
    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El curs explicarà l’aparició dels partits polítics a la Catalunya de la segona 
meitat del segle XIX, i sobretot vol analitzar com eren, com funcionaven, per 
què van tenir èxit successivament les diferents organitzacions que han 
vertebrat la vida electoral, institucional i social catalana des de principis del 
segle XX fins als nostres dies, començant pel lerrouxisme i la Lliga, i acabant 
amb les noves formes organitzatives que despunten ara mateix. 

 
 
 

• El sorgiment dels partits polítics a Catalunya. 
• Els falsos partits monàrquics: liberals i conservadors.  
• Ser republicà a Barcelona en l’últim quart del segle XIX. 
• El lerrouxisme: el primer partit de masses a la Península. 
• El lerrouxisme: una contrasocietat. 
• La Lliga Regionalista: partit de quadres modern. 
• “A la Lliga hi cap tothom”, però menys. 
• Els altres partits del primer quart del segle XX: l’afiliació 

indirecta. 
• El món de la CNT. 
• Esquerra Republicana: el primer partit catch-all. 
• ERC, una olla de grills. 
• L’elegància en la derrota: Acció Catalana. 
• El lifting de la Lliga als anys 1930. 
• FET y de las JONS: radiografia d’un fracàs.  
• El col�lapse d’ERC i CNT, la supervivència del PSUC. 
• Ser comunista a la Catalunya dels anys 1950 
• “L’aliança de les forces del treball i la cultura”: el partit. 
• Convergència [i Unió]: un èxit inesperat. 
• CiU: un dels pilars de l’ambigüitat. 
• Decadència i metamorfosi del PSUC. 
• El PSC: la laboriosa síntesi.  
• El PSC: un còctel reeixit durant tres dècades. 
• La dreta espanyolista: una secta. 
• L’Esquerra renascuda, o la muntanya russa. 
• Vertiginoses transformacions. 

 
 
 

PROFESSOR 
Joan B. CULLA I CLARÀ. Catedràtic d’Història Contemporània a la UAB 
PROFESSORS CONFERENCIANTS 
Joaquim COLOMINAS. Doctor en Ciències Polítiques. 
Xavier MENA. Doctor en Ciències Econòmiques. Ex-Conseller d’Empresa i Ocupació. 
PRESENTACIÓ 
Dijous 17 de setembre, 18.30h 
HORARI CURS 
Dijous d’11 a 13 hores 
INICI: Dia 15 d’ octubre FINAL: Dia 9 de juny   Curs en català  

UN SEGLE I MIG DE POLÍTICA A CATALUNYA, VISTA DES DE BAIX 
 

TEMARI 

Cada dia es dedicarà un temps al col�loqui 

Els finals de mes ens acompanyaran diferents conferenciants 


