
Les forces polítiques dinàstiques del sistema de la 
Restauració (I)

LIBERAL CONSERVADOR Antonio Cánovas 
de Castillo

Francisco Silvela Antonio Maura Eduardo Dato

Hereu del moderantisme, 
l'unionisme i part del 
progressisme de l'època 
isabelina.
Organitzat al voltant del seu 
líder indiscutible, Antonio 
Cánovas del Castillo,

DIRIGENTS: membres de l'antic Partit Moderat, la Unió Liberal i una bona part del Partit Progressista.

BASES SOCIALS: Representava els interessos de la burgesia latifundista (grans propietaris de la terra) i 
financera (industrials catalans i bascos) i dels grups residuals de l'Antic Règim: l'aristocràcia i les jerarquies i 
grups de pressió catòlics (va aconseguir el suport de l'episcopat i es va atreure una bona part dels sectors 
catòlics no integristes).

IDEOLOGIA: Defesaven la monarquia, la constitució de 1876 i la propietat privada. Partidari de l’immobilisme 
social, el sufragi censatari, desconfiança en l’ampliació de drets i llibertats i d’un estat confessional amb suport 
a l’església per part de l’estat



LIBERAL FUSIONISTA Práxedes Mateo 
Sagasta

Eugenio 
Montero Ríos

Segismundo 
Moret

José Canalejas

Liderat per Práxedes Mateo 
Sagasta

DIRIGENTS: estava integrat  per antics  demòcrates, radicals i alguns republicans moderats.

BASES SOCIALS: Va rebre el suport de professionals liberals, de sectors de la burgesia industrial i comercial 
(comerciants, banquers), de militars i dels funcionaris, així com de sectors de l'aristocràcia terratinent.

IDEOLOGIA: Defesaven la monarquia, la constitució de 1876 i la propietat privada. Partidari dels reformisme. 
Pretenia incorporar a la Restauració els aspectes menys radicals de la Revolució de 1868. Defensava el sufragi 
universal masculí , l’ampliació de drets i llibertats i d’un estat laic amb una restricció de privilegis per a 
l’Església.

Les forces polítiques dinàstiques del sistema de la 
Restauració (II)



CARLISME Carles Maria dels 
Dolors de Borbó  

Cándido 
Nocedal

Juan Vázquez de 
Mella

Moviment polític sorgit el 1833 entorn del plet dinàstic  
per la successió a la corona d'Espanya a la mort de 
Ferran VII. Defensà els drets del germà d'aquest, l'infant 
Carles Maria Isidre de Borbó i els seus descendents a 
ocupar el tron.
Després de la la derrota a la tercera guerra carlina, el 
1888 es fundà el Partido Tradicionalista que aplegà els 
carlins més reaccionaris i antiliberals.

DIRIGENTS: Cándido Nocedal i després el seu fill Ramon Nocedal que optà per opcions integristes. L’ideòleg fou Juan 
Vázquez de Mella. Els considerats hereus durant la restauració foren Carles Maria dels Dolors de Borbó (1848-1909) i 
Alfons Carles de Borbó i d'Àustria-Este (1849-1936)

BASES SOCIALS: els petits camperols, la baixa noblesa i el baix clergat sobretot el regular

IDEOLOGIA: canalitzà un corrent d'opinió antiliberal, amb programes inspirats en les institucions de l'Antic Règim: 
resumits en el lema Religió, Rei i Furs. Defensa dels furs basc-navarresos, amenaçats per l'Estat Liberal. També plantegen 
la restauració dels vells furs dels antics regnes de la Corona d'Aragó.

Les forces polítiques fora del sistema de la restauració (I)



Les forces polítiques fora del sistema de la restauració (II) 

REPUBLICANISME 

Els republicans van haver de plantar cara al desencís d’una part dels seus seguidors i a la  repressió del govern. 
Estaven fortament dividits en diferents tendències i varen ser importants a diferents ciutats i regions

Emilio Castelar PARTIDO REPUBLICANO POSIBILISTA: Tenia postures cada vegada més moderades. 
Acceptava el joc polític  de la Restauració. Partidari d’una participació minoritària  del 
partit en el govern 

Manuel Ruiz 
Zorrilla

PARTIDO REPUBLICANO  PROGRESISTA: partidari d’un republicanisme radical, que no 
descartava la violència. Va tenir  influència entre alguns militars i varen protagonitzar 
intents fracassats  d’insurrecció

Nicolás Salmeron PARTIDO REPUBLICANO CENTRALISTA: Pretenia convertir-se en el  pal de paller de les  
diferents opcions i  tendències republicanes. Opten per la lluita parlamentària. Estan 
inspirants en la Institución de Libre Enseñanza. 

Francesc 

Pi i Margall 

PARTIT REPUBLICÀ  FEDERAL: Va patir divisions internes i escissions. Apostava pel 
laïcisme, la descentralització i tenia postures anticlericals. Amb l’ascens de Josep M.  
Ribot (1883) es dota d’un  nou programa.

