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GLOSSARI

Absolutisme: Sistema polític en què el governant o la institució que exerceix les funcions de

govern no té limitacions de tipus jurídic.

Agustins: Relatiu o pertanyent a un dels diversos ordes religiosos sorgits de l'espirituali-

tat de sant Agustí.

Aixovar: Conjunt de béns, eines, vaixella, etc, que hom col·locava dins la tomba al

moment de sepultar-hi un difunt.

Amnistia general: Acte jurídic, emanat del poder legislatiu, pel que tots els individus que havien

estat declarats culpables d'un delicte passen a ser considerats innocents per

desaparició de la figura delictiva.

Aquitània: Regió del sud-oest de França, que antigament comprenia la Septimània i

Gòtia.

Arena: Part central d'un circ o d'un amfiteatre, on tenen lloc les curses, els combats i

els jocs o espectacles. 

Arrianisme: Conjunt de doctrines cristianes heterodoxes que no creien en la divinitat de

Jesucrist.

Ardíaca: Cristià principal ordenat, que té la missió d’ajudar el bisbe i el prevere en les

funcions litúrgiques, etc.

Ascla: Fragment gran de pedra, fusta, etc.,  que resta d’un objecte després d’haver-

lo trencat violentament.

Autarquia: Qualitat de l'organització política autosuficient. / Situació teòrica d' economia

autosuficient respecte a l'exterior.

Benets: Relatiu o pertanyent a sant Benet o als religiosos que segueixen la seva regla

Bifaç: Instrument de dues cares, de pedra, generalment de sílex, característic del

paleolític inferior.

Burg: A l'edat mitjana, nucli urbà format al voltant d' un castell o d' una ciutat emmu-

rallada.

Caciquisme: Sistema polític pel qual una democràcia parlamentària és falsejada per la

manipulació electoral exercida per persones influents.

Calcolític: Fase de la prehistòria que segueix al neolític i que correspon al primer moment

de l'ús del metall (coure). Equival al terme eneolític.

Call: Barri jueu a les ciutats i pobles de la Catalunya medieval. Prové de la paraula

llatina callis. A Lleida es deia cuirassa.

Cantó: Divisió administrativa, superior al municipi i inferior al districte.

Caputxins: Membre d'un dels diversos ordes de franciscans reformats
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Carmelites descalços: Orde religiós.

Carreus: Pedra tallada amb forma més aviat rectangular, de 6 cares i amb caires vius

emprada en la construcció de murs, de pilars, etc.

CEDA: Acrònim de Confederació Espanyola de Dretes Autònomes, que va ser una

coalició de partits de dretes, que es va formar durant la Segona República

espanyola.

Chopper: Peça que s’obté després d’haver colpejat un còdol per una sola cara i amb una

talla unifacial.

Chopping-tool: Peça que s’obté després d’haver colpejat un còdol per les dues cares, formant

una sola aresta. 

Còdol: Fragment de roca dura, de dimensions variables, allisat i arrodonit per l'acció

de les aigües i el rodolament.

Col·lectivització:Acte pel qual la propietat dels béns de producció (terres, indústries, mines, etc)

és transferida a un nombre de persones considerades com un tot.

Concili de Trento: Concili de l’Església catòlica celebrat, entre 1545 i 1563, a Trento.

Concili Vaticà II: Concili ecumènic de l’ Església, és a dir, una assemblea on assisteixen tots els

bisbes, convocat pel Papa Joan XXIII el 1959. On es buscava promoure la fe

catòlica, una renovació moral de la vida cristiana i adaptar la disciplina ecle-

siàstica a les necessitats dels nous temps.

Cop d’estat: Acte que busca acabar amb el poder vigent i la legalitat institucional d’un Estat,

per part d’un grup de persones, generalment militars, amb l’objectiu d’aconse-

guir el poder absolut, mitjançant una dictadura.

Decret de Nova Planta: Conjunt de decrets, amb els que Felip V va imposar un model d’orga-

nització al servei d’Espanya i en contra de la voluntat dels catalans, que havien

lluitat en contra seu a la Guerra de Successió (1700-1714), que va suposar,

entre d’altres coses, una abolició de les institucions pròpies.

Departament: Unitat administrativa francesa en què es divideix el territori.

Desamortització eclesiàstica: Acte jurídic pel qual els béns de l’Església passen a ser de titu-

laritat pública.

Desastre del 98: Moments en què Espanya perd les últimes possessions colonials de Cuba,

Puerto Rico i Filipines i es considera la fi del gran imperi colonial espanyol.

