
 
EL CATALANISME 
PRIMERA ETAPA:  Els orígens i la consolidació del 
catalanisme (1833-1901) 

 
1. El redreçament cultural: La Renaixença 
 
2. Els inicis del catalanisme polític 
 
3. El catalanisme conservador 
 
4. La maduració del catalanisme polític:  

 la Lliga Regionalista 



1. El redreçament cultural: 
 
 

 La Renaixença 



1. El redreçament cultural: La Renaixença 

Renaixença à lligada al Romanticisme europeu 
  recuperació de la llengua i els costums 

Elitista 
  ús del català arcaïtzant 
  es difon per la celebració dels Jocs Florals (1859) 
  Bonaventura Carles Aribau, Jacint Verdaguer, Àngel 

 Guimerà 
Popular 

  ús del català oral 
  es difon per publicacions, obres de teatre, etc. 
  Frederic Soler (Serafí Pitarra), Josep Anselm Clavé 



 
2. Els inicis  

del catalanisme polític 
 



2. Els inicis del catalanisme polític 
l  Les primeres manifestacions del catalanisme 
a) abans de 1868 

–   no hi ha articulat cap mena de catalanisme 
–   certes demandes de descentralització política en 
les revoltes populars 

b) entre 1868 i 1880 
 - aparició del federalisme (Partit Republicà Federal) 
    repartiment del poder entre els òrgans 

    de poder estatals, regionals i 
municipals 
 - impulsa el Pacte de Tortosa (1869) 
   acord entre federalistes per construir l’Estat 

   federal partint de l’antiga Corona 
d’Aragó 

                     Catalunya, Aragó, València, Balears 



2. Els inicis del catalanisme polític 
l  Valentí Almirall i el Centre Català 
Valentí Almirall à personatge clau del catalanisme 
 

 → les seves idees estan recollides en Lo Catalanisme (1886) 
   
  - contrari al separatisme 
  - Catalunya representa un model de progrés per a  

 Espanya 
  - cal que tingui autonomia per poder-se desenvolupar i així poder                   

 desenvolupar Espanya 
 
     → Almirall va convocar el Primer Congrés Catalanista (1880) 

  - per unir totes les forces catalanistes 
  - acords 
   defensa del dret civil català 
   crear una Acadèmia de la Llengua Catalana 
   crear una entitat que difongués el catalanisme 
      CENTRE CATALÀ (1882) 



2. Els inicis del catalanisme polític: Valentí Almirall i el 
Centre Català  

El Centre Català convoca 
 el Segon Congrés Catalanista (1883) 

 
Ø configuració del catalanisme polític 
Ø abandonar els partits polítics espanyols i 

militar en formacions exclusivament 
catalanes 

Ø evidencia la divisió del catalanisme entre els 
més progressistes i els més  conservadors 



2. Els inicis del catalanisme polític: EL MEMORIAL DE 
GREUGES 

 

1885 à Centre Català convoca un míting 
 Participen 
   organitzacions econòmiques de la burgesia 
   institucions culturals 
   entitats catalanistes 
 Pretén 
   apropar el catalanisme a la burgesia 
  

Aprova el Memorial de Greuges (1885) 
   primer manifest polític unitari del catalanisme  
    
   presentat a Alfons XII 
    
   critica el centralisme 
    
   demana l’harmonització d’interessos de les diferents regions 
    
   defensa el proteccionisme 
    
   defensa el dret civil català 



2. Els inicis del catalanisme polític: EL FRACÀS DEL 
PROJECTE D’ALMIRALL 

 
La idea d’Almirall  d’aplegar tot el catalanisme 
 

 FRACASSA 
 
 

ü  representa un catalanisme republicà 
  ↓ 
  no atrau la burgesia 
  
ü  representa una opció política, no social 

  ↓ 
  no atrau les classes populars 

 
 El Centre Català acaba desapareixent 



 
3. El catalanisme conservador 

 



3. El catalanisme conservador: la Unió catalanista i les 
Bases de Manresa (I) 

FUNDACIÓ 
Un grup d’intel·lectuals conservadors  Lluís Domènech i Montaner, Josep 
Puig i Cadafalch, Enric Prat de la Riba 
 
