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Quan comença aquest tracte abusiu?  

 Els Països Catalans reben un tracte fiscal molt poc just en relació a 
les necessitats de la seva població sobre la base d’un antecedent 
històric molt clar i molt directe, que són els impostos especials que es 
fixen sobre aquest tres territoris (Illes Balears, País Valencià, i 
Catalunya) després de la guerra de Successió espanyola. 

 

 A l’Estat espanyol mai hi ha hagut un sistema fiscal únic i equilibrat, 
perquè quan les tropes de Felip V ocupen el País Valencià el 1707 i 
després completen la conquesta el 1714 i el 1715, no imposen el 
sistema fiscal castellà, sinó que n’imposen un d’especial sobre un 
país ocupat militarment. 

 

 Des del segle XVIII, doncs, els Països Catalans paguen molt més 
impostos que Castella. 
 

(Font: Converses amb Oriol Junqueras – Bernat Ferrer : Viena Edicions 2011) 
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Quan comença aquest tracte abusiu?  

 A Catalunya, al segle XVIII, l’Església pagava impostos, mentre 
que a Castella, no. Si els capellans catalans pagaven impostos, 
imagina’t què devia passar amb els pagesos, els burgesos, els 
comerciants... 

 

 Aquesta situació de desequilibri fiscal es manté en molts aspectes 
fins als nostre dies. 

 

 En canvi, Euskal Herria té un tracte fiscal diferenciat perquè van 
ser territoris borbònics i, quan es va acabar la guerra de Successió 
espanyola, Felip V els hi va mantenir les excepcions d’impostos 
que havien tingut històricament. 

 

 Per tant, la guerra de Successió és un episodi clau per a la 
confecció de l’Estat espanyol i el seu sistema fiscal.  

(Font: Converses amb Oriol Junqueras – Bernat Ferrer : Viena Edicions 2011) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Escudo_Juana-Carlos_I.jpg
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La moneda de l’arxiduc  

 Amb la proclamació de l’Arxiduc Carles com a nou sobirà de la 
corona Catalano-Aragonesa, la Seca de Barcelona va emetre 
moneda amb el seu nom. 

 

 Aquesta peça es va fabricar l’any 1708, i el seu valor era de dos 
rals. 

 

 A l’anvers hi ha l’escut dels diferents regnes que pretenia governar, 
i al revers l’anagrama del seu nom i la inscripció “Hispaniarvm 
Rex”. 

 

 A partir del 1716, després del triomf de Felip V, es va prohibir 
l’encunyació de moneda a Catalunya, fins a l’inici de la guerra 
del Francès. 

 
 
(Font: SAPIENS – Especial 1714 Nr.108 del 2011) 
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La contribució es va multiplicar per vint  

 L’impacte de la repressió borbònica i l’abolició dels Furs al regne 
de València va ser profund.  

 Fins i tot els borbònics valencians es van queixar de l’abolició dels 
Furs. 

 

 Abans, els recursos que aportava el Regne de València al rei eren 
voluntaris i no tots els anys s’hi contribuïa. 

 

 Oscil·laven entre les 18.000 i 35.000 lliures anuals.  

 

 Felip V va imposar un nou sistema fiscal de caràcter permanent i 
va unificar les contribucions en un únic impost, l’equivalent. 

 

 El 1714, l’equivalent es va fixar en 637.000 lliures cada any !!! 
 

(Font: SAPIENS – Especial 1714 Nr.108 del 2011) 
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La quarta potència (1830)  

 Carles Pi Sunyer, un dels economistes – polítics més destacats de 
l’Europa del segle XX, va calcular el valor del comerç exterior català 
a finals del primer terç del segle XIX, just abans de la introducció de 
la màquina de vapor i del que se n’ha dit Revolució Industrial. 

 

 Al 1829, la primera potència comercial del món era la Gran 
Bretanya (i Irlanda) amb un xifra de 360 rals per habitant. La 
segona, els Estats Units, amb 240 rals. La tercera, els Països 
Baixos, amb 239 rals. La quarta el regne de Württemberg, l’actual 
land alemany de Baden-Wurttemberg, amb 200 rals.  