Díaca, levita: Cristians menors que tenen la missió d’ajudar el bisbe i el prevere en les seves

funcions.

Diàspora: Dispersió. Paraula d’origen grec, que vol dir “exili”, i que designa la dispersió

del poble jueu arreu del món.
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Dictadura: Forma política de què es revesteix l’estat, com a instrument de poder posat en

mans de la classe dominant per esclafar la resistència dels seus enemics. Tota

la sobirania recau sobre una persona, el dictador o sobre una organització, el

partit únic. 

Diòcesi: Demarcació territorial sota la jurisdicció eclesiàstica d’un bisbe.

Directori militar: Consell encarregat d'una direcció pública, encapçalat per militars.

Dolia: Cavitat subterrània destinada a guardar-hi productes collits del camp.

Epigrafia: Ciència auxiliar de la història que estudia les inscripcions sobre pedra o altres

suports perdurables (metalls, os, terra cuita, etc)

Estatut d’autonomia: Marc legal d'autogovern de comunitats nacionals o regionals que formen

part d' un estat. 

Euskadi ta Askatasuna (ETA): Organització terrorista i independentista, que busca aconseguir

els seus objectius, bàsicament la independència d’Euskal Herria dels estats

francès i espanyol, a través de la lluita armada. Creada durant la dictadura

franquista, arran de l’escissió d’alguns membres del Partit Nacionalista Basc.

Falangista: Relatiu o pertanyent a la Falange Espanyola, moviment polític espanyol creat

al 1933 per José Antonio Primo de Rivera. La ideologia és nacionalsindicalis-

me, catolicisme i socialisme barrejats amb algunes influències del feixisme de

Mussolini.

Federalisme: Corrent del pensament polític basat en un sistema de pactes entre els dife-

rents pobles, nacions o estats.       

Feixisme: Sistema polític implantat a Itàlia per Mussolini, poc després de la Primera

Guerra Mundial, caracteritzat per un nacionalisme radical que esdevingué una

autèntica dictadura amb partit únic, censura de premsa, tribunals militars per

als delictes polítics, sindicats verticals, etc.// Actitud autoritària, arbitrària, vio-

lenta, etc, amb què hom s'imposa a una persona o a un grup.

Feu: Pacte entre dues persones nobles, una d’elles, en posició preeminent, rebia

de l’altre la prestació d’homenatge, amb el corresponent jurament de fidelitat,

a canvi de lliurar-li un domini real./ Àmbit dominat per algú.

Feudatari: Beneficiari o vassall d’un feu.

Foedus: Pacte o tractat d’assistència mútua entre Roma i alguna altre tribu.

Frente de Juventudes: Organització juvenil, filial de la Falange espanyola tradicionalista.

Gòtia: Nom amb els que els francs es referien a la regió habitada per visigots.

Gravamen: Càrrega, obligació onerosa.

Gremi: Corporació professional de menestrals, obligatòria, exclusiva i privilegiada,

reconeguda oficialment pels poders públics, municipals o reials.
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Grup trentista de la CNT: Agrupació de membres que van pertànyer a la corrent ideològica que

es va donar dins d’ un sector de l’organització anarcosindicalista Confederació

Nacional del Treball, que defensava una fase de preparació uns anys abans

de l’inici de la revolució social, a més d’una certa desmitificació del mite revo-

lucionari. Aquest grup va estar enfrontat al sector de la FAI, la Federació

Anarquista Ibèrica, organització fundada el 1927, defensora dels postulats

àcrates més radicals. Amb una forta presència en l’organització anarcosindi-

calista de la CNT.

Guerres Carlines: Són les 3 guerres que hi va haver a Espanya durant el segle XIX i van ser

l’origen del moviment polític carlí.

Guerra Civil catalana: Enfrontament armat (1462-1472) entre Joan II d’ Aragó i les institucions

catalanes, la Diputació del General i el Consell de Cent.

Guerra dels Segadors: Conflicte que afectà bona part del territori del Principat de Catalunya

entre 1640 i 1652 i que s’inicia pel malestar que genera en la societat catala-

na la presència de les tropes castellanes durant la guerra entre Espanya i

França i pels moments de crisi econòmica al camp. El conflicte es va iniciar

arran dels fets del Corpus de Sang, el 1640.

Guerra Freda: Enfrontament polític, ideològic i militar, que va enfrontar al segle XX, el bloc

capitalista occidental liderat pels EUA i el bloc socialista o comunista, liderat

per la URSS. Les dues superpotències volien mostrar la superioritat del seu

model a escala planetària.

