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1715. Decret de Nova Planta, després de la victòria borbònica sobre els catalans. Fou
un conjunt de lleis absolutistes, decretades per assumpció del dret de conquesta i
invocades per dret diví. Van representar la destrucció dels drets constitucionals
catalans, la derogació dels furs, la imposició del castellà i el sometiment dels drets
catalans a les normes de Castella. El 1760 els vuit representants de l’extinta corona
d’Aragó van presentar un primer memorial de greuges, en què es lamentaven de
l’opressiva situació que patien, explicaven les dificultats d’imposar lleis forànies als
territoris de la vella corona i suplicaven un alleujament de la inflexible legalitat
imposada. La resposta va ser nul·la.
1851. Famós discurs del general Prim a les Corts espanyoles, després de fortes
repressions a Catalunya: “Si voleu continuar la política de Felip V, d’ominosa
memòria, sigui en bona hora i sigui al complet: lligueu-los-hi a la taula el ganivet,
com va fer aquell rei; tanqueu-los en un cercle de bronze; i si no n’hi ha prou, sigui
Catalunya talada i destruïda, i germinada de sal com la ciutat maleïda, perquè així,
i només així, dobleguereu el nostre clatell; així, i només així, vencereu la nostra
altivesa; així, i només així, dominareu la nostra ferotgia”.
1885. Segon memorial de greuges “en defensa dels interessos morals i materials de
Catalunya” presentat a Alfons XII per Joaquim Rubió i Ors i un conjunt de
prohoms catalans. S’hi feia una llarga relació dels greus problemes que tenia
Catalunya davant la dura centralització de l’Estat. La resposta va ser nul·la. Alhora
es va perpetrar l’intent d’anul·lar el dret civil català.
1889. Tancament de caixes, la protesta cívica del món comercial i empresarial català
davant l’ofegament tributari de l’Estat. La resposta va ser la declaració de l’estat de
guerra, la il·legalització de la Lliga de Defensa Industrial i Comercial,
l’empresonament de comerciants i grans multes. L’alcalde Robert va dimitir en
defensa dels revoltats.
1923. Cop d’Estat de Primo de Rivera que va finiquitar el primer intent de sobirania
moderna de Catalunya: la Mancomunitat. La repressió contra el catalanisme va ser
generalitzada i implacable.
1934. Proclamació de l’Estat Català dins la República Federal Espanyola. La reacció
va ser brutal: empresonament de tot el govern, el Parlament, part de l’Ajuntament
i centenars de líders socials, polítics i econòmics: 2.500 persones a les presons i
vaixells-presó. Es van tancar diaris i locals i es van il·legalitzar partits. Hi va haver
condemnes a mort.
1939. Inici de la dictadura de Franco i de la repressió sistemàtica dels drets civils i
nacionals, a banda d’assassinats massius durant anys. Catalunya va haver de lluitar
novament pel seu idioma i els seus drets.
Transició política i 2006. Intents d’establir una sobirania efectiva. Fallit.
2017…, torna el blanc i negre

	
  