Lliga de Catalunya (1887)  organització conservadora que  
 
l Sintonitza amb la burgesia 
l Defensa 

  l’oficialitat del català 
  el dret civil català 
  el proteccionisme 
  l’execució d’una política exclusivament catalanista 

l Actuació 
 - Missatge a la Reina Regent (1888)  petició d’autonomia 
 - Defensa del dret català (1889)  el govern canvia el Codi                 
 Civil per respectar el tradicional ordenament jurídic català 



11.3. El catalanisme conservador: La Unió Catalanista i 
les bases de Manresa (II) 

L’èxit de la campanya contra el Codi Civil 
 necessitat d’una nova entitat que unís els nuclis 
catalanistes 

Unió Catalanista (1891):  federació de tots els centres 
catalanistes 
 base social 
  - burgesia conservadora 
  - petits propietaris rurals 
 objectius 
  - propagar les idees regionalistes 
  - programa comú per a tot el catalanisme 

↓↓ 
Triomf definitiu de les tesis catalanistes sobre les regionalistes 

(ampli autogovern i no simple descentralització de l’Estat) 



 
3. El catalanisme conservador: La Unió Catalanista i 
les bases de Manresa (iii) 
 Per aprovar el programa polític, la Unió Catalanista fa una 
assemblea de delegats a Manresa (1892) 

↓↓ 
Bases per a la Constitució Regional Catalana (BASES DE 

MANRESA) 
1a Base 

 - les atribucions del poder central a Catalunya 
16 Bases restants 

 - poder regional català 
 - plena sobirania en el govern interior 
 - possessió de competències absolutes 
 - oficialitat de la llengua catalana 
 - càrrecs públics només exercits per catalans 
 - restabliment de les velles institucions catalanes 

 
Les Bases tenen un caràcter medievalitzant i tradicionalista 



 
 
 

4. La maduració del catalanisme 
polític:  

 la Lliga Regionalista 
 
 
 



4. La maduració del catalanisme polític: la Lliga 
Regionalista (I) 

l  La candidatura dels “quatre presidents” 

=El desastre del 98 va desprestigiar els partits dinàstics 
  va ser el moment de les aspiracions polítiques del catalanisme 
   - s’havia desmarcat del sistema de la Restauració 
   - tenia uns líders consolidats 
   - havia elaborat una ideologia 
   - disposava d’una base social important 

=El fracàs del govern Silvela, 
 impulsa la unió entre dos grups polítics 
  - Unió Regionalista (1899), creada per la burgesia industrial  
  - Centre Nacional Català (1900) (una escissió de la Unió Catalanista) 

  
En les eleccions de 1901 presenten una candidatura única a Barcelona 
La candidatura dels “quatre presidents” à gran triomf electoral 
 
[és la primera vegada que guanya un partit no dinàstic a Barcelona] 



4. La maduració del catalanisme polític: la Lliga 
Regionalista (II) 

l  La fundació de la Lliga Regionalista 
Èxit electoral à fusió dels dos grups 
Lliga Regionalista (1901) 

 - És la primera força política moderna d’Espanya 
  . secretaria electoral 
  . afiliats 
  . seus repartides per tot Catalunya 
 - Base social prou àmplia 
  . industrials, comerciants i professionals de Barcelona 
  . propietaris agraris de totes les comarques 
 - Partidària d’un reformisme polític que atorgués 
autonomia 

Va ser el partit hegemònic a Catalunya fins la II República 



Centre Català 

(1882) 

Centre Escolar 
Catalanista 

(1886) 
Lliga de Catalunya 

(1887) 

Unió 
Catalanista 

(1891) 

Centre Nacional 
Català 

(1900) 

Unió Regionalista 

(1899) 

Lliga Regionalista 

(1901) 



Fragments de “Lo catalanisme” 
l  No tot el nostre és immillorable ni estem gairebé en cap ram a l’altura que han 

atès la major part dels països cultes. I això, ningú a de reconèixer-ho y de 
proclamar-ho més alt que els que tenim a honra dir-nos catalanistes. 