Hisendat: Que té hisenda en béns immobles, especialment el qui en té molts.

Indústria lítica: Conjunt d’utensilis de pedra derivats de l’activitat humana. 

Jesuïtes: Membre de la Companyia de Jesús, orde fundat per Sant Ignasi de Loiola.

Juntes d’Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS): Partit polític d’ ideologia nacionalsindicalis-

ta espanyol, amb una doctrina que reclamava la creació d’un nou Estat, on els

treballadors fossin la pedra fonamental i el gran objectiu, l’engrandiment i la

unitat de la Pàtria.

Junta Superior de Catalunya: Organisme de govern que es crea com a forma alternativa al

poder establert, davant la invasió de les tropes franceses del Principat de

Catalunya.

Justo medio: Política moderada i equilibrada, que busca reduir a una justa mesura allò que

és excessiu. 

Locaut: També anomenat “tancament patronal”, instrument que utilitza l’empresari en

un conflicte amb els obrers i consisteix en la clausura temporal del centre de

treball.  
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Mancomunitat: Associació de municipis o de províncies per a un fi comú o per a atendre ser-

veis i problemes comuns. La Mancomunitat de Catalunya fou una institució

que va agrupar les quatre diputacions catalanes i es va formar el 6 d’abril de

1914.

Marca Hispànica: Territori fronterer entre el regne carolingi i els territoris dominats pels musul-

mans

Menestral: Persona que professa un art mecànica.

Mig delme: La meitat de l’exacció consistent en una desena part de fruits, de rendes o de

beneficis.

Milícia: Tropa o gent de guerra, especialment aquella que té un grau de militarització

inferior a la de l'exèrcit. Les milícies populars van ser forces compostes per

elements civils armats organitzats pels grups polítics d' esquerra i les organit-

zacions sindicals.

Movimiento Nacional: Nom que rebien els únics mecanismes possibles de participació en la

vida pública espanyola durant el franquisme (1939-1975), família, municipi i

sindicat. En formaven part la FET y de las JONS, l’organització sindical i tots

els càrrecs públics de l’Estat. 

Nacionalcatolicisme: Denominació donada a la situació politicoreligiosa durant el franquisme,

amb la qual s'identificava la condició d' espanyol i de catòlic.

Necròpolis: Cementiri d' època prehistòrica o antiga.

Nova Cançó: Moviment que en ple franquisme va impulsar la cançó catalana, que reivindi-

cava l’ús normal de la llengua alhora que denunciava les injustícies del règim. 

Orde religiós: Associació de fidels, amb vots o sense, que es reuneix sota una advocació

religiosa, per viure segons les directrius a les que estan adscrits.

Organització de Nacions Unides (ONU): Organització intergovernamental mundial, creada per

la Carta de San Francisco el 1945, amb la finalitat de mantenir la pau, promou-

re la cooperació econòmica, cultural, social i humanitària, garantir la seguretat

dels estats basant-se en els principis d' igualtat i autodeterminació i vetllar pel

respecte dels drets humans. Actualment més de 192 estats del món en formen

part.

Pla d’estabilització de 1959: Política econòmica que tenia com a objectiu remodelar la política

espanyola, en crisi a la dècada dels 50’s. Es liberalitza la economia i es busca

la plena utilització dels recursos productius del país per garantir la continuïtat

del desenvolupament econòmic del franquisme.

Plebiscit: Consulta directa al poble d'un estat o territori amb personalitat política, per

obtenir la ratificació d'una mesura o sobre la gestió d'una persona.  

Plistocè: Període climàtic, que pertany a la primera època del quaternari, posterior al

pliocè i anterior a l’holocè, període climàtic actual.
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Precepte: Document papal o reial on constava la concessió d’un privilegi o gràcia.

Prevere: Clergue que ha rebut els ordes majors i tenen la missió primordial de presidir
la celebració de l’eucaristia.

Procurador: El qui, per ofici, representa en els tribunals una de les parts en virtut del poder
legal rebut d' ella fent les peticions i altres diligències necessàries per a la
defensa.

Pronunciament: Acció que un grup militar executa contra el govern per enderrocar-lo o alterar
el sentit de la seva política.

Protoindustrialització: Etapa anterior a la Revolució Industrial, on es comencen a apreciar els
primers signes d’industrialització.

Rabí: Home instruït i ordenat en la llei, que pot dirigir espiritualment una comunitat.
Literalment vol dir “mestre”.

Reformisme: Actitud política segons la qual la transformació d’una societat, d’un règim o
d’un sistema socioeconòmic pot realitzar-se dins el marc de les institucions
existents, mitjançant reformes legislatives successives i sense recórrer a la
revolució. 

