelos, mandó edificar un templo baxo la invoca-
ción de la Virgen Santrsima, con elnomtre de la Merced.

Francesc de Cns r e r.ru, Narrncione, histórirds

Un cop llegits atentament aquests documents, fes les activitats següents:

a Situa cronologicament el document 1.

b Exposa les idees principals que conté.
e Explica el significat d'aquestes frases:. " [...] la cesárea clemencia de V. M. se mira por término correspondien-

te de su aceptación y compasión.". "[...] se consideran sumas conveniencias al público, por la segura cali-
dad y religión de tales vasallosl>

Llegeix el document 2. Per quins motius es fundá l'Hospital d'Espanyols
a Viena?
Quines dades se'ns dóna sobre com funcionava?
Busca informació sobre l'autor del text, Francesc de Castellví, i redacta'n
la biografia.

> L'església de I'Hospital d'Espanyols de Viena, sota I'advocació de la Mare de
Déu de la Mercé, va ser consagrada el 1 724. Va ser projectada per l'arquitecte
Anton Ospel (1 677-1 756). Tots els anys s'hi celebraven actes solemnes amb
motiu de la festivitat de la seva patrona, als quals assistia I'emperador.

e
f
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1. El feudalisme: el jurament de fidelitat
Les relacions entre el vassall i el seu senyor incloien una série d'actes formals en qué es nva explícitament i simbÓlicament la seva relació. Acontinuació, reproduim elfragment d,unde fidelitat:

f o, Ermengol, comte d'Urgell, fill que sóc de la com-/ tessa Balasqueta, per altre norn dita Constanqa, et
iuro, a ttr,, Ramon, comte de Bareelona, fill que fores-de la
qgmte$sa Sanga¡ que d'aquesta hora endavant et seré h-
dela tu, l'esnenraL Ranon, sense engany ni mal qnginy
com el cristiá ha d,ésse¡ al seu senyor al qual u'hu Á.á-
manat de maRS.

[.,'.], ni de la ciutat anomenada Manresa [...], ni del com_
tat d'Osona [,.], ni del comtat de Girona-f...].

]o, l'esmentat Ermengol, no 
"nguny'^ré I'esmentat

Ramgn_en lotes-aquestes coses esáentades, ni les hi
prendré ni'i'en foragitaté,,ni jo personalment ni cap
home ni homes, dona ni donei amb el meu consenri-
mentni amb la meva col.iaboració. I si algun hom" o t o-
mes hi ha que volguessin prendre a l,es'mentat Ramon
llgl¡l de les coses esmentades o les hi prenguessin,l,a-
iudaré sense engany
Sagramental d'Ermengol ilI, comte d,Urgell, a Ramon Berenguer i,

comte de Barcelona, L063.Dins: Liber feudoruw tíaíor,l

I jo, llesmentat Errnengol, d,aquestalhora endavant
no decebré l.esmentat Rámon, ru sobre la seva vida ni els
seus membres, ni de la ciutat que anomenem Barcelona,
ni del bisbat ni del comrat de Barcelona [...], ni de la ciu_
tat qqe anomenem Olérdola, tti del com¡ar del penedés

a. Qui són els dos personatges que surten en el text?
:b. Busca en un mapa res rocaritats i ers comtats esmentats en er text.
:pr Explica elcontingut deltext. Quins eren els deures i les obligacions que s,hi determinen?
:d: En una composició breu, descriu el context históric en qué cal situar el text: el predomini del conr.tat de Barcelona i la seva hegemonia sobre els altres comtats.

2. La unió de Catalunya ¡Aragó

El rei d'Aragó, Alfons I el Bataller, va morir sense fills el 1134. En el seu testament es preveia el r+partiment del regne entre els ordes militars. Aixó no va ser acceptat per la noblesa aragonesa, quebuscá una alternativa en la figura de Ramir el Monjo, germá oet ÉatalLr. amb l,atorgament en matri-moni de la filla de Ramir ar comte de Barcerona naixerá ra corona d'Aragó.

