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Dijous, 9 d’octubre de 2014

	 PROGRAMA

9.30 – 10.00 h Presentació
 Joandomènec Ros i aRagonès, 

president de l’Institut d’Estudis 
Catalans,  
i Jaume sobRequés i callicó, 
director del Centre d’Història 
Contemporània de Catalunya i 
president de la Societat Catalana 
d’Estudis Històrics

10.00 – 11.00 h Crisi política i econòmica  
i redreçament en el trànsit  
a l’edat moderna 

 dR. gaspaR Feliu 
 Universitat de Barcelona

11.00 – 12.00 h Quan l’au Fènix provava 
d’aixecar el vol. Abast, límits  
i contradiccions del redreç  
tardo-sisentista (1660-1705)

 dR. FRancesc. Valls-Junyent 
 Universitat de Barcelona

12.00 – 12.30 h Pausa

12.30 – 13.30 h El desenvolupament econòmic  
de Catalunya després de la  
Guerra de Successió

 dR. Jaume toRRas i elies

 Universitat Pompeu Fabra

13.30 – 14.30 h Debat

14.30 – 16.00 h Pausa

16.00 – 17.00 h La revolució industrial del segle 
XIX i l’arrencada de l’economia 
contemporània

 dR. peRe pascual i domènech 
 Universitat de Barcelona

17.00 – 18.00 h De la desfeta de 1939 a la 
represa de la segona revolució 
industrial

 dR. JoRdi catalan 
 Universitat de Barcelona

18.00 – 19.00 h Debat i cloenda

Crisi	econòmica	i	reconstrucció	nacional	(s.	xv-xx)Jornada

L’economia és un dels principals eixos vertebra-
dors d’un país i un element bàsic a l’hora de 
consolidar una comunitat nacional. La relació en-
tre vida política i desenvolupament econòmic ha 
estat estreta, malgrat que no es pot establir una 
relació determinista entre plenitud política i crei-
xement econòmic. El cas català és significatiu a 
l’hora de cercar interrelacions entre ambdós fenò-
mens. La història de Catalunya posa de manifest 
com la seva societat civil, les forces productives 
en general i el seu dinamisme s’han avantposat 
sempre a situacions nacionals que no els eren 
políticament favorables. L’objectiu d’aquesta jor-
nada és analitzar amb rigor acadèmic quins han 
estat aquells moments difícils als quals el país ha 
hagut de fer front i com va endegar un desenvo-
lupament econòmic que afavorís la modernització 
i el progrés del país. 

La jornada es referirà de manera especial a la 
reconstrucció que va seguir a la greu crisi –amb 
una guerra civil de deu anys- de les darreres dè-
cades del segle xv. Al creixement econòmic de la 
darreria del segle xvii, després de cinquanta anys 
de guerres exteriors. A com Catalunya, després 
de la greu desfeta nacional del 1714 i sense es-
tructures de govern pròpies, va experimentar un 
dels creixements econòmics més espectaculars de 
l’època contemporània. A la revolució industrial 
del segle xix que va transformar i modernitzar el 
país, i a com, durant el franquisme, i en les pit-
jors condicions polítiques, Catalunya va impulsar 
allò que els historiadors més exigents han qualifi-
cat com la segona revolució industrial de l’època 
contemporània. 

En definitiva, la jornada té per objecte estudiar 
de quina manera Catalunya ha respost i ha trobat 
alternatives per superar els moments de crisi po-
lítica, consolidant la seva economia i fent del país 
un dels principals motors econòmics de l’estat. 


