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Primera trobada
galeusca d’historiadors/es:
entre la construcció
nacional i la repressió
identitària

10 i 11 de desembre de 2010
Museu d’Història de Catalunya

Lloc:
Museu d’Història de Catalunya

Pl. Pau Vila, 3. Barcelona

La trobada regular d’historiadors/es de Catalun-
ya i de la resta dels Pa sos Catalans, d’Euskadi/ 
Euskal Herria i de Galiza, per compartir investiga-
cions i experiències, és una exigència improrroga-
ble si volem entendre el nostre present i l’Europa 
a la qual pertanyem. L’anàlisi de les trajectòries 
històriques d’aquestes tres nacions ens ha de ser-
vir per veure els punts en comú, però també els 
ritmes diferents i les lògiques internes. Aquestes 
jornades, doncs, volen ser un exercici d’història 
comparada que, en aquesta ocasió, partirà de 
l’època moderna i arribarà fins a l’intent de geno-
cidi identitari del franquisme contra aquestes tres 
realitats nacionals.        

manuSCRITS
Revista d’història moderna

Grup promotor
Asociación Galega de Historiadores (AGH), Grup 
d’Estudis d’Història de la cultura i dels Intel·lectuals 
(UB), Grup de Recerca Biografia&Parlamento. (Dpt. H. 
Contemporánea-Gaurregungo Historia saila-UPV-EHU), 
Grup de Recerca Manuscrits (UAB).

Organització
Centre d’Història Contemporània de Catalunya, Coor-
dinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, Fun-
dació Josep Irla, Institut Ramon Muntaner, Memorial 
Democràtic, Murgía. Revista Galega de Historia, Museu 
d’Història de Catalunya.  

Comitè científic i organitzador
Joseba Agirreazkuenaga (UPV-EHU), Agustí Alcoberro 
(Universitat de Barcelona), Alberto Angulo (UPV-EHU), 
Albert Balcells (Universitat Autònoma de Barcelona), 
Xusto Beramendi (Universidade de Santiago de Com-
postela- USC), Miquel Caminal (Memorial Democràtic), 
Jordi Casassas (Universitat de Barcelona), Giovanni C. 
Cattini (Universitat de Barcelona), Josu Chueca (UPV-
EHU)), Uxío-Breogán Diéguez (CEDAB Universidade de 
Vigo), Xosé Estévez (Universidad de Deusto), Pere Ga-
briel (Universitat Autònoma de Barcelona), Òscar Jané 
(Universitat Autònoma de Barcelona), M. Carme Jimé-
nez (Institut Ramon Muntaner), Manuel Perez Nes-
pereira (Grup d’Estudis d’Història de la Cultura i dels 
Intel·lectuals), Enric Pujol (Universitat Autònoma de 
Barcelona),  Àngel Ramos (Fundació Josep Irla), Josep 
M. Roig i Rosich (Universitat Rovira i Virgili de Tarra-
gona), Gemma Rubí (Universitat Autònoma de Barce-
lona), Pegerto Saavedra (Universidade de Santiago de 
Compostela-USC), Josep Santesmases (Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla Catalana), Antoni Simon 
(Universitat Autònoma de Barcelona), Queralt Solé 
(Universitat de Barcelona), Josep Termes (Universitat 
de Barcelona),  Carlos Velasco (Universidade da Coru-
ña), Francesc Viso (Coordinadora de Centres d’Estudi 
de Parla Catalana).
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DIJOUS 9 (vespre)

19 h / Lliurament de la Beca Prat de la Riba d’Estudis 
sobre el Catalanisme 2010
Conferència: Joseba Agirreazkuenaga (Euskal Herriko 
Unibertsitatea)
Comunicación e interacción entre el catalanismo y el 
nacionalismo vasco: Enric Prat de la Riba y Sabino Ara-
na (1876-1906).
Organitza: Museu d’Història de Catalunya - Patronat de 
la Casa Museu Prat de la Riba 

DIVENDRES 10 (matí)

10 h / Presentacions

10:30 h / Conferència inaugural
Jordi Casassas (Universitat de Barcelona)
La construcció nacional al sud d’Europa: la politització 
de les identitats 

11 h / Pausa

ÀMBIT 1
Època moderna (s. XVI-XVII-XVIII): Les tres nacions i la 
construcció de l’estat modern espanyol 
La identitat nacional als territoris catalans, a Euskal-
Herria i a Galiza durant l’època moderna. Les resistèn-
cies davant la construcció d’un estat modern espanyol 
de matriu castellanista i unifi cadora. La defensa del tra-
mat institucional autòcton. 

11:30 h / Pegerto Saavedra (Universidade de Santiago de 
Compostela-USC)
A Historia e a Corografía na conformación da identidade 
de Galiza nos séculos XVI-XVII 

12 h / Alberto Angulo (Euskal Herriko Unibertsitatea – 
Universitat del País Basc)
Las “tres províncias de Cantabria” en Madrid. Infl uencia 
e identidad vascongada en la Corte (1684-1775) 

12:30 h / Antoni Simon (Universitat Autònoma de Barce-
lona),

Catalunya en la construcció de l’estat modern espanyol 
(s. XVI-XVII): lectures historiogràfi ques. 

