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Presentació
Aquest curs està pensat per a totes aquelles persones que volen conèixer la ideologia
de la societat en cada una de les etapes de la Història de Catalunya, des dels seus
inicis com a comunitat nacional fins a la seva actualitat, posant especial èmfasi en els
grans fets que expliquen els processos de naixement, construcció i consolidació del
país. Fets que, en definitiva, expliquen la nostra realitat actual.
Tot i que és un curs d’història, en el decurs del seu desenvolupament, es tracten temes
relacionats amb aquests processos: origen i evolució de la llengua catalana; origen i
evolució de la identitat catalana; grans crisis econòmiques, socials i sanitàries; i les
influències externes sobre Catalunya i les influències que Catalunya ha projectat cap a
l’exterior.
Cada un d’aquests fets i processos, i el seu encadenament, s’explica a través de la
història personal de les figures més representatives de cada etapa; i, també a través
de la micro-història de persones anònimes i desconegudes que dibuixa amb precisió
l’escenari de cada època.

Objectius i organització
Es tracta d’un curs de durada anual i format setmanal, organitzat en sis mòduls per un
total de 22 sessions de 90’ que es poden cursar de forma consecutiva o independentment
d’un de l’altre.
 El Mòdul 1 consta de tres sessions que comprenen des de la creació de les primeres
comunitats sobre el territori (segle VIII), fins a la constitució de les primeres
institucions polítiques representatives del diferents estaments de la societat de
l’època (segle XI).
 El Mòdul 2 consta de quatre sessions en les que es posa en relleu el paper de cada
un dels estaments de la societat catalana de l’època-i de la seva ideologia- en el
procés de construcció i consolidació de la nació catalana (segles XI i XII)
 El Mòdul 3 consta de tres sessions on es parlarà dels conflictes ideològics i per la
disputa del poder entre les diferents estaments de la societat catalana de l’època en
l’etapa de la plenitud econòmica, política i militar de la Corona catalano-aragonesa
(segles XIII i XIV).
 El Mòdul 4 consta de quatre sessions que abasten una etapa especialment convulsa
de grans transformacions socials, polítiques i econòmiques; marcades per la fi de
l’Edat Mitjana i del regim feudal; que conduirien al sorgiment d’una pagesia
nombrosa, rica i prospera; i d’una classe fabricant activa i emprenedora; que
transportarien Catalunya a la Modernitat (segle XVI i XVII)
 El Mòdul 5 consta de quatre sessions que expliquen la ideologia mercantil de les
elits catalanes, que impulsaran la Revolució austriacista, la conquesta comercial
d’Amèrica, la formació dels primers capitals, la Revolució Industrial, i l’aparició de
les classes proletàries (segles XVIII i XIX).
 El Mòdul 6 te una durada de quatre sessions que comprenen des del sorgiment de
la ideologia liberal republicana, d’arrel revolucionària francesa; contraposada al
tradicionalisme foralista catalana; i l’evolució d’aquestes ideologies a la Catalunya
dels segles XIX i XX.
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Metodologia
El curs es basarà en sessions que no pretenen ser tan sols classes ordinàries teòriques,
sinó una aplicació pràctica d’allò que es vagi aprenent amb la participació activa de
l’alumnat. Per això, els alumnes disposaran d’un dossier que, per un costat, els servirà
de suport a les classes i, per l’altre, els oferirà les eines i els instruments necessaris per
ampliar la informació obtinguda en les sessions presencials i poder així aportar
opinions i idees al curs, generant debat i enriquint els coneixements de tothom.

Professor
Marc Pons Barrachina

Llicenciat en Humanitats. Màster en Gestió Cultural. Escriptor, articulista i divulgador
de la Història. Escriu a El Nacional.cat i col·laborador de Catalunya Ràdio.

Coordinador
Prof. Felip Masó Ferrer
Mail: arqueonet@arqueonet.net
Tfn.: 667 013 352

Classes ordinàries. Calendari i horari
Mòduls
Mòdul 1:
La societat catalana
Mòdul 2:
La societat catalana
independents
Mòdul 3:
La societat catalana
Mòdul 4:
La societat catalana
Mòdul 5:
La societat catalana

Calendari
Els dimecres, del 6 al 20 d’octubre de 2022
De 10.30h a 12.00h

dels comtes carolingis

Els dimecres, del 3 al 24 de novembre de 2022
De 10.30h a 12.00h

dels primers comtes
en la plenitud medieval
en el Renaixement i el Barroc
en la Revolució Industrial