F 1.lo- le D3u, jo, Ramir, per la grácia de Déu reit¿ d'Aragó, et dono a tu, Ramon, comte de Barcelona i
marqués¡ Ia rneva filla per muller juntament amb tot el
rneu,rqgne d'Arpgó, íntegrament respectant els drets i
coslums,queel meu parq SanE i els rneus germans pere
l A$ons,¡e .l tingue¡en mai millor ni poñeiren, ells ni
ntngú a través diells,,salvatq els usatges i les consuetuds
que el meu pqre SanE i el meu germá-¡ingueren en el seu
yg11 I t'encomano,lors els homes del predit regne en
homenatge i ju¡ament, que et siguin fidek en "ía qu.

toca a la teva vida, al teu cos, i a tots eis membres que
tens-al teu cos, sense frau ni engany, i que et siguin fi¿'els
e.n alló- que toca a rot el r"gn piediii u ior", f "r"..r", qu"
s'hi refereixen, salvada la lidelitat deguda a mi i a Iu -J;;filla. Támbé, totes. aquestes coses ,,rráit", jo, el mencionat
rei Ramir, et faig de tal manera a tu/ Ramon, ,omt" d. g;;_
celona i marqués, que si la meva filla morís fr"*ururu**i tu encara visquessis, tinguis la donació de I'esmentat reg_
ne de manera lliure i immutable. "
Contracte matrimonial de Ramon Berenguer IV i peronella, 1 137.

Liber feudorum waíor, I (reelabóració)
I

i.;

? En quines circumstáncies polítiques es va produir l'atorgament matrimonial de peronella a Ra-mon Berenguer lV?
.bi En quins termes es va establir el contracte matrimonial?
'Q'Per qué diem que ra unió de catarunya iAragó va ser una unió dinástica?
d. Quines conseqÜéncies econÓmiques i polítiques va tenir la unió de Catalunya i Aragó?
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3. La crisidemográfica a Catalunya

Els recomptes de població de I'edat mitjana de qué disposem són els fogatges, anomenats aixíper-
qué comptaven el nombre de focs, o llars, de cada municipi. Els fogatges eren duts a terme amb ob-
jectius fiscals -reparliment d'impostos-, per la qual cosa poden tenir ocultacions. D'altra banda, per
calcular les xifres de població total, acostumem a aplicar el coeficient 4,5, perqué es considera que
era el nombre mitjá d'habitants de cada casa.

a Elabora un gráfic que reflecteixi l'evolució de la població cata-
lana entre 1347 i 1553.

b, Divideix el gráfic en dues fases i assenyala'n les característi-
ques.

c Explica les causes de la crisi demográfica de Catalunya a la
baixa edat mitjana.

d Explica'n les principals conseqüéncies económiques, socials
ipolítiques.

e Descriu icomenta les dades de població de la taula de la pá-
gina 14.

4. Els regnes pen¡nsulars a la fi del segle xvr

El quadre presenta les dades relatives alterritori i a la població
dels regnes hispánics a la fi del segle xvr. En el transcurs d'aque-
lla centúria hi havia hagut un fort creixement demográfic en tots
els regnes. El regne de Navarra, vinculat a la corona de Castella,
mantenia, tanmateix, les institucions, lleis ifiscalitat própies.

hnH. EtLtofi, La España ¡nper¡al.

Fes un diagrama circular que expressi el repartiment del territori peninsular entre els diversos
regnes hispánics. Després, fes-ne un altre pel que fa a la població a les acaballes del segle xvr.
Quin tipus de dades expressa una desigualtat més gran entre els regnes?Argumenta'n les causes.
Quin altre regne peninsular va ser integrat a la corona de Castella en temps dels Reis Católics?