13 h / Debat

14 h / Dinar

DIVENDRES 10 (tarda) 

ÀMBIT 2 
Segle XIX: L’emergència de moviments de reivindicació 
cultural i política
Moviments com el Foralisme, el Rexurdimento, la Re-
naixença, el Republicanisme, el Federalisme, el Nacio-
nalisme i d’altres, foren diferents maneres d’entendre la 
nació que plantejaren reivindicacions que anaren des del 
particularisme i la descentralització fi ns a l’autogovern, 
com a resposta al projecte liberal i centralista espanyol.

16 h / Xusto Beramendi (Universidade de Santiago de Com-
postela- USC)
A xénese do nacionalismo galego (1840-1936): algunhas 
cuestións de interpretación

16:30 h / Joseba Agirreazkuneaga (Euskal Herriko Unibert-
sitatea)
Los discursos sobre la “nacionalidad vasca”, la defi nición 
de una Constitución política Vasca y la praxis de la elite 
gobernante de Euskal Herria (1836-1880)

17 h / Pere Gabriel (Universitat Autònoma de Barcelona), 
La nació dels republicans des de la Catalunya del segle 
XIX.

18 h / Relatoria de comunicacions (Gemma Rubí - Univer-
sitat Autònoma de Barcelona)

ÀMBIT 3
Segle XX (I): L’experiència Galeusca
L’intent de donar forma política, sota la designació comu-
na de “Galeusca” (resultat d’ajuntar les primeres lletres 
de Galiza, Euskal-Herria i Catalunya) a la reivindicació co-
muna de les tres nacions fou una opció pròpia del primer 
terç del segle XX que ara pot ser valorada de manera críti-
ca i considerada en la seva potencialitat de futur. 

18:30 h / Xosé Estévez (Universidad de Deusto),
O Galeusca: éxito ou fracaso?  

19 h / Debat

DISSABTE 11 (matí)

Segle XX (II): Institucionalització política i intents de ge-
nocidi identitaris
Els primers intents de crear governs autòctons van anar 
seguits de dues dictadures militars que volien eliminar tot 
rastre de reivindicació nacional, fi ns i tot d’aquells ele-
ments de caràcter ling ístic i cultural que no eren els de 
l’Espanya castellana.    

10 h / Josep M. Roig i Rosich (Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona)
La dictadura de Primo de Rivera a Catalunya. Un intent 
d’espanyolització.

10:30 h / Albert Balcells (Universitat Autònoma de Barce-
lona)
L’intent de genocidi cultural del franquisme. Una pers-
pectiva catalana 

11 h / Pausa

11:30 h / Josu Chueca (Euskal Herriko Unibertsitatea)
Se prohibe la palabra “Agur”. Son tiempos de Viva España

12 h / Uxío-Breogán Diéguez (Universidade de Vigo) / Car-
los Velasco (Universidade da Coruña)
Da represión franquista à reorganización patriótica na 
Galiza (1936-1964)

12:30 h / Relatoria de comunicacions (Queralt Solé - Uni-
versitat de Barcelona)

13 h / Debat

13:30 h / Cloenda
Agustí Alcoberro (Universitat de Barcelona - Director del 
Museu d’Història de Catalunya)
1714 i 1939: Dues desfetes, dos exilis polítics

PROGRAMA

Butlleta d’inscripció
PRIMERA TROBADA GALEUSCA D’HISTORIADORS/ES

També es pot realitzar la inscripció electrònica al formulari que 
trobareu a: www.irmu.org, www.ccepc.org,
http://galeuscahistoria.blogspot.com

Dades personals

Nom i cognoms

Adreça

CP  Població

Telèfon   Fax   

Correu electrònic

Presenta comunicació     Sí             No

Títol de la Comunicació:

Àmbit en el qual s’inclou:

El text de la comunicació s’ha de presentar en format Word per 
correu electrònic a la Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana a l’adreça ccepc@iec.cat.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades que ens facilita 
passaran a formar part de la base de dades de la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana, responsable del fi txer, per un període de 12 
mesos i seran tractades amb la fi nalitat de gestionar la relació entre les 
parts i informar-li de les diferents activitats que s’hi duguin a terme. Així 
mateix, li fem saber el dret que li assisteix d’accedir, rectifi car o oposar-se 
respecte a les dades facilitades en els termes establerts a la legislació 
vigent, dirigint-se per escrit a la seg ent adreça: Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana, C/ Carme 47 (IEC), 08001 Barcelona.

Modalitat d’inscripció

General: 30 € (amb dret a les actes)

Redu da (amb presentació de comunicació): 20 €
Dóna dret a les actes i al dinar de divendres.

L’import de la inscripció es farà efectiu mitjançant transferència 
al compte corrent 2100-0610-50-0200085399
La referència de la transferència ha de ser “Galeusca – nom de 
l’inscrit”