 Seguien: Portugal, amb 184 rals; França, amb 168; Dinamarca, amb 
124; Suècia, amb 80; Prússia, amb 60; Espanya, amb 47, i la 
Rússia dels tsars, amb 32 rals de comerç exterior i per habitant.  

 

 La Catalunya de 1830 era, amb 225 rals per habitant, la quarta 
potència comercial del món i una població d’1.200.000 habitants.   
 
(Font: L’Econòmic – La penúltima, De memòria - del 2 al 8.10.2011) 
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Tributació 1888 - 1890  

 Francesc Flos i Calcat en el seu llibre Geografia de                                   
Catalunya (1896) ens explica:   

 

 1. De la Estadística Administrativa de la Contribución Industrial y de 
Comercio de l’any 1888 al 1890, es paga: 

 

  Cada espanyol (no català) 2,08 ptes i cada català 4,78 ptes. 

    Això és, més del doble. 

 

 2. I en extensió territorial per cada quilòmetre quadrat, paga: 

 

  Per quilòmetre, un espanyol 69,40 ptes i un català 273,70 ptes. 

    O sigui, quatre vegades més.     
 

(Font: Geografia de Catalunya – Francisco Flos i Calcat 1896) 
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Tributació 1891  

 3. De la Estadistica General del Comercio Exterior de España con 
sus provincias de Ultramar y potencias extranjeras en 1891, 
trobàrem que l’Estat espanyol cobra del comerç nacional en forma 
de drets d’entrada, impostos sobre la càrrega i descàrrega, etc. 

  

  Per cada espanyol (no català) 5,17 ptes  

  i per cada català 26,54 ptes. 

 

 És a dir, que els habitants de Catalunya paguem cinc vegades més 
que els nostres germans enllà del Ebre. 

 
 

(Font: Geografia de Catalunya - Francisco Flos i Calcat 1896) 

La tributació catalana resulta exageradement desproporcionada 
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L’espoliació fiscal a Catalunya (1890-1920)  

 Segons l’economista català Ferran Alsina (1861-1907), l’any 1890 
Catalunya pagava de contribució més de 8,8 milions de pessetes de 
l’època, mentre que la resta de territoris de l’Estat hi aportaven 32,7 
milions de pessetes, en un moment que Catalunya tenia1,8 milions 
d’habitants sobre els 17,5 milions de tot l’estat espanyol. 

 

 És a dir, que Catalunya aportava a les arques de l’Estat un 27% 
dels recursos, tot i representar només un 10% de la població.  

 

 Altres dades aportades per aquest  economista fan referència al 
comerç. Segons Ferran Alsina, en l’exercici econòmic de 1899-
1900, per impostos i drets d’entrada, Catalunya aportà 48,9 milions 
de pessetes dels 130,3 milions recaptats per l’Estat, o sigui, un 
37,5% del total, representant el Principat, tal com hem dit abans, 
només un 10% de la població estatal d’aleshores.  

 
 
(Font: Som Notícia – L’espoliació fiscal a Catalunya (1890-1920) 30.08.2010) 
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L’espoliació fiscal a Catalunya (1890-1920)  

 Tot això s’esdevenia a la vegada que, segons denunciava la 
publicació barcelonina “La Tralla” l’any 1905, els serveis públics a 
Catalunya estaven en un estat llastimós. 

 

 De la mateixa manera, era notòria la pèssima conservació de 
camins veïnals i carreteres. L’articulista de l’esmentada publicació 
afegia que “Fins hem de garantir-nos la seguretat creant cossos 
populars com els nostres mossos de esquadra, sometents i 
vigilants, no trobant costat en la policia”. 

 

 Segons “La Tralla” l’espoliació no era només econòmica, era 
també humana, car s’afirmava que Catalunya aportava a l’exèrcit 
espanyol 900 joves soldats de lleva més dels que li pertocaria per 
població. Aquests soldats anirien a lluitar i molts d’ells a morir a 
l’absurda guerra colonial que Espanya duia a terme al Marroc.  

 
 
(Font: Som Notícia – L’espoliació fiscal a Catalunya (1890-1920) 30.08.2010) 
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L’espoliació fiscal a Catalunya (1917-1924)  

 El segon president de la Mancomunitat de Catalunya, Josep Puig i 
Cadafalch, que ho fou entre 1917 i 1924, declarà que aquells anys 
l’Estat recaptava cada any al Principat 250 milions de pessetes, 
dels quals només en retornava en forma de despesa estatal per a 
obres públiques, ensenyament, sanitat i agricultura 19,1 milions, és 
a dir, un 7,6%. 