5. La unió de corones :*'L

b,

é

F

l
l
I

i
I
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La formació de la monarquia hispánica va ser percebuda de
maneres forga diferents en els regnes peninsulars i a la res-
ta d'Europa. Presentem dos textos que il.lustren les dues
actituds. El primer correspon al discurs d'un ambaixador
alemany a la cort dels Reis Católics. El segon és una valo-
ració de l'obra de Ferran ll elaborada per I'aragonés Balta-
sar Gracián, en una de les primeres biografies d'aquest mo-
narca, escrita el 1640.

a': Quina opinió expressa el primer text respecte a la mo-
narquia dels Reis Católics?

b nqué es refereix quan parla de tuchas intestinas?

g acratísimos y potentísimos reyeg:'lagrandezá,.de i¡J vuestras majestades, conocidas en todo el univer: 'i
so, ha llenado de admiración a los príncipes::y seRqres j
de Alernania¡ quienes no aciertan a c'omp-rendéiqánro ,i

los reinos hispánicos, que no ha muehó'contempluto4. i
casi destrozados por lag luchas infesti¡as,¡porriqs.ocul- i
tos odios y por 1os bast¿rdos interesei;,:háo,podidg er,r. ;
tan poco tiempo trocar Ia suma discordia eifaz, sosie- l
go y próspero estado de que gozan á1 presentá,,:Po¡ tal .¡
causa, y por merced de nuestro serenísimó iey Maxi- ,

milianoyde otrospróceres germánico- U --''n,i
mis comp añeros a estos reino s de sdi:,:.1o¡ I eoEfines.:,de,,'i

¡r

I Alemania,'anhelando,ellos y¡ yovercón,nuestros ojos r

las maravillas que oímos refeÁr. 
.i ---o ::5:i::::::::'"-":l-' Y-:1':':Yt-,-j
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Éf uy también gran distancia de fundar un reino especial y homo-r r géneo, dentro de una provincia, que al componer un imperio
universal de diversas provincias y naciones. Allí ia uniformi¿a¿ ¿e
Ieyes, semeja nza de costumbres, una lengua y un clima, al paso que
1o unen en sí, 1o separan de los extrañoi. Lor mismos ,rru."r, io,
montes y los ríos ie son a Francia término connatural, y muralla
para su conservación. Pero en la monarquía de España, donde las
provincias son muchas, las naciones diferentes, las lenguas varias,
las inclinaciones opuestas, los climas encontrados, así como es me-
nester gran capacidad para conservar, así mucha para unir.

Busca informació sobre Baltasar Gracián i

redacta'n una breu biografia.
Quina és, segons Gracián, la característica
principalde la monarquia hispánica? Quins
exemples posa?

e Com valora aquest autor l'obra política de
Ferran ll?

i Baltasar GR¡clÁN , El yolítico tlon Fernando el Católico (1,640)

6. El descobriment d'América

En aquest fragment del seu Diario del primer viaje, Colom descriu el seu primer contacte amb la po-
blació americana:

V o, porque nos luvieran mucha amistad, porgue co-r nogscí que era gente que mejor se librana y converti-
ría a nuestra sancta fe con amot que no por fuerEa, les di
a algunos de ellos unos boneter-'.oloruáo, y rrrru, .u"rl-
tas de vidrio que se poruan al pescueEo, y otias cosas mu-
chas de poco valor, con que ovieron mucho plazer y que-
daron tanto nuestros que era maravilla. Los cualés áes-
pués venían a las barcas de los navíos adonde nos estáva-
mos, nadando, y nos traían papagayos y hilo de algodón
en ovillos y azagayasy otras cosas muchas, y nos ias tro-
cavan por otras cosas que nos les dávamos, como cuen-
tecillas de vidrio y cascaveles.

E r fin, todo tomavany davan de aquello que tenían de
buena voluntad, mas me pareció que era gente muy pobre
de todo. Ellos andan todos desnudós como su madrá ltr pu-
rió, y también las mugeres, aunque no vide más de una farto
moga, ytodos los que yo vi erantodos mancebos, que nin-

guno vide de edaó de más de )CC( años, muy bien hechos,
demuyfermosos cuerpos ymuybuenas caras, los cabellos
gruesos cuasi como sedas de cola de cavallos, e cortos.

