


Explicació Ampliació

La renaixença i la industrialització. Segles (XIX i XX)
El segle XIX
El romanticisme, un moviment que exalta el passat i el mostra esplendorós, arrela als 
Països Catalans i s’emparenta amb la base del gran moviment anomenat Renaixença que 
serà l’inici de la represa cultural i del sentiment nacional.

La publicació de l’Oda a la Pàtria, d’Aribau, el 1833, marca l’arrencada. Aquest període té 
personatges tan emblemàtics com Narcís Oller, en narrativa; Àngel Guimerà, en teatre, i 
Jacint Verdaguer, en poesia. L’obra Terra Baixa, de Guimerà, ha estat traduïda i 
representada en 77 idiomes; i els poemes L’Atlàntida i Canigó, de Verdaguer, es 
consideren obres mestres de la literatura universal.

L’any 1859 es reprenen els Jocs Florals, que eren certàmens literaris on es premiaven les 
millors produccions poètiques.

El 1877 neix La Renaixença, la primera publicació en català, a la qual seguiran moltes 
d’altres. A més, Pep Ventura, un músic, reforma la sardana, que esdevé la dansa nacional.

Tot això està molt bé, però, mentrestant, al carrer, què hi passava?
A Europa, s’escampa la industrialització, que s’inicia a Anglaterra. Catalunya no en queda 
al marge, i també fa la seva revolució industrial, malgrat no tenir ni carbó, ni cotó, ni a penes 
aigua, un cas insòlit i únic al món.A l’interior i al voltant de la ciutat de Barcelona es munten 
les primeres fàbriques tèxtils: al Raval, a Sants, a Sant Martí de Provençals... Així, neix la 
industrialització a la península ibèrica, que s’escampa al llarg dels rius i rieres de Catalunya 
per aprofitar-ne l’energia. D’aquesta manera naixen les colònies fabrils, que seran 
autèntics pobles al voltant de la fàbrica, on hi haurà els habitatges, el bar, l’escola, el casino, 
les botigues, l’economat, l’església... i també la casa de l’amo.
La industrialització fa que molta gent de pobles i masos es desplaci a viles industrials i 
colònies a la recerca d’un jornal, però es generarà una conflictivitat social com a resultat 
dels abusos de la burgesia sobre la massa obrera, un conflicte que acabarà en la lluita per 
les millores socials.

A Barcelona, després de molts intents, s’enderroquen les muralles i la ciutat pot expandir- 
se. Això dóna lloc a l’Eixample, obra d’Ildefons Cerdà.
La burgesia va crear institucions importants com el Palau de la Música, el Gran Teatre del 
Liceu, l’Ateneu Barcelonès, el Reial Cercle Artístic, etc.

Renaixença catalana

http://ca.wikipedia.org/wiki/Renaixença

http://www.xtec.es/~malons22/personal/renaixinici.htm

Modernisme català
http://ca.wikipedia.org/wiki/Modernisme_català

La industrialització a Catalunya
http://www.mnactec.cat/~educa/context_social.php?a=la_industrialitzac 
io_a_catalunya
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