 

 Mentrestant, Holanda, un país semblant a Catalunya, però dotat 
d’un estat propi, tenia un pressupost anual de 450 milions, dels 
quals en dedicava 98 a obres públiques i 68 a ensenyament.  

 O sigui, que en funció tan sols d’aquests dos conceptes, l’estat 
holandès invertia un 37,1% del seu pressupost.  

 

 El dèficit de serveis públics que patia Catalunya en funció dels 
diners que aportava a la caixa comuna de l’Estat espanyol resulta 
evident.  

 

 
 

(Font: Som Notícia – L’espoliació fiscal a Catalunya (1890-1920) 30.08.2010) 
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L’espoliació fiscal a Catalunya (1917-1924)  

 Era per això que la Mancomunitat es proposava fer una tasca de 
suplència en la implementació de tots els serveis que l’estat no duia 
a terme al nostre país. 

 

 Ho va haver de fer amb els recursos propis de les diputacions 
provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, donat que el 
govern espanyol es negà en rodó a traspassar a la Mancomunitat 
competències referents a la recaptació fiscal. 

 

 És exemplificador de l’estat de coses que vivia Catalunya en 
matèria d’espoliació fiscal un fragment d’un missatge institucional 
de Josep Puig i Cadafalch, del dia 12 de setembre de 1919. 

 

 Aquest fragment porta per títol “Catalunya una zona d’Europa 
devastada” i que reproduïm a continuació: 

 
 (Font: larenaixensa.blogspot.com - L’espoliació fiscal a Catalunya (1890-1920) 30.08.2010) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Presidents_diputacions_mancomunitat.jpg


13 

L’espoliació fiscal a Catalunya (1917-1924)  

 “Hem d’emprendre la restauració del país amb l’activitat dels països 
devastats. El nostre no ho ha estat per la guerra actual (la Primera 
Guerra Mundial), però ho és pels mals governs i pels governs 
indiferents i hostils”. 

 

 “No oblidem que en documents de les darreries del segle XIX, en 
documents oficials, les Institucions de l’Estat al·legaven el dret de 
conquesta sobre Catalunya. Tenim encara com un govern 
d’ocupació”. 

 

 “A les terres devastades han desaparegut tots els serveis públics: 
 aquí podem dir que no hem tingut mai altra acció que la que 
 hem fet amb les pròpies mans”. 

 

 “No podem anomenar servei d’obres públiques les faixes de terreny 
fangoses i eriçades que creuen el país”  

(Font: larenaixensa.blogspot.com - L’espoliació fiscal a Catalunya (1890-1920) del 30.08.2010) 
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L’espoliació fiscal a Catalunya (1917-1924)  

 “No podem dir escoles aqueixos llocs vergonyosos on la infància 
aprèn, amb cantarella inútil, explicada amb llenguatge que no entén, 
el que la bona voluntat del mestre vol ensenyar”. 

 

 “No podem dir Universitat els llocs on es recita per repetidors la 
ciència que s’elabora lluny, ben lluny!, on es migren qualques savis 
solitaris abandonats, sense mitjans d’estudi i sense estris de 
treball”. 

 

 “Una gran part del país no té ferrocarrils ni camins, ni altre acció de 
l’Estat que la parella de guàrdies civils o l’agent d’apremi que 
s’incauta de la finca abandonada”. 

 

 “Una part de Catalunya no té més accés que per França”. 

(Font: larenaixensa.blogspot.com - L’espoliació fiscal a Catalunya (1890-1920) del 30.08.2010) 
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L’espoliació fiscal a Catalunya (1917-1924)  

 “Ni tan sols coneixem el país geogràficament, que l’Estat no ha 
tingut temps de fer un mapa geogràfic”. 

 

 “Tots els pobles tenen jornades de llur reconstrucció estatal. No les 
trobareu, a Espanya, amb relació a Catalunya, les que foren per a 
França grans jornades de Lluís XIV i de Napoleó”. 