[...] Ellos no traen armas nj las cognoscen, porque les
amostré espadas y las tomavan por el filo y se cortavan
con ignorangia. No tienen ningún fierro; sus azagayas son
unas barras sin fierro y algunas d'e1las tienen al cabo un
diente de peEe, y otras de otras cosas. Ellos todos a una
mano son de buena estalu ru de grandeza y buenos gestos;
bien hechos. [...] Ellos deven ser buenos servidorás y de
buen ingenio, que veo que muy presto dizen todo lo que
les dezía. Y creo que ligeramente se harían cristian-os,
que me pareqió que ninguna secta tenían. Yo, placiendo a
Nuest¡o Señor, levaré de aquí a1 tiempo de mi partida seis
a Vuestras Altezas para que deprendan fablar.

bonete: gorra.

a Descriu les primeres relacions entre els descobridors iels aborígens americans.
b Quines informacions ens dóna el text sobre les societats antillanes?
c Per qué la major part de la població era molt jove?
d Per qué et sembla que Colom es fixa en el fet que els indígenes desconeixen el ferro?
e En quins trets físics i psicológics de la població aborigen es fixa Colom especialment?

Quina deu ser la finalitat d'aquests comentaris?

7. Bartolomé de Las Casas: la defensa dels indis americans

El dominicá Bartolomé de Las Casas va dedicar la major part de la seva vida a la defensa dels indis
americans. Presentem un fragment de la seva obra més coneguda, publicada el 1552. El text va ser
traduit a diverses llengües, i imprés en més de cinquanta edicions fins a la fi del segle xvlr.A Bartolomé de Las Casas.
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'¡ odas estas universas e infinitas gentes a lodo géneroI crió Dios los más simples, sin maldades ni'dobleces,
obedientísimas y tidelísimas a sus señores naturales e a
los crisüanos a quien sirven; más humildes, más pacien-
tes, más pacíficas e quietas; sin rencillas ni bollicios, no ri-
josoí; no'qúeri¡lesos, sin¡ancéres, sin odios, sin desear
veng'anzas¡ que hay en el mundo. Son aSimismo las gen-
tes más delicadas, flacas y tiernas en complisión e que
-.nss puqden:sufrir trábajos y que más fácilmente mue-
ren de'Cuálquierá enfurmedad,[..;]- Son lámbién gentes
paupé¡rimas'y que:mengs poseen ni quieren poseer de
bienes tempoiáles; e por esto no soberbias, no ambicio-
sas, no'.cübdiciosas.'f..'.] Son esos mesmo de limpios e
desocupados e vivos entendimientos, muy capaces e dó-
cilei pára-todá. buen¿ doctrina. aptísimos para recibir
nuestra sánctafe católiea [..1. '

En estas ovejas mansas 1...]' entraron los españoles,
desde luégo que,las cónocieronT como lobos e tigres y leo-
nes cruelísimos de muchos días hambrientos. Y otra
cosa no han hecho de cuarenta años a esta parte, hasta
hoy, e hoy en este día lo hacen, sino despedazallas, ma-
tallas, angustiallas, aFligillas, atormentallas y destruillastl

Dos maneras generqles ¡r principáles: han tenido- tos
que allá hán'paiádo que se llaman'ciistianos en estirpar
y raer delahezde la tierra a aquellas miserandas nacio-
neg. La'una, por iniust¿s, cruele¡r. gangri¡éntas y tirárucas
guerras; tá otra, [-.'.f oprírniéndolas Con la más dú¡á,:ás-
pera y horribié'servidumb¡e én que iamalhombres ru
bestias pudieron ser puestas.

