TEMES D’HISTÒRIA D’ESPANYA
Els orígens i la consolidació del catalanisme polític (1833-1901)

La Renaixença i els inicis del catalanisme polític
Dècada del 1830 a Europa
Expansió del
moviment cultural
del Romanticisme.

Naixement i
expansió dels ideals
del Nacionalisme.

A Catalunya sorgí amb
força el moviment de
la RENAIXENÇA

Moviment social i cultural que pretén
la recuperació de la llengua i dels trets
d’identitat nacional de Catalunya.
No incloïa un projecte polític propi.

El 1833 B.C. Aribau publicà
l’Oda a la Pàtria, i J. Rubió i Ors
reivindica l’ús escrit del català
al Diario de Barcelona.
1859 – Primers Jocs Florals
que impulsen el català com
a llengua de cultura literària.
1870-80 – Obres magistrals de J.
Verdaguer i d’Àngel Guimerà.
Considerada “l’època d’or” de
la Renaixença.

Van tenir especial
importància la
proliferació de
premsa popular,
sovint de caire satíric
(La Campana de
Gràcia, L’Esquella de
la Torratxa, o
l’anarquista La
Tramuntana ...)

Construcció d’un Estat
liberal a Espanya, sota un
model fortament
uniformitzador i centralista.

Prohibida i perseguida des
d’inicis del segle XVIII, la llengua
catalana tenia només un ús
popular i gairebé restringir al
mitjà oral.
Aquesta renaixença cultural es
mantingué sobretot a nivell de
les classes cultivades de la
societat, i incidí pobrament
sobre la resta de la societat
catalana.

De manera paral·lela, podem parlar de
l’existència d’una “Renaixença popular”, que
defenia la recuperació d’un català més
planer i popular, tal i com era parlat a les
cases i pels carrers, de caràcter més
progressista i menys elitista.

Destaquem aquí autors com Anselm Clavé
(música) i Frederic Soler “Pitarra” (teatre)
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El naixement del catalanisme polític

Dècada dels
anys 1830 i
1840

El Sexenni
Democràtic
(1868-1874)

Els primers
anys de la
Restauració
Borbònica
(1875-1886)

Les Bullangues,
moviments insurreccionals populars de clar caràcter
social i contra el procés de centralització de l’Estat
liberal. Les Bullengues defenien el caràcter particular
català davant la uniformització que duia a terme el
Govern de Madrid.
El federalisme republicà,
que va arrelar fortament a Catalunya representat per
Francesc Pi i Margall, i el PRDF, que amb les
aspiracions democràtiques, reivindicà un nou model
d’Estat descentralitzat i respectuós amb la pluralitat
d’identitats nacionals dins d’Espanya. També
destaquen noms com Narcís Monturiol o Valentí
Almirall.
El fracàs de la Ia República va fer perdre força
al federalisme a Catalunya, malgrat que a l’any
1883 el Congrés del PRDF a Barcelona, amb
Josep M. Vallès i Ribot com a líder, presentà un
projecte de Constitució de l’Estat Català dins la
Federació Espanyola, de caràcter fortament
democràtic, pactista i descentralitzat.

El pensament de Valentí Almirall
Fou un dels principals pensadors i polítics republicans de l’època.
Entre 1869 i 1873 va fundar i dirigir el diari El Estado Catalán.
Creia que la necessària modernització d’Espanya passava per la
prèvia constitució d’un Estat Català i en la federació voluntària
dels pobles ibèrics en pla d’absoluta igualtat, llibertat i amb unes
bases de democràcia i actitud de regeneració política.
Al 1881 Valentí Almirall trencà amb Pi i Margall i amb el PRDF i va
centrar el seu discurs en el catalanisme polític progressista.
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De Valentí Almirall a les Bases de Manresa
Valentí Almirall
(1841-1904)

1880 –
Va convocar
el Primer
Congrés
Catalanista

És considerat el pare del catalanisme polític de
signe progressista. “Lo Catalanisme” (1886)
El seu discurs no va ser mai de tipus
independentista, i considerà que la regeneració
política i moral d’Espanya passava per la
descentralització i el reconeixement de la
identitat nacional catalana.
S’apartà dels postulats tradicionalistes i el lligam
catòlic que impregnava el catalanisme més
conservador.

Aplegà les tendències
del catalanisme de
l’època, del
republicanisme federal
i els sectors
intel·lectuals de “La
Renaixença”

S’arribà a tres grans acords polítics:

Defensa del
Dret Civil
català

Creació de
l’Acadèmia
de la Llengua
Catalana

Principals resolucions i conflictes:
→ Importància d’establir una vida
política catalana pròpia.
→ Defensa del proteccionisme i del dret
civil català.
→ Fortes discrepàncies ideològiques
que van portar a la seva clausura.

Es va redactar el “Memorial de
Greuges”, presentat a Alfons XII
el 10 de març de 1885. Fou el
primer gran acte polític unitari
catalanista amb
transcendència a Espanya.

Creació
del Centre
Català

1883 – Convoca el
Segon Congrés
Catalanista
1885 – Convoca una
Assemblea a Barcelona amb
la presència de les principals
forces econòmiques, socials,
polítiques i culturals de
Catalunya.