Es va estimular la formació de coalicions com: UNIÓ REPUBLICANA (Salmeron i A. Lerroux). Van obtenir bons resultats a 
les eleccions del 1893.



Les forces polítiques fora del sistema de la restauració (III)  

MOVIMENT OBRER: ANARQUISME

L’anarquisme va prendre una singular força entre els obrers de Catalunya i els pagesos andalusos. Fou introduït 
a Espanya durant el sexenni democràtic amb la visita de Giuseppe Fanelli
A finals del segle XIX,  l’anarquisme va defensar la formació de grups autònoms que atemptessin contra la 
societat burgesa i capitalista. Va predominar, doncs, el sector que fomentava l’acció directa contra el 
capitalisme. Es van produir molts atemptats anarquistes a Catalunya i la societat va entrar en una gran espiral 
de violència.

Partidaris de l’acció directa 
(terrorisme)

- Societats secretes de camperols andalusos que actuen com a grups subversius (Mano 
Negra) 
- Forta repressió. Processos de Montjuïc (1896)

Partidaris de l’acció sindical - Federación de Trabajadores de la Región Española (1881) 
- Solidaritat Obrera (1907)
- Creació de la CNT (1910)



Les forces polítiques fora del sistema de la restauració (III)  

MOVIMENT OBRER: MARXISME

El marxisme va tenir més influència entre les classes populars. Els socialistes defensaven l’acció política i la participació en les 
eleccions. Tot i que el sufragi universal (1890) va obrir noves expectatives electorals, la influència del socialisme a Espanya va créixer 
lentament.

Partido 
Socialista 
Obrero 
Español 

(1879) 

● Fou legalitzat el 1881 i va tenir influència a Madrid, Astúries i el País Basc
● Acció reivindicativa i de lluita política parlamentària pels drets de reunió, associació, millores 

laborals,  
● L'any 1895 foren elegits els primers regidors socialistes i, al cap de deu anys, hi havia socialistes a 50 

ajuntaments, entre ells el de Madrid.
● El primer diputat socialista fou Pablo.Iglesias (foto) l'any 1910, gràcies a una aliança amb els 

republicans. El partit feu seves les reivindicacions obreres i acomplí una àmplia tasca d'educació 
popular. Participà en l'Assemblea de Parlamentaris i posà en marxa la vaga general del 1917.

● El Socialista era la publicació que difonia les idees del partit

Unión 
General de 
Trabajadores 
(1888) 

● Fou un sindicat de classe, democràtic, moderat, disciplinat, d'ideologia socialista i molt influït pel PSOE .
● Utilitzà la tàctica de l’organització de vagues pacífiques per a aconseguir millores en la condició del proletariat
● Conjuntament amb el PSOE, creà també associacions assistencials i de resistència, cooperatives de consum i cases 
del poble.
●s'organitzà inicialment en federacions d'oficis (tipògrafs, ferrers, boters, etc) i el 1925 adoptà el sistema actual de 
federacions d'indústria.
●El 1890 celebrà per primer cop l'u de maig. El seu creixement fou lent, però mantingut.
● A Palma el 1925 fou constituïda la UGT de les Balears, organisme que inclogué, des d'aleshores, el nucli major del 
moviment obrer de Mallorca, gràcies a la tasca efectuada pels secretaris generals Llorenç Bisbal (1923-25) i Jaume 
Bauzà (1925-31). Entre les societats afiliades a la UGT de les Balears es destacà la Unió Cotonera, que assolí un èxit 
remarcable en la reivindicació de la jornada de vuit hores. Al cinquè congrés de la UGT de les Balears (1929), s'hi 
adherí la Federació Obrera de Menorca.



Els nacionalismes perifèrics (I)  

CATALANISME

El catalanisme apareix al segle XIX, primer com a moviment reivindicatiu de la llengua i la cultura catalanes (catalanisme 
cultural) i més tard afegint-s'hi la reivindicació de caire autonomista o federal, no independentista, (catalanisme polític).

CATALANISME CULTURAL 

- Al llarg del segle XVIII i principis del XIX l’ús del català com a llengua de cultura anà disminuint fins al punt de 
només fer-ne un ús quotidià.

- En aquest context, cap a la dècada de 1830 va sorgir un moviment cultural i literari, la Renaixença, que reivindicava 
l’ús del català com a llengua literària de cultura però també de caire popular, que acabaren per unir-se. 

Culta - Va promoure el català com a llengua literària
- S’inicià amb l’Oda a la Pàtria (1833) de Bonaventura Carles Aribau i els escrits  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…

Els nacionalismes perifèrics hispànics (català, basc i gallec) van ser l'exponent de les reivindicacions de les 
nacionalitats històriques d'un Estat espanyol que, essent liberal i aparentment democràtic, tenia un règim 
centralista i uniformador, que rebutjava els particularismes nacionals dels pobles no castellans.



