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ESQUEMA-RESUM TEMA 8 – EL CATALANISME (1833-1901)  

CATALANISME 
CULTURAL 

Persistència de la 
identitat catalana  

↓  

• Ús del català com a llengua quotidiana i escrita en 
textos, cançons i romanços populars i religiosos  
• Manteniment de costums i tradicions pròpies  
• Consciència particularista dins la monarquia espanyola  

  
La Renaixença  

↓  
Moviment de 

recuperació de la  
llengua i la cultura 

catalanes  

• Culta  

- Va promoure el català com a llengua literària  
- S’inicià amb B.C.Aribau i J.Rubió i Ors  
- Va promoure els Jocs Florals. Ús del català 

arcaic  

• Popular  
- Reivindicà el català “que es parla”  
- Va promoure corals, premsa i teatre 

popular: Clavé, Pitarra…  
       ↓  
• Unió dels dos corrents: popularitat de Jacint Verdaguer i 
Àngel Guimerà  

ORÍGENS DEL 
CATALANISME  

D’arrel 
progressista  

• Moviments de protesta populars contra el centralisme de 
l’Estat liberal: bullangues. Els moderats catalans demanaven la 
descentralització de l’Estat  

• Federalisme  

- Representat pel PRDF de Francesc Pi i  
Margall  
- Defensa d’un Estat descentralitzat i 
federal: pacte entre les regions  
- Durant el Sexenni va promoure la 
República federal  
- Durant la Restauració va proposar el 
primer projecte de Constitució de l’Estat 
Català (1883)  

• Valentí Almirall  

- Fundador del catalanisme polític  
- Va defensar la creació de partits polítics 
d’àmbit català  
- Fundà un partit polític interclassista amb 
un programa reivindicatiu catalanista: 
Centre Català (1882)  
- Va promoure el Memorial de Greuges 
(1885)  

 
 
 
 
 
 
 
D’arrel 
conservadora  

• Lliga de  
Catalunya (1887)  

- Escissió del Centre Català, de caràcter 
més conservador  
- Va promoure el Missatge a la Reina 
Regent (1888)  

• Catalanisme 
d’inspiració 
religiosa  

- Vigatanisme  
- Torras i Bages: catalanisme tradicional 
fonamentat en la família, la propietat i la 
religió  

• Unió Catalanista  
(1891)  

- Federació d’entitats catalanistes  
- Objectius: difusió del catalanisme i 
elaboració d’un programa comú  
- Va elaborar les Bases de Manresa 
(1892) 
- Tensions entre partidaris i 
detractors de participar en la vida 
política a través de partits 
catalanistes  



• Lliga Regionalista  
(1901)  

- Resultat de la fusió d’Unió Regionalista  
(industrials) i Centre Nacional Català 
(polítics)  
- Primer gran partit catalanista amb 
presència electoral i amb una àmplia 
base social  
- Defensa de l’autonomia catalana  

 

ALTRES 
NACIONALISMES I 
REGIONALISMES  

Nacionalisme basc  

• Nascut com a reacció a l’abolició dels furs i al canvi de la 
societat tradicional (industrialització)  
• Fundat per Sabino Arana. Defensor de la raça basca, els 
furs i la religió  
• Creació del PNB (1895). Partit autonomista amb força al 
País Basc  

Galleguisme  
• Nascut per reivindicar la llengua i la cultura gallegues  
(O Rexurdimento)  
• No adoptà un caire polític fins al segle XX: Vicente Risco  

Valencianisme  • Renaixença (reivindicació de la llengua i la cultura 
valencianes) i València Nova  

Aragonesisme  • Reivindicació del passat i de les tradicions aragoneses  
• Regeneracionisme de Joaquín Costa  

Andalusisme  • Impulsat per Blas Infante: Asamblea Regionalista de 
Ronda  

  

  