Bartolómé de Lai e¡sÁs, Bravísitna,tulación
de la destrucción de las Indias

a
b
c
d

Quins trets f ísics i psicológics dels indis americans destaca l'autor?
Quines van ser, segons ell, les causes de la despoblació americana?
Explica qué era la encomienda.
Busca informació sobre Bartolomé de Las Casas i redacta'n la biografia.

8. L'lmperihispánic
L'lmperi universal de

ffi Territorisdelaffi monarquiahispánicar I:liiTI[ [3'J8ii,i:'ii!")

¡"^,..b"""'üá¿.ir".

FRANC

Cap Verd t

a
¿Ascensió poo

o Sáo Paulo

o Sta. Elena
de Janeiro

i

a
Tristan da Cunha

est. Pau

0 2000 km

a Descriu i comenta el mapa de la página 16. Enumera els territoris de Carles V. Explica, també, la
posició estratégica dels seus principals rivals.

b Explica els concepte s monarquia compostai lmperi hispánic.
c Descriu icomenta el mapa d'aquesta página.
d Explica la situació juridicopolítica de Catalunya al si de la monarquia hispánica dels Austries i

com va anar evolucionant.
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9. Ef programa d'Ol¡vares: el Gran memorial(1624)

El comte duc d'Olivares va lliurar aquest document secret al monarca el 1624. Hi ref lexiona sobre els
camins que cal seguir per tal d'obtenir la uniformitat política dels seus regnes amb I'extensió de les
lleis de Castella.

¡ decir, señor, que no se contente Vuestra Majestad con ser

'¡ enga Vuestra Majestad por el negocio más importan-I te de su monarquía el hacerse rey de España. Quiero
ficios y blanduras 1...] se olvidasen ios corazones de ma-
nera que [...] se puediese disponer con negociación esta
unión tan conveniente y necesaria.

Él segundo sería si, hallándose Vuestra Majestad con
alguna grueSa armada y gente desocupada, introdujese
el tratar de estas materias por vía de negociacién [...],
procurando que, obrando mucho lafuerza, se desconoz-
ca lo más que se pudiere [...].

El tercer camino, aunque no sea con medio tan justi-
ficado, pero el más eficaz, sería, hallándose Vuestra Ma-
jestad con es ta fuerzaque dije, ir en persona como a visi-
tar aquel reino [...] y hacer que se ocasione algún tumul-
to popular grande. ! con este pretexto, meter la gente y,
con ocasión de sosiego general y prevención de adelan-
te, como por nueva conquista, asentar y disponer las le-
yes enla conformidad de las de Castilla. Y de esta mane-
ra irlo ejecutando en los otros reinos.

Reproduit a: J. H. Enrol J. L de la ?¡ña,
lllemoriales y cartas áel conde'duquede Olivares

rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barce-
lona; sino que trabaje y procure, con consejo maduro y
secréto, por reducir estos reinos de que se compone Es-
paña al estilo yleyes de Castilla, sin ninguna diferencia,
que si Vüestra Majestad 1o alcanza será ei príncipe más
poderoso del mundo.

[...] Tres sor¡ señor, los caminos que a Vuestra Majes-
tad le puede ofrecer la ocasión y la atención en esta par-
te; y, aunque diferentes, mucho podría la disposición de
Vuestra Majestad juntarlos, y eve, sin parecerlo , se ayu-
dasen el uno al otro.

El primero, señor, y el más dificultoso de conseguir,
pero el mejoq pudiendo ser, sería que Vuestra Majestad
favoreciese los de aquellos reinos, introduciéndolos en
Castilla, casándolos en ella, y los de acá allá, y con bene-

a, Quin objectiu es proposava Olivares? Per qué es pot afirmar que un¡formització políticai caste-
llanitzacióeren termes sinónims per al favorit?

b Descriu amb paraules actuals les tres vies proposades. ¿Es tractava de camins contradictoris o
complementaris? Raona la resposta, d'acord amb el text.

c- Explica les relacions que observes entre aquest programa i els fets esdevinguts a Catalunya fins
al 1640.

d: Quines conseqüéncies va tenir el projecte d'Olivares?

