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El fet identitari català  
al llarg de la història

El fet identitari d’una comunitat o d’un grup 
social és el signe distintiu que li atorga una 
personalitat pròpia i diferenciada. Des del 
2021, el Centre d’Història Contemporània 
de la Generalitat Catalunya ha impulsat, a 
través d’una obra col·lectiva, l’estudi de la 
consciència i la projecció de la secular iden-
titat dels catalans, que ara, un cop enllestit, 
presentem a la comunitat científica i a tots 
els ciutadans de Catalunya. L’objectiu del 
projecte ha estat analitzar el grau de cons-
ciència nacional que els catalans han tingut 
al llarg dels segles en cada etapa de la seva 
història. De la intensitat en la consciència 
identitària nacional n’ha depès el projecte 
col·lectiu del país i la mena de relació que 
Catalunya ha tingut amb els seus veïns, 
tant europeus com peninsulars. Sense un 
alt nivell de consciència identitària i sense 
una plena consolidació d’aquesta, el poble 
català mai no assolirà la plenitud de la sobi-
rania en forma d’un estat independent.

PROGRAMA

16.00 h Presentació a cura de Jaume Sobrequés  
i Callicó, president de la Societat Catalana 
d’Estudis Històrics (IEC) i director  
del Centre d’Història Contemporània de 
Catalunya (Generalitat de Catalunya)

16.20 h La formació nacional de Catalunya i el fet 
identitari dels catalans (785-1410), 
a cura de Stefano M. Cingolani

16.40 Consolidació i majoria d’edat del fet 
identitari català (1410-1714),   
a cura de Jaume Sobrequés i Callicó

17.00 h Repressió borbònica i resistència 
identitària a la Catalunya del segle xviii,  
a cura de Jaume Sobrequés i Callicó

17.15 h Pausa

17.30 h La identitat catalana en el temps de 
Napoleó, de Lluís M. de Puig,  
a cura de Matias Ramisa

17.50 h La identitat catalana renaixent. Del final 
de la Guerra del Francès al fracàs de la 
monarquia isabelina (1814-1868),  
a cura d’Albert Ghanime

18.10 h La identitat catalana renaixent. De la 
inestabilitat del Sexenni a l’ordre de la 
Restauració (1868-1901),  
a cura de Jordi Casassas  
i Ymbert i Giovanni Cattini

18.30 h L’organització política de la identitat 
catalana (1901-1936),  
a cura de Santi Izquierdo Ballester

18.50 h Recuperació i superació d’uns anhels 
identitaris: la Generalitat republicana i la 
Guerra Civil (1931-1939),  
a cura de Josep M. Roig i Rosich

19.10 h Debat 


