
MATERIALS D’HISTÒRIA 

D’ESPANYA I DE CATALUNYA

HISTÒRIA DEL CATALANISME
3. VALENTI ALMIRALL I EL NAIXEMENT DEL 
CATALANISME POLÍTIC



EL FEDERALISME A LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA

Cops d’Estat del Gral. Pavía (gener 1875) i del 

Gral. Martínez Campos (desembre 1875).

INICI DEL PERÍODE DE LA 

RESTAURACIÓ BORBÒNICA
Regnat d’Alfons XII (1876 – 1885)

Implantació del “sistema canovista”

Final de l’experiència democràtica del SEXENNI 

REVOLUCIONARI i dels anhels federalistes de la 

frustrada PRIMERA REPÚBLICA ESPANYOLA.

Amb la Restauració, el republicanisme federalista 

perd suport i presència a Catalunya.

El 1883, el PRDF va celebrar un Congrés a 

Barcelona, presidit per Josep Ma. Vallès i Ribot.

Aquest Congrés va elaborar un projecte de Constitució de l’Estat Català dins la 

Federació Ibèrica, de caràcter fortament democràtic, pactista i descentralitzat.



VALENTÍ ALMIRALL

VALENTÍ ALMIRALL I LLOZER (1841 – 1904).

Nascut a Barcelona, es va formar en Filosofia, Dret i Periodisme.

De família benestant i tradició comerciant i amb moltes propietats.

Militant del PRDF, va fundar i dirigir el diari El Estado Catalán (en 

castellà), entre 1869 i 1873. que exercia com a portaveu del 

republicanisme federal.

Al 1881 Valentí Almirall va trencar amb Pi i Margall i amb el PRDF, 

i va centrar el seu discurs en el catalanisme polític de signe 

progressista.

Valentí Almirall és considerat el “pare del catalanisme”



L’IDEARI D’ALMIRALL

Almirall creia que la regeneració política i moral d’Espanya passava per la 

descentralització i el reconeixement de la identitat nacional catalana.

La modernització d’Espanya requeria que prèviament es constituís un ESTAT 

CATALÀ (i un Estat Valencià, un Estat Castellà, un Estat Andalús ...), i en la 

posterior federació voluntària dels pobles ibèrics en pla d’absoluta igualtat.

Valentí Almirall representava l’opció progressista i republicana del 

catalanisme polític, i proposava un model federal i democràtic com a solució 

política per a Espanya. (allunyat dels postulats tradicionalistes i del lligam 

amb l’Església catòlica propis del catalanisme més conservador).

Almirall va exposar el seu ideari polític al llibre LO CATALANISME, publicat 

l’any 1886.



EL PRIMER CONGRÉS CATALANISTA (1880)

El 1880, Valentí Almirall va convocar 

el PRIMER CONGRÉS CATALANISTA 

a Barcelona.

El Congrés aplegà les tendències del catalanisme de l’època, del 

republicanisme federal i dels sectors intel·lectuals de La Renaixença.

Aquest Primer Congrés es va dur a terme entre el 9 

d’octubre i el 14 de novembre de 1880, i hi van 

participar un 1200 congressistes.

Es va arribar a tres grans acords polítics:

Defensa del DRET 

CIVIL CATALÀ

Creació de l’ACADÈMIA DE 

LA LLENGUA CATALANA

Creació del 

CENTRE CATALÀ

Com a entitat permanent per 

coordinar el moviment catalanista.



LA QÜESTIÓ DEL DRET 
CIVIL CATALÀ



EL SEGON CONGRÉS CATALANISTA (1883)

El 1883 el CENTRE CATALÀ va convocar el

SEGON CONGRÉS CATALANISTA

Malgrat el fracàs del Segon Congrés, el Centre Català va convocar una 

Assemblea el 1885 a Barcelona amb la presència de les principals 

forces econòmiques, socials, polítiques i culturals de Catalunya.

Es va concloure en la importància d’establir una 

vida política catalana pròpia.

Es va defensar el proteccionisme econòmic i el manteniment del dret civil català 

(el Govern tenia la intenció de derogar-lo).

Es van produir fortes discrepàncies ideològiques que van portar a la seva clausura.

L’Assemblea era fruit dels esforços 

d’Almirall per convertir el catalanisme 

en una força unitària i interclassista.



EL MEMORIAL DE GREUGES (1885)

El document es titulava “Memoria en defensa de 

los intereses morales y materiales de Cataluña” i 

fou presentada al Rei per una comissió 

encapçalada per Joaquim Rubió i Ors.

El principal acord d’aquesta Assemblea de 1885 fou la redacció i presentació al 

Rei d’un document que recollís les demandes i expectatives del moviment 

catalanista.

EL MEMORIAL DE GREUGES

Fou presentat a Alfons XII el 

10 de març de 1885.

Fou el primer gran acte polític 

unitari del catalanisme amb 

transcendència a Espanya.

Recollia les principals 

reivindicacions pròpies dels 

sectors catalanistes: defensa del 

proteccionisme econòmic, del dret 

civil català, etc.



EL FRACÀS D’ALMIRALL

Valentí Almirall, dibuixat 

per Ramon Casas.

1897 – 1899 

Dècada dels 1880

Fracàs definitiu del projecte de 

Valentí Almirall i del Centre Català

Des de la perspectiva del 

moviment obrer, Almirall 

obviava la qüestió social, i el 

seu catalanisme era 

considerat “burgès”.

Des de la perspectiva de la 

burgesia, els alertava el 

republicanisme i el 

progressisme polític d’Almirall.

D’aquest fracàs en va sorgir un moviment catalanista 

més conservador, de signe burgès, i fidel als principis 

polítics del règim de la Restauració.