10. Derogació dels furs d'Aragó ide Valéncia (17071

Després de la batalla d'Almansa i I'ocupació d'Aragó i de Valéncia, Felip V va derogar els furs d'a-
quests regnes. Va ser el primer decret de Nova Planta. L any 17'11 , després d'un nou període de go-
vern austriacista aAragó, Felip V derogá un cop més els furs d'aquest regne en un decret específic.

de ahora la del justo derecho de la conquista que de ellos i¡n onsiderando haber perdido los Reynos de Aragóny\. de Valencia, y todos sus habitantes por la rebelién
que cometieron, faltando enteramenle al juramento de
fidelidad que me hicieron como á su legítimo Rey y Se-
ñor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades
que gozaban , y 1ue con tal liberal mano se les habían
concedido, así por mí como por lss Señores Reyes mis
predecesores, particularizándolos en esto de los demás
Reynos de esta Corona; y tocándome el dominio absolu-
to de los referidos Reynos de Aragón y de Valencia, pues
á la circunstancia de ser comprehendidos en los demás
que tan legítimamente por"o á.t esta Monarquía, se aña-

han hecho últimamente mis Armas con el motivo de su
rebelión. Aun sin los graves y fundados motivos y cir-
cunstancias que hoy concurren para ello en 1o tocante á
los de Aragón y Valencia; he juzgado por conveniente
abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por
abolidos y derogados, todos los referidos fueros, prívile'
gios, práctica y costumbre hasta aquí observadas en los
referidos Reynos de Aragón y Valencia; siendo mi volun-
tad que éstos se reduzcana las leyes de Castilla.

nD ecreto de 29 de junio de 17 07, dado por Felipe V'.
Dins: Nor¡ísima Recoyilación de las Leyes de EsVaña,

volum n, llibre ru, títo1 ur, llei 1. ¿ (1805)
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€ Eltext addueix dos motius: un de conjuntural i un altre de més profund. Explica'ls i comenta'ls.
Citatambé alguna expressió deltext en qué quedin clars aquests motius.

ti El text és una expressió del pensament absolutista. Quins arguments contraris podria al.legar un
jurista de la corona d'Aragó, format en el pensament pactista?

S, Quines mesures s'estableixen en el decret? Quines en van ser les conseqüéncies?
$ Descriu el mapa de la página 20. Quins estats estigueren enfrontats? Quines van ser les conse-

qüéncies internacionals de fa pau d'Utrecht?

11. Instrucc¡ons sécretes als corregidors (1717)

Les instruccions que presentem van ser aprovades a Madrid el 20 de febrer de 1717 i enviades a tots
els corregidors. Constilueixen una mena de resum de quines havien de ser les seves principals lÉ
nies d'actuació.

'--''."*
i Pd¡néro Ha, de tengr gran6uydgdo el:cqrrfgidor eri ob'

servar los'vandós de prohibición de armas, sin dispensar
en esto cosa alguna.

*':-':-*-'"--*.-*-*
Cqarüs. Ha de hacer guardar puntualmente no se junten i

Segqndo; Ha de óbservai Io mismo ¡éspectora las eon'
veñaciones de novedades y cosas contra el servicio de
Su Magestad, y de cualquiernovedad que de esto hubie-
re (por ligera que sea) dé cuenta al Govemador Capitán
General.
Tercero. Ha de observar con el mismo cuidado si hazen
iuntas o salen a los montes a tenerlas algunos vezinos de
los lugares.

gremios ni consejos siri su asistencia o la de la persona :

que diputare. :

Qui¡to.,Ha óehaz.e,r practicab]g lo 
ryá_s 

que.pudiera los
láminos, y si pareciere que pudiera abrirse algunos nue-
vos, dará cuenta de ello al Govemador Capitán General y
Audiencia, pará que se dé la providencia que convenga. :

,Se¡m. Pondrá elmayor cwdado en intrcducirJa lengua caste-
llana; aa¡,¡o fin'dará las proüdenciásrnas templadásydisimu-
ladaS para que se,consiga el efecto sin que se note el cuydado.