Mòdul 6:
La societat catalana dels segles XX i XXI

Els dimecres, de l’1 al 22 de desembre de 2022
De 10.30h a 12.00h
Els dimecres, del 12 de gener al 2 de febrer de 2022
De 10.30h a 12.00h
Els dimecres, del 16 de febrer al 9 de març de 2022
De 10.30h a 12.00h
Els dimecres, del 23 de març al 20 d’abril de 2022 (el
13 d’abril no hi ha classe)
De 10.30h a 12.00h

Activitats complementàries
Les activitats complementàries previstes, relacionades amb aquest curs, són les
següents:
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Activitats

Assignatura i/o mòdul relacionat

Sortida: Visita a la Tarragona Medieval

Tot el curs

Sortida: Visita a la Cervera Medieval

Tot el curs

Aquestes activitats s’aniran programant durant el curs i us les anirem anunciant a
mesura que estiguin preparades.
Els alumnes que cursin com a mínim un mòdul del curs podran assistir a aquestes
activitats amb un descompte del 15% i amb dret preferent d’inscripció.

Modalitats i lloc d’impartició
Aquest curs s’impartirà tant en modalitat presencial com en modalitat online
(retransmissió en directe via streaming).

Després de cada sessió, totes les persones inscrites (tant en la modalitat presencial
com l’online) podran visualitzar de nou la gravació, ja que facilitarem l’enllaç per tenirhi accés. L’enllaç serà facilitat entre un i tres dies després de la classe.

Les classes ordinàries presencials s’impartiran a Arqueonet, al carrer Sepúlveda 79
de Barcelona (08015).

Les activitats complementàries es faran a un lloc o un altre en funció del disseny cada
activitat.
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Opcions, preus i terminis de pagament
Els preus són el mateixos tant si es fa en la modalitat presencial com si es fa en la
modalitat online.
Trobareu el temari del curs al punt ‘Programa del curs’.
En tots els casos les inscripcions es faran segons els passos explicats al punt ’Procés de
preinscripció i matriculació’.
Terminis
Opcions

Preu

Curs
Sencer

350 €

Mòdul 1

55 €

Mòdul 2

70 €

Mòdul 3

55 €

Mòdul 4

70 €

Mòdul 5

70 €

Mòdul 6

70 €

Sessions
soltes

18 €

Matrícula (1er T)

2on T.

3er T.

4rt T.

Set-Oct 2021

(fi nov 2021)

(fi gen 2022)

(fi mar 2022)

140 €

70 €

70 €

70 €

Els pagaments dels mòduls i de les
classes soltes es realitzen de forma
íntegra, sense terminis, uns dies abans
de començar.

Procés de preinscripció i matriculació
Preinscripció
Podeu fer preinscripció per qualsevol de les següents vies:
1. Per correu electrònic: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant la següent informació:
 Títol del missatge: “Inscripció al curs: Història de Catalunya (II). 2021-2022”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al curs complet
o Inscripció a mòduls o sessions independents: indicar quins/es
o En ambdós casos indicar si es vol fer presencial o online
 Dades de cada participant que s’inscriu: nom i cognoms, adreça postal
completa, adreça electrònica i telèfon de contacte
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2. Per la pàgina web d’Arqueonet, a través de l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html
Complimentar els camps de dades personals indicats a la pàgina web i, en el camp
“Missatge”, especificar la següent informació:
 En primer lloc incloure el text “Inscripció al curs: Història de Catalunya (II)

2021-2022”

 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al curs complet
o Inscripció a mòduls o sessions independents: indicar quins/es
o En ambdós casos indicar si es vol fer presencial o online
3. Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números
937423014 o 667013352.
4. Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona, de dilluns
a dijous de 10h a 14h i de 16h a 20h
Un cop feta la preinscripció, Arqueonet enviarà un mail confirmant la recepció la
mateixa. Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds.

Matriculació
Quan s’assoleixi el nombre mínim d’assistents, Arqueonet ho comunicarà a tots els
preinscrits i llavors s’iniciaran els passos per formalitzar la matrícula. En aquell moment
comunicarem les vies per a poder-la realitzar.

