
DES DELS ORÍGENS AL 1887 

Segle XIX Romanticisme (cultural / polític)             Alemanya concepte de nació 

1833 Romanticisme a Catalunya _ Oda a la Pàtria (Aribau) = Renaixença catalana 

                                                                                                            culta                popular                          

Difusió del catalanisme 

 1. Excursionisme _ Descobrir el país          

 2. Premsa _ La Campana de Gràcia,  L’esquella de la Torratxa            

 3. Anselm Clavé_ Cant coral 

Els republicans federals convertiran “nació” en un concepte polític perquè defineixen Espanya 

com un estat format per la federació (unió) de diferents pobles o regions de la Península. 

1868 – Valentí Almirall i Francesc Pi i Margall (republicans federals) 

1869 – Pacte de Tortosa = assemblea de republicans de Catalunya, València, Aragó i les Balears 

que defensa un estat federal espanyol a la manera de l’antiga Corona d’Aragó.  

1873 – Primera República: s’intenta proclamar l’estat català (Almirall a Catalunya) i organitzar 

una Espanya federal (Pi i Margall a Madrid). Fracàs 

1879 – Valentí Almirall i els republicans federals optaran per difondre el catalanisme (Diari 

català)                organitza 

1880 – Primer Congrés Catalanista __ Acords: creació del Centre Català  

                                                                                    constitució d’una Acadèmia de la Llengua                                    

                                                                                    document en defensa del Dret civil català 

1882 – Centre Català __ Republicans majoritaris + grup “apolític” (La Renaixensa) 

        convoca        Entitat juvenil: Centre Escolar Catalanista 

 

             1883 – Segon Congrés Catalanista = atraure burgesia al catalanisme 

          com 

      cooficialitat del català i el castellà 

      proteccionisme econòmic 

      crítica participació en partits estatals 

 1885 – Míting a la Llotja de Barcelona = Memorial de Greuges 

1886 – Almirall publica Lo catalanisme = Catalunya per sobre els interessos de classe 

1887 – Eleccions al Centre Català: victòria del republicans implica que els elements més 

moderats abandonin l’entitat i formin la Lliga de Catalunya (catalanisme conservador) 



EL CATALANISME CONSERVADOR 1887 – 1901 

 

Teòrics               Mañé i Flaquer defensa interessos Catalunya tradicional i catòlica 

                                                        descentralització d’Espanya (El regionalismo) 

                            Torras i Bages : església i catalanisme (La tradició catalana) 

 

1887 -  Lliga de Catalunya           defensa el dret civil             recuperació institucions catalanes 

      català llengua pròpia          respecte personalitat catalana 

 Missatge a la Reina Regent (1888) = demana autonomia per a Catalunya 

1891 -  Lliga + entitats culturals i populars = Unió Catalanista      

 

                                            acabar amb el centralisme de Barcelona          difondre catalanisme 

 

1892 – reunió a Manresa = Bases de Manresa 

• oficialitat del català 

• càrrecs públics a Catalunya només exercits per catalans 

• plena sobirania en el govern interior... 

1894 – reunió a Balaguer = Nació i Nacionalisme 

1898 – pèrdua de Cuba significa necessitat de resoldre els problemes des de Catalunya 

                  implica  

 

              participació en política         fundació de la Lliga Regionalista  (1901) 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATALANISME POLÍTIC 1900 – 1931: la LLIGA REGIONALISTA 

 

1901 – Lliga Regionalista     voluntat d’agrupar tots els catalanistes 

                                                  dominada pels burgesos conservadors i l’església 

                                                  líders: Enric Prat de la Riba, Francesc Cambó, Josep Puig i Cadafalch 

1904 – visita d’Alfons XIII a Barcelona     divisió interna: el sector progressista abandona la Lliga 

1905 – incidents del Cu-Cut i  La Veu de Catalunya 

1906 – Llei de Jurisdiccions (castiga ofenses contra l’exèrcit i la unitat de la Pàtria) 

            Prat de la Riba publica La Nacionalitat catalana    diferencia entre Estat i Nació 

      provoca                                  Espanya = federació de nacions 

1907 – Solidaritat Catalana = coalició electoral de tots els partits catalanistes 

    problemes                      La Lliga no vol aprovar subvencions a les escoles laiques 

               La Lliga no condemna la repressió de la Setmana Tràgica 

1909 – desfeta de Solidaritat Catalana 

1912 – Les Corts espanyoles aproven el projecte de Mancomunitats 

 

 

          1914 – constitució de la Mancomunitat de Catalunya (fins al 1925) 

1918 – campanya en defensa de l’autonomia   

    Projecte d’Estatut de Catalunya presentat a Madrid 

 

                                                 El govern s’hi oposa i el rei no l’hi dóna suport 

                                                 Intensa campanya en contra des de les diputacions castellanes  

 

1922 – Conferència Nacional Catalana 1922 _ acaba en fracàs i de la Lliga es forma Acció 

Catalana  

1923 dictadura antinacionalista___ la lliga  dóna suport a Primo de Rivera esperant que 

tingui en  compte la situació catalana 

 

1931  acaba la dictadura___ es convoquen eleccions i són guanyades per ERC ja que la Lliga 

havia donat suport a Primo de Rivera.  



CATALANISME POLÍTIC 1900-1931: CATALANISME D'ESQUERRES 

1901 trobem el catalanisme d'esquerres en grups inclosos dins la Lliga Regionalista  

1904 – visita d’Alfons XIII a Barcelona     divisió interna: el sector progressista abandona la Lliga 

 

                      Fundació del  Centre Nacionalista Republicà (Lluís Doménech i Montaner) 

                                                               objectius                                         Fi de la monarquia 

    Autonomia per Catalunya 

                                                                                 Espanya i Catalunya democràtiques   

1906 – Llei de Jurisdiccions (castiga ofenses contra l’exèrcit i la unitat de la Pàtria) 

       provoca      

 

1907 – Solidaritat Catalana = coalició electoral de tots els partits catalanistes 

    problemes                      La Lliga no vol aprovar subvencions a les escoles laiques 

               La Lliga no condemna la repressió de la Setmana Tràgica 

1909 - Es desfà Solidaritat Catalana___ els partits republicans que la componen formaran: 

Unió Federal Nacionalista Republicana ____ obsessió: convèncer els obrers per poder superar 

a la Lliga Regionalista 

 

              bons resultats en les eleccions del 1910 

1914 – Pacte de Sant Gervasi (UFNR + Partit Radical de Lerroux) 

             els electors castiguen ambdues forces 

crisi i desaparició de la UFNR (1916) 

1919 -  creació Federació Democràtica Nacionalista (Francesc Macià) fa propostes per atreure 

els obrers cap el catalanisme 

1922 - Conferència Nacional Catalana = no està d'acord amb el plantejament, es radicalitzen i 

passen anomenar-se Estat Català  (lluita armada i independentistes)  

1923 – dictadura i prohibició de partits; clandestinitat i exili 

1926 -  fets de Prats de Molló  

1931- creació Esquerra Republicana de Catalunya __ renúncia a la independència i a la lluita 

armada (condicionats per ser partit)  