IoanM¡Rc¡or& Els caVítans generab (1957) 
!

l* Explica I'objectiu perseguit percada un dels punts d'aquest document.
*[ Descriu amb paraules teves el significat del punt sisé.
S.l Després d'una bona lectura global del text, redacta una composició en qué descriguis la práctica

de govern de les noves institucions durant els primers anys de la postguerra.

12. Les mesures contra la Revolució
Francesa

Les autoritats borbóniques van viure amb una preo-
cupació creixent els fets revolucionaris viscuts a
Franga a partir de 1789. El decret que presentem
pretenia impedir la influéncia ideológica d'aquesta
revolució a I'Estat espanyol.

,* Quins eren, segons el text, els principals instru-
ments de propaganda política de la Franga revo-
lucionária?

,!i'Un cop repassada la informació que hi ha en
aquesta unitat, explica la funció de les secretaries
(o ministeris) d'Estat i d'Hisenda.

s Per qué les autoritats borbóniques manifesten
una clara prevenció davant les novetats vingudes
de Franga? Raona la resposta.

tos gue tratán de las revoluciones y:nueva Constitución de la
Francia revolucionaria desde su principio hasta ahora, luego
que lleguen a las aduanas, se remitan directamente por los
administradores de ellas directamente al ministerio de Esta-
do, que es a quien corresponden los asuntos relativos a na-
ciones extranjeras [...].
2. Que los abanicos, caxas, cintas y otras maniobras que ten-
gan alusión a los mismos asuntos, las re-mitan.ál ministerio de
Hacienda [...].
3. Que todos los libros en lengua francesa que lleguen a las
aduanas de lás fronteras y puertos con destirto.'a',Madqi{;'Sé
remitan por los administradores de ellas, cerrados y sellados,
á.loridirectores gqne,rales de Rentas- ,' ,

Noukima recofilación,Yll1;X'llll;,1iéiXII, . -

brocbuta(broche o brochadura):jdao guarniment consistent en una imperdible
adomada.
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13. La densitat de la població a Espanya ¡ a Catalunya (1787)

FRANQA

. qñAlA I

"*'&* 
*

Població de les comarques
de Catalunya (1784

t_.ffi l\4ésde100hab./krn'
t_
I E+G.*gl De 51 a 100 hab.¡(fr
t_
i ._, .. I De 26 a 50 hab./km'

]f-.-f De12a25hab.¡m2

I l\¡enys de 12 hab'h

200 km

a Descriu i comenta les dades de la taula de la página 22.
b Descriu i comenta el mapa d'Espanya. Quines eren les províncies més poblades? I les menys po-

blades?
G Descriu icomenta, també, el mapa de la població de Catalunya.
d Enumera les causes del repartiment desigual de la població, tant a Espanya com a Catalunya.

14. Les manufactures d'¡nd¡anes

L'aparició de les manufactures d'indianes va ser un fet decisiu en la história económica del se-
gle xvttt. Presentem dues estadístiques: una, inevitablement incompleta, del nombre de fábriques,
telers i treballadors itreballadores d'aquest sector en el període 1796-1804; l'altra, de I'origen dels
nous capitals. A més, hem transcrit un ban, prou eloqüent, dictat per l'Ajuntament de Barcelona cap
al final de la centúria.

v Motlleperestampar
indianes, fet de fusta
illautó.

:1736-i74ü

1746:1749

': 1153..J759

,',.:t768. .',, ,

' ,"'17,f;$;. ..:', . t. '

,,17'84 ";:, 
: :

' ;1794,'. :',.'
:. lfiQ{ .:r" .

1740-1765 68.5

1779-1784 22

1785-1814 .18

J
,...:. ..'.,.

'. , ',,9.'

;' ,.,,;12':

',,,.',;,',2g
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., ' 80,.