Notes importants referents al nombre d’inscripcions i a les modalitats
triades per les persones inscrites
En cas que el nombre de persones inscrites en la modalitat presencial no sigui
suficientment alt, el curs es farà íntegrament online.
En cas de que, en general, no s’assoleixi el mínim d’inscripcions, el curs no es podrà
dur a terme.
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Programa del curs
Mòdul 1. La societat catalana dels comtes
carolingis
Durada del mòdul: del 6 al 20 d’octubre de 2022
Horari: els dimecres, de 10.30h a 12.00h
Sessions: 3

1. L’obra colonitzadora dels primers comtes. El repoblament de les marques de
la Catalunya vella: Osona, Vallés, i Penedès.
2. El primer comerç marítim: els primers armadors catalans i els viatges
comercials a la Provença, a Ligúria, i a Mallorca.
3. La violència feudal i les Assemblees de Pau i Treva. El procés d’asseveriment
de la població i les primeres assemblees parlamentàries representatives.

MÒDUL 2: La societat catalana dels primers
comtes independents
Durada del mòdul: del 3 al 24 de novembre de 2022
Horari: els dimecres, de 10.30h a 12.00h
Sessions: 4

1. Dones i política: Ermessenda de Carcassona, Almodís de la Marca. La
darrera manifestació d’una tradició matriarcal secular.
2. Les ordes religioses i militars: el Císter, el Temple i l’Hospital. L’Església en
la direcció i l’enquadrament de la societat catalana medieval.
3. La conquesta i colonització de la Catalunya nova. La primera gran empresa
conqueridora i repobladora. Barons, abats, i colonització espontània.
4. La força mercantil de Barcelona. La ideologia mercantil catalana en la
fabricació de l’imperi català de la Mediterrània.

MÒDUL 3: La societat catalana en la
plenitud medieval
Durada del mòdul: de l’1 al 22 de desembre de 2022
Horari: els dimecres, de 10.30h a 12.00h
Sessions: 3

1. L’estament mercantil: els grans armadors catalans a la Mediterrània.
Comerç marítim i Consolats de Mar. Els jueus catalans i les seves xarxes
internacionals.
2. L’estament nobiliari a la Catalunya vella i a la Catalunya nova. La projecció
dels llinatges latifundistes catalans a Mallorca, València, Sicília i Sardenya.
3. La Diàspora judeo-catalana: els calls catalans de Roma, Liorna, Gènova,
Tessalònica, i Anvers.
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Mòdul 4: La societat catalana en el Renaixement
i el Barroc
Durada del mòdul: del 12 de gener al 2 de febrer de 2022
Horari: els dimecres, de 10.30h a 12.00h
Sessions: 4

1. El fenomen del bandolerisme: una guerra civil soterrada que va fragmentar
la societat. El cas de l’assalt de la Panadella.
2. Les grans caceres de bruixes: una operació d’estat contra la dissidència.
Poder civil català i Inquisició hispànica. El cas de les bruixes de Terrassa.
3. L’expansió econòmica i social del 1500: d’un país de semi-esclaus a una
societat de propietaris. La cultura emprenedora de la immigració occitana.
4. La fabricació de la “cultura de la casa”: hereus, pubilles, capitulacions
matrimonials, aliances familiars, i supermortalitat femenina.

Mòdul 5: La societat catalana en la
Revolució Industrial

Durada del mòdul: del 16 de febrer al 9 de març de 2022
Horari: els dimecres, de 10.30h a 12.00h
Sessions: 4

1. La ideologia “Catalunya, la Holanda de la Mediterrània”: el trànsit cap a una
societat pre-industrial de fabricants i exportadors.
2. La derrota i l’exili de 1714. La derrota de la ideologia mercantil catalana. La
primera espanyolització de Catalunya.
3. La conquesta comercial catalana d’Amèrica: les comunitats catalanes de
Buenos Aires, l’Havana, Mayagüez, Nova Orleans i Saint-Augustine.
4. La formació de les classes obreres catalanes: republicanisme, socialisme,
anarquisme. El cas de Nova Icària.

Mòdul 6: La societat catalana dels segles XX i XXI

Durada del mòdul: del 23 de març al 20 d’abril de 2022 (el 13 d’abril no
hi ha classe)
Horari: els dimecres, de 10.30h a 12.00h
Sessions: 4

1. El tradicionalisme català: dels anti-bonapartistes, als carlins, els
regionalistes, fins els catalans de Franco.
2. El progressisme català: dels bonapartistes, als liberals, els republicans, els
independentistes, fins a l’exili català de 1939.
3. La Guerra Civil espanyola: les dues Espanyes i les dues Catalunyes. Dretes i
esquerres, feixistes i anarquistes, monàrquics i republicans.
4. Franquisme i repressió. La segona espanyolització de Catalunya. El cas del
“leridanismo” i del “tortosinismo”.

Pàgina 9 de 9