Regeneracionisme: Corrent ideològic que es va desenvolupar a l’estat espanyol al final del
segle XIX i principi del XX, precipitat de forma immediata pel desastre colonial
del 1898, però amb un rerefons d' insatisfacció pel sistema social, polític i eco-
nòmic de la Restauració.

Reial Decret: Norma jurídica, amb estatus de reglament, que emana del poder executiu.

Remença: Pagès que a l’edat mitjana estava adscrit a un domini senyorial que només
podia abandonar mitjançant el pagament d' una redempció o remença.

Republicanisme: Doctrina dels partidaris de la república com a forma de govern representativa,
on el càrrec del cap d’estat no és ni hereditari, ni vitalici, sinó resultat d’una
elecció popular directa o indirecta.

Revolució social: Transformació radical del conjunt  de les relacions i interaccions socials quo-
tidianes d’un grup d’homes i dones dins un espai territorial alliberat, sigui una
ciutat, un país... Un canvi profund, més enllà de les qüestions polítiques i eco-
nòmiques, que arrenca de la transformació de les bases de relacions interper-
sonals.

Santa Aliança: Coalició de les potències conservadores europees (Àustria, Rússia, Prússia,
Anglaterra, Regne de Sardenya, Toscana, Nàpols, Mòdena i Parma ) per vet-
llar per l’ordre absolutista establert. 

Seca: Casa o taller on s’encunya moneda.

Senescal: A Catalunya, primer funcionari palatí, cap de govern i cap de l’exèrcit alhora.

Senyoria: Concepte que fa referència al conjunt de mesures que aplicava el senyor per
dominar i controlar les comunitats pageses i treure’n benefici propi. Podia
haver-n’hi de dos tipus, la territorial, derivada de la possessió de la terra i la
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jurisdiccional o capacitat del senyor de coaccionar els individus d’un territori.

Septimània: Regió històrica que es correspon aproximadament amb l’actual regió del
Llenguadoc-Rossilló.

Setmana Tràgica: Nom amb què es coneixen els esdeveniments que van tenir lloc a Barcelona
i altres localitats catalanes, entre el 25 de juliol i el 2 d' agost de 1909. El dia
25 es va convocar una vaga general que va degenerar en actes de revolta i
vandalisme. La repressió de les forces de seguretat va ser molt dura i es va
disparar sobre els manifestants. Els ànims van anar pujant de to fins a esde-
venir una gran insurrecció, amb barricades als carrers i la proclamació de la
llei marcial. Els detonants d’aquesta situació foren la situació crítica que vivia
la societat i la mobilització de reservistes per al seu enviament a la zona de
Melilla. De la que es podien quedar exempts de la incorporació a files els que
realitzessin un pagament de sis mil reals, quantitat que no estava a l’abast dels
més pobres. 

Sílex: Varietat criptocristal·lina del quars.

Sinagoga: Paraula d’origen grec que vol dir reunió. Indret on es reuneixen els jueus per
estudiar, pregar i aprendre la llei de Déu. A la Catalunya medieval, les sinago-
gues es deien escoles.

Sindicat: Associació formada per a la defensa dels interessos econòmics i socials dels
seus membres.

Solidaritat catalana: Moviment unitari català del 1906, que agrupava diversos grups nacionalis-
tes catalans. El seu dirigent era Enric Prat de la Riba.

Solidaritat obrera: Organització unitària del proletariat barceloní del 1907, que agrupava socia-
listes, anarquistes i republicans radicals. El seu president era Antoni Badia
Matamala.

Subprefectura: Subdivisió administrativa creada durant l’ocupació francesa en la Guerra del
Francès (1808-1815).

Terciarització: Predomini del sector serveis, considerat com a fase més avançada del creixe-
ment econòmic. 

Torà: Llei jueva, conté els cinc primers llibres de la Bíblia. Segons el judaisme,
aquesta és la llei que Déu va donar a Moisès al Sinaí.

Unió d’Armes: Organisme militar instaurat pel comte duc Olivares, al 1626, per fer contribuir
a tots els regnes de la monarquia hispànica en el manteniment d’un exèrcit comú. 

Valí: Governador d’una província.

Vegueria: Territori a què s' estenia la jurisdicció d' un veguer.

Vilatge: Població, especialment poc important.

Vot censatari: Acció en virtut de la qual una persona exerceix el dret de sufragi, sota una taxa
d’imposició necessària per ser elector o elegible per exercir determinats drets
polítics. 
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