(Font: larenaixensa.blogspot.com - L’espoliació fiscal a Catalunya (1890-1920) del 30.08.2010) 
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El que paga Catalunya (1925-1926)  

 “Les dades següents són estretes de l’estat de la recaptació, per 
províncies, de l’any 1925-26, el darrer publicat en “l’Anuario de 
España” de 1927, pàgines 350 i 351”.  

 Són per tant, oficials endarrerides i avui han augmentat”. 

 

 “Tracto d’establir la proporció entre la recaptació a Catalunya i el 
total d’Espanya en aquells impostos que sigui possible de situar 
geogràficament”.  

 

 “Suprimeixo les partides “Central”, “Direcció del Deute” i “Fàbrica de 
la Moneda”, que no em semblen computables per la comparació a 
establir”. 

 

 Font: Josep Puig i Cadafalch, “El que paga Catalunya”, La Veu de 
Catalunya, 5 d’abril de 1932. 

(Font: perabonspatricis.blogspot.com – Fragments escollits (I) L’espoli fa vuitanta anys 13.02.2011) 
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El que paga Catalunya (1925-1926)  

 Font: Josep Puig i Cadafalch, “El que paga Catalunya”, en milions 
de pessetes. 

 

 - Contribució territorial: 31 (Catalunya) de 285 (Espanya), 10% 

 - Contribució industrial i de comerç: 42 de 151, 26% 

 - Utilitats: 115 de 244, 47% 

 - Drets reals: 28 de 141, 19% 

 - Mines: 1 de 12, 8% 

 - Cèdules: 1 de 10, 10% 

 - Sucre: 24 de 56, 42% 

 - Alcohol: 10 de 36, 27% 

 - Gas, electricitat i carbur de calci: 30 de 108, 26% 

 

 - TOTAL: 280 de 943, 30% (proporció) 
 

(Font: perabonspatricis.blogspot.com – Fragments escollits (I) L’espoli fa vuitanta anys 13.02.2011) 
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El que paga Catalunya (1925-1926)  

 “El resultat és que en aquests impostos Catalunya pagava, l’any 
1925 – 1926, el terç, aproximadament, del total que pagava España”.  

 

 “Cal ara tenir en compte que Catalunya no arriba a 1/16 d’Espanya 
quant a extensió ni a 1/9 com a població”. 

 

 “Aquestes dades oficials, publicades pel servei de l’Estat, retretes per 
nosaltres, feien trontollar el cap al general Primo de Rivera i li feien 
dir mots fora de to contra els catalans”.  

 

 “Aquestes dades detonants i agressives dels números donen alguna 
raó per a demanar una certa autonomia econòmica”. 

 

 Font: Josep Puig i Cadafalch, “El que paga Catalunya”, La Veu de 
Catalunya, 5 d’abril de 1932. 

 

 
 

(Font: perabonspatricis.blogspot.com – Fragments escollits (I) L’espoli fa vuitanta anys 13.02.2011) 
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El que paga Catalunya (1951 i 1956)  

 Ramon Trias Fargas va fer un treball interessantíssim:  

 La balanza de pagos interior. Estudio relativo a la província de 
Barcelona (Madrid, 1960). 

 

 Els resultats eren espectaculars:   

 Al 1951 l’Estat espanyol recaptava 2.485.877.238 pessetes a la 
província de Barcelona, i n’hi gastava 714.233.652. Només el 28%. 

 El dèficit fiscal era del 72%. 

 

 El 1956 les xifres no havien millorat. Els ingressos de l’Estat eren de 
5.551.154.212 pessetes, i les despeses de 1.179.668.992.  

 Només tornava el 21% dels diners recaptats.  

 El dèficit fiscal era del 79%. 

 
 

(Font: L’Econòmic – La penúltima La “Base econòmica” de Ramon Trias Fargas 7 al 13 de maig del 2011) 



Sabeu que va fer   

el Borbó Felip V?  
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I encara dura (1)   

 Algunes de les disposicions dictades per Espanya, després de 
l’ocupació de Barcelona l’11 de setembre de 1714. 

 

 Abolició de les Corts de Catalunya.  

 Abolició de tots els organismes de govern de la nació catalana.  

 Extinció del Consell de Cent i de tot el règim municipal de Catalunya.  