':r.,1S0.1
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r' ,, 400,
,, ,-:t.

,'.1'.017'
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,]'l'1r '
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l',12¡000.,
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l-0nt: Alejaldro SANCH- t. Los fabr¡cantes de alg[dón de Barcelona. 1 772-l 83g

Densitat de població

f Més de 60 hab./km2

ffi De51 a6ohab./km2

ffi De41asohab./km2

F,Ill] oe st a 40 hab./km2

f----_l D'11 a 30 hab./km2

f l l\,rlenysde10hab./km2

Font: Alejandro SÁNcHEz, L1s fabr¡cantes de algodón de Barcel7na, 1772-1839.
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a Descriu I'evolució de les indianes barcelonines:
nombre de fábriques, de telers i de treballadors
o treballadores.

b Defineix cadascun dels grups socials que apa-
reixen en la segona estadística: agremiats, co-
me rciants i fab ricants.

c Explica l'evolució de la procedéncia de capitals
adregats a les indianes i esmenta'n les causes.

d Quins problemes socials va provocar l'extensió
de les indianes a Barcelona?

Ban de I'Ajuntament de Barcelona
(22 d'abrilde 1784)

I a multitud de fábricas de algodón y lana que se han cons-
l- truido en esta ciudad de pocos años a esta parte es ya so-
bradamente excesiva y empieza aangustiar las habitaciones de :

todos los naturales y residentes en este pueblo. Hay muchos
que no hallan paraje cómodo donde alojarse. Suben, por consi-
guienle, 1os alquileres a un precio excesivo. Se sienle ya una in- :

comodidad unjversal en todo e1 pueblo por 1a abundancia de
há1itos que infectan la atmósfera. Y se pueden ocasionar funes-
tas consecuencias enla salud pública.

Font: Arxiu l\ilunicipal d'História de Barcelona.

15. Exportacions aAmérica des dels ports de Barcelona i Cadis (1782-1797)

Fins al 1778, el port de Cadis va tenir el monopoli del comerq amb América. A partir d'aquella data,
altres ports peninsulars també hi van poder comerciar. El gráfic següent compara, en termes per-
centuals, l'origen dels productes exportats des de Barcelona ides de Cadis en el període 1782-
1797. Óbviament, en termes absoluts, el port andalús continuava sent el que movia un volum més
elevat de productes.

a Quins elements diferencien el tipus d'exporta- percentat0esd'exoofiacionsaAmirici
cions dels dos ports?

b ¿Es pot dir que l'economia gaditana i l'andalusa
eren básicament reexportadores, mentre que
l'economia barcelonina i la catalana eren expor-
tadores? Quines conseqüéncies se'n podien
derivar, quant al desenvolupament d'aquests ter-
ritoris?

c Quins eren els principals productes catalans
d'exportació? Quins sectors en resultaven be-
neficiats? I quines classes socials?

^* "S "$u "ú' "$!t "6 "ñ ^t9 .ss\\ \\ \\ \\ \\ { \\ \\- \\-
Exporlacions des de Cadis
¿ffi Productes estrangers
I Productes espanyols
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UNA TRILOGIA: 1714

Fitxa técnica:
Alfred BoscH, Setde Rei;Sotalapelldeldiable;Tocdevespres. Barcelona: Columna, 2OO1-2002.

El novel.lista i historiadorAlfred Bosch recrea en aquesta trilogia de novel.les la guerra de Suc-
cessió i el setge de Barcelona de 1714.Hofades dels ulls de John Sinclair, un personatge de fic-
ció que encarna un aventurer anglés enviat a Catalunya per promoure la revolta contra Felip V. Al
llarg de la histdria, Sinclair passa de l'escepticisme i la fredor envers els catalans al suport sincer
a la darrera resisténcia. La seva evolució té forEa a veure amb el fet que s'enamori d'una jove
criada negra barcelonina.

Pef cenlatges d' expofi acions a Amirica (17 82-17571
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