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A la darreria del curs passat, la Societat Catalana d’Estudis Històrics, filial
de l’Institut d’Estudis Catalans, va iniciar un projecte innovador, que porta per
títol La història de Catalunya, una història universal, consistent a fer una revisió
de la història de Catalunya des de l’època romana fins a l’actualitat, amb l’objectiu d’universalitzar el relat i el coneixement de la nostra història dins el marc
internacional.
El projecte consisteix a analitzar, per part d’especialistes d’arreu del món,
els grans moments de la història de la humanitat i veure quin paper hi ha acomplert Catalunya. El canvi d’orientació historiogràfica és radical: partir de la història universal per inserir-hi, en el sentit i l’abast que sigui, allò que coneixem
del passat propi.
La proposta del projecte es fonamenta a fer de la història universal l’eix
inicial de l’estudi, per tot seguit interrelacionar-hi el fet català, de manera que
la història universal i la història de Catalunya es fusionin en un tot coherent i
enriquidor.
Per assolir aquest objectiu hem fixat una vintena de grans ítems, que expliquen els grans moments de la història de la humanitat i, també, de Catalunya.
La relació no està tancada i, en la mesura que noves exigències temàtiques i
historiogràfiques així ho aconsellin, s’introduiran nous aspectes que considerem
de cabdal importància.
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En el moment present, els temes sobre els quals estem treballant són els
següents:
• El món romà i la Hispania Tarraconense procatalana, per Josep Maria
Nolla, Universitat de Girona - Institut d’Estudis Catalans.
• L’imperi carolingi i la preCatalunya de l’edat mitjana, per Josep M. Salrach, Universitat Pompeu Fabra - Institut d’Estudis Catalans..
• Les llengües europees i el català, per Josep M. Nadal, Universitat de
Girona.
• El món mercantil mediterrani i el comerç català medieval, per David
Abulafia, Universitat de Cambridge.
• El parlamentarisme a Europa i a Catalunya a l’edat mitjana, per Tomàs de
Montagut, Universitat Pompeu Fabra - Institut d’Estudis Catalans.
• Moviments artístics a l’Europa de l’edat mitjana i a Catalunya.
• Els moviments religiosos europeus i a Catalunya.
• L’impacte de la colonització americana a Europa i Catalunya.
• El conflicte europeu a l’edat moderna i la Catalunya de la Monarquia
Hispànica.
• Agricultura, comerç i els orígens de la industrialització, a Europa i a
Catalunya (segle xviii), per Àlex Sánchez, Universitat de Barcelona.
• La Revolució Industrial europea i la industrialització de Catalunya, per
Jordi Maluquer de Motes i Bernet, Universitat Autònoma de Barcelona.
• Els moviments socials europeus a Catalunya.
• Interrelacions culturals dins l’Europa dels segles xix i xx.
• Migracions i exilis al món i a Catalunya al segle xx.
• Les nacions sense Estat a Europa i el nacionalisme català.
• El segle xx en guerra: Europa i Catalunya.
• Noves ideologies al món contemporani i a Catalunya: comunisme, feixisme, nazisme i anarquisme.
• Corrents científics contemporanis i la seva recepció a Catalunya, per
Antoni Malet, Universitat Pompeu Fabra.
Des de fa uns mesos, estan treballant en el projecte, entre altres, els professors Josep Maria Nolla, de la Universitat de Girona; Josep M. Salrach, de
la Universitat Pompeu Fabra; Josep M. Nadal, de la Universitat de Girona;
David Abulafia, de la Universitat de Cambridge; Tomàs de Montagut, de la
Universitat Pompeu Fabra; Àlex Sánchez, de la Universitat de Barcelona; Jordi
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Maluquer de Motes, de la Universitat Autònoma de Barcelona, Antoni Malet,
Universitat Pompeu Fabra, i Mercè Morales, del CHCC i la SCEH.
Per tal de no ajornar en excés l’edició de les diverses aportacions, els textos
aniran sent publicats en el Butlletí de la SCEH i, en forma de llibre, el dia que
disposem del contingut de totes les aportacions.
El projecte és una col·laboració científica entre la SCEH, filial de l’IEC, i
el CHCC, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, institucions ambdues que donen suport tant econòmic com erudit al projecte.
En properes edicions del Butlletí anirem informant del ritme de publicació
del projecte, que es clourà el 2020 amb un gran simposi que reunirà els científics que han intervingut en la realització dels estudis corresponents.
Així mateix, restem oberts als suggeriments que la comunitat científica
ens vulgui aportar per tal de fer d’aquest ambiciós projecte una obra amb una
participació més àmplia.