 Extinció de la Generalitat de Catalunya.  

 Extinció de la Universitat de Barcelona, que és traslladada a Cervera.  

 Clausura de les Universitats catalanes de Lleida, Vic, Girona i 

Tarragona.  

 Confiscació dels béns de tots els catalans que es distingiren en la 

defensa de les nostres llibertats, fins i tot dels que havien mort a la 

lluita. 
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I encara dura (2)   

 Establiment a Catalunya de l'encara no coneguda càrrega dels 

allotjaments.  

 Obligació de tots els pobles de Catalunya de destinar un tros de 

llurs camps per a plantar-hi farratges per als cavalls de les tropes 

espanyoles.  

 Prohibició als professors de la ciutat de Barcelona d'ensenyar 

retòrica i gramàtica.  

 Empresonament dels vint-i-cinc principals dirigents de la defensa 

de Barcelona, els quals foren engrillonats i tancats per a tota la vida 

a llunyans castells, com Valladolid, La Corunya, Sant Sebastià, 

malgrat haver estat promès a l'acta de capitulació de Barcelona el 

respecte al vençut.  

 Imposició a Catalunya de la contribució del paper segellat.  

  

  



23 

I encara dura (3)   

 Imposició, com a oficial, de la llengua castellana en lloc de la 

catalana.  

 Despatxar, sense cap excepció, tots els empleats de la ciutat de 

Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.  

 Prohibició als habitants de Barcelona d'anar pel carrer en grups de 

més de dos després del toc de retreta.  

 Creació de l'ominós "donativo" pel qual s'exigia als catalans un 

repartiment de més d'un milió de lliures catalanes.  

 A qui no volia pagar, li enviaven un escamot de soldats a casa seva 

amb l'ordre de mantenir-lo a la força, fins que hagués pagat l'impost.  

 Exili, per ordre del capità general, de molts canonges, religiosos, 

nobles, jutges, advocats, escrivans i individus d'altres estaments que 

es distingien per l'amor al país.   
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I encara dura (4)   

 Ajusticiament a Barcelona el dia 27 de març de 1715 com a vulgars 

criminals, de l'il·lustre general català en Josep Moragas al qual van 

esquarterar i tallar el cap que fou penjat durant dotze anys a les 

portes de la ciutat, i els seus companys Francesc Solanic, Jaume 

Roca i Pau Macip, per haver defensat Barcelona.  

 Execució al garrot, el 5 d'abril de 1715, d'en Francesc Casllar i Tord, 

un dels més valents oficials del Regiment del Roser, que es va cobrir 

de glòria durant el setge.  

 Empresonament durant el febrer i l'abril de 1715, de 3.876 persones. 

Moltes foren desterrades i les altres tancades a Montjuïc, Lleida, 

Tortosa i Tarragona.  

 Ajusticiament a la forca, a Girona, dels valents guerrillers catalans, 

Noi d'Avinyonet, Joan Oliver i Francesc Montfort.  
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I encara dura (5)   

 Execució a Vic, de Bach de Roda. Els coronels Brichfens i Aniell 

pogueren escapar de la persecució dels soldats espanyols.  

 Modificació del règim municipal de Catalunya per a ficar-hi els 

corregidors, batlles i regidors de nomenament reial.  

 Ordre de que qui no fos català pogués ocupar càrrecs públics.  

  Ordre de que els regidors de la ciutat portessin banda i que les 

venerades gramalles dels nostres consellers fossin vestides pels 

porters de l'Ajuntament.  

 Supressió de la Junta de Sanitat de Barcelona.  

 Prohibició del Sometent a tota Catalunya.  

 Supressió dels càrrecs d'arxiver de la ciutat, mostassals, guaita de 

Montjuïc i cònsols de Barcelona a Nàpols, Sardenya i Palerm.  
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I encara dura (6)   

 Prohibició de que els catalans poguessin tindre cap mena d'armes.  

 Recollida i destrucció dels "Anals de Catalunya", escrits per Feliu de 

la Penya, i de tots els escrits publicats durant la guerra.  

 Enderrocament de tots els castells de Catalunya, la conservació dels 

quals no convenia a l'absolutisme reial. Són incalculables les joies 

arquitectòniques que van desaparèixer.  