Fruït dels esforços d’Almirall de
convertir el catalanisme en una
força unitària i interclassista, que
va acabar fracassant.
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Dècada del 1890 –
Fracàs definitiu del
projecte d’Almirall i
del Centre Català

Almirall va obviar la qüestió social, que
allunyà el moviment obrer del catalanisme.
El republicanisme i el progressisme polític
d’Almirall van alertar la burgesia, que tenia
un projecte més conservador i que era fidel
al sistema de la Restauració.

1887 – Neix la Lliga de Catalunya, amb personatges polítics com
Enric Prat de la Riba i intel·lectuals com Àngel Guimerà, Puig i
Cadafalch o Domènech i Muntaner...

Neix com l’opció del catalanisme conservador propi d’una
burgesia que començava a allunyar-se dels partits dinàstics.
Fa seves les reivindicacions de defensa de la llengua i del dret
civil català. Defèn la política econòmica proteccionista.
1888 – Presenta a la Reina Maria Cristina el Missatge a la Reina
Regent, on es sol·licita l’autonomia política per a Catalunya.

El 1889, la Lliga de Catalunya aconseguí del Govern de Madrid la
retirada del Projecte de Llei que anul·lava el Dret Civil Català, fet que
fou considerat el primer èxit polític del catalanisme.

L’èxit de la Lliga porta a la fundació, l’any 1891, de la Unió Catalanista,
per part de Narcís Verdaguer, que pretenia unir tots els grups
catalanistes sota un programa de tipus regionalista.

Va obtenir el suport
de la burgesia
catalanista i de la
Catalunya rural, no
dominada pel
moviment obrer
internacionalista de
les àrees urbanes.

Es van manifestar
veus dins la Unió per
optaven per
convertir-la en partit
polític i participar en
les eleccions,
defenent ja una idea
d’autogovern.

1892 – Convocatòria
d’una Assemblea a
Manresa, on
s’aprovaren les Bases
per a la Constitució
Regional Catalana,
de caràcter
tradicionalista.
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La Lliga Regionalista i el catalanisme conservador
Dècada del 1890
El discurs del catalanisme
va agafant maduresa
política i va ampliant les
seves bases socials.
S’anà
imposant
la
tendència
politicista del catalanisme, que volia
participar en el joc polític i electoral
del sistema.

El Desastre del 98 i el fracàs
del govern Silvela - Polavieja
van acabar de desprestigiar
els partits dinàstics, i la
burgesia catalana els retira la
seva confiança i fidelitat.

1899 – Es crea la Unió Regionalista, format
per personatges importants de la indústria i
del camp català (alguns destacats en el
moviment del “Tancament de Caixes”).

1901 – Ambdós formacions van
formar una coalició electoral
amb la “Candidatura dels 4
presidents”, que va obtenir la
seva elecció al Parlament de
Madrid, desbancant per primer
cop els candidats dinàstics.

L’èxit electoral obtingut fa possible
la fusió de la Unió Regionalista i del
Centre Nacional Català en un nou
partit, la Lliga Regionalista.

Es va consolidant la
idea que Catalunya
ha d’assolir la seva
autonomia política i
participar activament
de la regeneració
d’Espanya.

1900 - Un grup escindit de la
Unió Catalanista, amb polítics
com Prat de la Riba o
Francesc Cambó formen el
Centre Nacional Català, amb
la intenció de participar a les
eleccions.

L’òrgan de difusió de la
Lliga serà el diari “La Veu
de Catalunya”, amb gran
transcendència fins el
1931.

El mateix 1901 es convoquen eleccions municipals, i la Lliga
Regionalista va presentar candidats propis a Barcelona.
També van presentar candidats els republicans, davant els
candidats dinàstics.
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Eleccions municipals
a Barcelona, 1901

Regidors de la Lliga – 11
Regidors republicans – 11
Regidors dels partits dinàstics - 4

És la primera vegada que els partits
Conservador i Liberal no tenen
l’hegemonia política a Catalunya, i
es veuen relegats a una posició
marginal.

A partir de 1901, el debat
polític
a
Catalunya
es
mantindrà entre aquestes
dues forces: els catalanistes
de la Lliga, i els republicans.

La Lliga Regionalista es va consolidar com la gran força del
catalanisme burgès, que dominà l’escena política catalana
fins a l’època de la Dictadura de Primo de Rivera (19231930) i l’arribada de la Segona República (1931).

Es considera el primer partit “modern” de tota Espanya, dotat
d’una estructura i d’una organització que la convertien en una
força dinàmica i eficaç: sistema d’afiliació i de representació
dins del partit, fonaments estatutaris, organització electoral,
casals del partit i representació en el territori, etc.
Les seves bases foren sobretot les classes benestants de la
mitjana i petita burgesia catalana: industrials, comerciants,
empresaris, professionals liberals, i també en l’àmbit rural, amb
un important arrelament entre els grans i mitjans propietaris de
terres de les comarques interiors de Catalunya.
El projecte polític de la Lliga es basà en la reivindicació
autonomista, la denúncia contra la corrupció del Govern
central i en favor del reformisme polític, i en la defensa dels
interessos econòmics de les classes benestants. També fou una
defensora de l’ordre públic davant la inquietant activitat del
moviment obrer català.

6