l  L’endarreriment en que ens trobem; la degeneració del nostre caràcter; la 
debilitat de la nostre vida intel·lectual i moral són la legitimació del nostre 
catalanisme. Si no estéssim endarrerits, degenerats i dèbils no tindríem cap 
necessitat de proposar-nos emprar mitjans extraordinaris i gairebé extrems per a 
avançar, regenerar-nos i enfortir-nos. 

l  El catalanisme regionalista no se satisfà amb un senzill canvi de govern, ni 
d’institucions, sinó que aspira a molt més. 

l  El sentiment catalanista ens diu que l’organització actual de l’Estat espanyol, 
siguin les que siguin la forma del seu govern i les institucions que el regeixin, no 
permetrà mai a les regions en general i a Catalunya en particular recobrar el lloc 
a que él deure les crida en el concert dels pobles avançats i aspira a destruir 
aquella organització suplint-la per una altra que es basi en fonaments no sol 
distints sinó oposats als que avui la sostenen.(…) 

l  El nostre ideal és que Catalunya visqui agermanada amb totes les restants 
regions de la Península. El catalanisme regionalista no aspira a més que a 
rompre les lligadures de la uniformitat, substituint-les pels llaços de la unió. 



PRIMER CONGRÉS CATALANISTA 
l  Assemblea celebrada a Barcelona el 1880 per a fixar 

l'ideari catalanista. Hi participaren elements molt 
diversos: polítics del «Diari Català», castelaristes de «La 
Publicidad», elements de la «Gaceta de Cataluña», 
apolítics de «La Renaixença», literats de «Lo Gai 
Saber», amb un total d'uns 1 200 congressistes.  

 
l  Hi fou elegit president Valentí Almirall, del grup polític del 

«Diari Català», davant Albert de Quintana, presentat 
pels apolítics de «La Renaixença», que es retiraren del 
congrés. 

 
l  Els principals acords adoptats foren  

–  de nomenar una comissió defensora del dret català,  
–  crear una Acadèmia de la Llengua Catalana  
–  fundar una entitat, que fou el Centre Català, que 

coordinés el moviment catalanista.  



CENTRE CATALÀ 
Ø   Entitat catalanista fundada a Barcelona el 1882 per defensar els interessos morals i materials de 

Catalunya i per aconseguir la unió de tots els catalans.  

Ø  La idea inicial havia estat formulada per Valentí Almirall al Primer Congrés Catalanista (1880),  

Ø   En fou elegit president Frederic Soler, i secretari, Valentí Almirall, que en fou l'ànima i el dirigent 
principal.  

Ø  En la seva primera etapa fou apolític, en un intent d'atreure's els components de «La Renaixença», i 
en els seus estatuts prohibí la discussió sobre temes polítics i religiosos.  

Ø  Valentí Almirall procurà l'abandonament d'aquesta actitud política inicial i aconseguí que el Centre 
Català organitzés el Segon Congrés Catalanista (1883), on fou condemnada la intervenció dels 
catalans en els partits controlats pels cacics polítics madrilenys. 

Ø   Aquesta actuació política culminà amb la presentació del Memorial de Greuges al rei Alfons XII el 
1885.  

Ø  La unió de grups polítics i socials tan heterogenis no es pogué mantenir gaire temps, i els elements 
socialment més conservadors, com Joan Permanyer, Àngel Guimerà o Lluís Domènech i Montaner, 
se separaren per formar la Lliga de Catalunya el 1887.  

Ø  Contribuí a aquesta escissió (que inicià l'etapa de decadència del Centre Català) el temperament 
absorbent de Valentí Almirall i la seva oposició acèrrima al projecte d'Exposició Universal a 
Barcelona que defensava l'alcalde Rius i Taulet.  

Ø  El 1890, per intentar de recuperar el control del moviment catalanista, presentà un programa polític 
de tendència autonomista, en un acte presidit per Frederic Soler i Manuel de Lasarte. La idea no 
obtingué l'èxit que esperaven els seus promotors i accelerà el procés de decadència que portà el 
Centre Català, lentament, a perdre tota influència política.  