 Abolició, el primer d'octubre de 1718, de tota la moneda catalana.  

 Supressió del Dret de Catalunya a encunyar la seva pròpia moneda, 

disposant-se que fos rebaixada a una tercera part del seu valor la 

moneda dita "ardits de Catalunya".  

 Prohibició de l'ús de l'espasa als catalans que tenien dret a portar-ne.  

 Ordre que cap català pogués tenir a casa seva més que un ganivet 

de llescar pa, i encara lligat la taula amb una cadena.  
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I encara dura (7)   

 Ordre dictada pel propi Felip V que fos desguarnida la sala del 

Consell de Cent, de Barcelona.  

 Disposició manant que fossin trets del Palau de la Generalitat els 

quadres de Sant Jordi i els escuts de les creus i les barres catalanes. 

Al seu lloc s'hi posaren retrats de Felip V i escuts, torres, lleons i flors 

de lis.  

 Ordre disposant que cada dia a les dues de la tarda, per a recordar 

als barcelonins l'hora de llur rendició, la campana de la Catedral toqui 

"Oració del rei".  

 Ordre disposant que fos baixada del rellotge de la Seu de Barcelona i 

feta trossos la campana "Honorata" pel "delicte" d'haver tocat a 

sometent durant el setge.  

 Construcció d'un fort al carrer de Tallers i un altre a Santa Mònica.  
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I encara dura (8)   

 Construcció de la Ciutadella de Barcelona. Per fes aquesta obra es 

van haver d'enderrocar més d'un miler d'edificis, sense cap 

compensació, i es va obligar els seus propietaris a fer l'enderroc i a 

portar les pedres a la Ciutadella que es començava a fer.  

 Obligació als barcelonins de treballar a la construcció de la Ciutadella.  

 Perquè es vegi de quina manera els pagaven, només direm que un 

carro estava obligat a fer deu viatges diaris, i si no els feia tots, perdia 

els 21 quartos que se li donaven de jornal.  

 Cremació per mà del botxí a la sala de Sant Jordi de la Generalitat, 

dels documents originals de gran nombre de títols i distincions que 

s'havien concedit a poblacions i particulars de Catalunya i a la seva 

Generalitat.  

  Les tropes franc espanyoles van violar més de cent mil dones 

catalanes.  
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I encara dura (i 9)   

(Retrat de Felip V) 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:DecretNovaPlanta.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Felipe_V%2C_duque_de_Anjou.jpg


Breu resum històric  
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Constitucions i altres Drets de Catalunya 

 Fins al 1714 els monarques 
castellans havien de jurar les 
nostres constitucions quan 
posaven els peus a Catalunya. 

 

 Un Borbó ens les va prendre a 
sang i foc. 

 

 

 

 
(Portada Constitucions Catalanes de l’any 1702)  

http://4.bp.blogspot.com/_MMnor1HGnfo/Sy5Uh2V0hLI/AAAAAAAAAb4/Q9DeVAPPgww/s1600-h/imagesCAYP81YW.jpg
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Expansió per la Mediterrània  

 Fins al segle XVIII, Catalunya tenia 

cònsols pel món i el seu dret 

comercial era respectat i seguit a 

tota la Mediterrània.  

 

 El Borbó va acabar també amb els 

nostres consolats.  

 

La Corona Catalano-Aragonesa 

al segle XV 
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Preguntes històriques    

 Catalunya ha tingut durant més segles “estructures d’estat”                          
que no pas estructures provincials.  

 Per què no hauríem de TORNAR A SER un estat?   

 

 La paraula “província” ve del verb llatí “vincere” (vèncer).  

 Per què hauríem de continuar sent un país vençut? 

  

 Ens van reduir a província fa tres cents anys, però la violència de 
les armes ha de ser imprescriptible. 

 Per què no demanen perdó, els Borbons actuals?  
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El 1854 es va editar aquest mapa polític       
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Reflexions     

     Artur Mas és el 129è president de la Generalitat de Catalunya    

 

 

 

 

  

 

Ja ens han robat l’orgull del passat  

  

 Ens deixarem robar també el benestar del futur? 
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“El futur no és un regal, 

       és una conquesta” 

 

          Robert Kennedy 

 