Els nacionalismes perifèrics (II)  

CATALANISME POLÍTIC 

Els orígens del catalanisme polític cal cercar-los en els moviments populars contraris el centralisme 
uniformador (polític, econòmic i administratiu) del nou Estat liberal, des del 1835  

CATALANISME PROGRESSISTA / FEDERALISME CATALÀ 

Valentí Almirall va ser un personatge clau en la transició del federalisme al catalanisme polític Va tenir 
un paper destacat en el republicanisme federal català. Almirall propugnava la descentralització política 
de l’Estat espanyol i, segons ell, la modernització d’Espanya només podia arribar a partir de la 
implantació d’una república federal. 

● Va fundar el primer diari escrit íntegrament en català, el Diari Català (1879).
● Va convocar el Primer Congrés Catalanista (1880) per unir totes les forces catalanistes  
● Va fundar la primera organització cultural i  política del catalanisme, el Centre Català (1882)
● Va ser un dels promotors del Memorial de Greuges (1885).
● Va sistematitzar la doctrina del catalanisme polític en el llibre Lo Catalanisme (1886). Contrari al 

separatisme, segons ell, Catalunya representava un model de progrés per a Espanya, per tant calia 
que tingués autonomia per poder-se desenvolupar i així poder desenvolupar Espanya.



Els nacionalismes perifèrics (III)  

CATALANISME POLÍTIC

CATALANISME CONSERVADOR 
Un grup d’intel·lectuals conservadors (Àngel Guimerà, Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, Enric Prat de 
la Riba), procedents del Centre Català, funden la Lliga de Catalunya (1887): 
– sintonitza amb la burgesia;
– defensa l’oficialitat del català, el dret civil català, el proteccionisme i l’execució d’una política exclusivament 
catalanista.

• 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



Els nacionalismes perifèrics (IV)  

CATALANISME POLÍTIC (1901-1931) 

Organitzacions polítiques • Hegemonia de la Lliga Regionalista
• Creació de la coalició electoral Solidaritat Catalana
(1906-1909),  com a resposta als fets del Cu-Cut i a la Llei 
de jurisdiccions)
• Enfortiment del catalanisme republicà

Mancomunitat de Catalunya (1914-1925) • Primer ens d’autogovern català després del 1714: unió 
de les quatre diputacions catalanes
• Gestionada per la Lliga Regionalista
• Important tasca de suport a la cultura catalana i foment 
d’infraestructures
• Anul.lada per la dictadura de Primo de Rivera

Campanya per l’autonomia(1919) • Fracassa per oposició del rei, el govern i la campanya anticatalana
• Comporta el deteriorament polític de la Lliga

Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) • Persecució del catalanisme
• Ascens del catalanisme d'esquerres: conspiració independentista de Prats 
de Molló (Estat Català) (1926)
• Fundació d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) (1931)



Els nacionalismes perifèrics (V)  

NACIONALISME BASC 

El País Basc mantenia els seus furs, principal signe diferenciador, que estaven en vigor fins al 1876 ja que després de la guerra de
Successió, al no mostrar-se contraris a Felip V, els va conservar. S’explica per tant l’arrelament del carlisme (defensor dels furs).
Després de la tercera guerra carlina es va iniciar la gestació d’un corrent de recuperació d’identitat basca (moviment dels euskars)

A partir de 1876 s’inicià un important procés d'industrialització de Biscaia, que va representar un canvi de la societat tradicional i va
generar l’aparició d’una burgesia defensora de la llengua, la cultura i la societat tradicional basques.

La forta immigració que va rebre el País Basc va suposar l’arribada dels maquetos que amenaçaven la cultura basca.

Forta importància de l’església en el moviment nacionalista basc (Festa Alberri Eguna, dia de pasqua com a dia de la pàtria basca)

Sabino Arana format en els jesuïtes i militant dels carlisme el 1894 fundà Societat Euskaherria (primer a 
Biskaia i després a la resta dels territoris. Va formular els principis originaris del nacionalisme basc. defensa 
de la raça basca, els furs i la religió.

Partit Nacionalista Basc (PNB): Fundat el 1895 fou un partit autonomista amb força al País Basc. Abandona
els postulats independentistes i antindustrialistes

El 1911 va crear el seu propi sindicat de confessionalitat catòlica Solidaritat d’Obrers Bascos (actual ELA-STV)

La Ikurriña té un fons vermell, color del senyoriu de Biscaia. L’aspa verda és el símbol de l'apòstol sant 
Andreu, patró de Biscaia. La creu blanca és el  símbol de la religió catòlica. Aquest ordre en la col·locació de 
les creus significava que la legislació biscaïna havia de "supeditar-se en un tot a les lleis religioses i morals".



Els nacionalismes perifèrics (VI)  

GALLEGUISME

La societat gallega es una societat bàsicament rural. Això explicaria la seva escassa
penetració del galleguisme entre les classe mitjanes, les quals consideraven la
defensa de les tradicions i la llengua com un signe d’endarreriment cultural i social.

A meitat del segle XIX, s’inicià un corrent (O Rexurdimento) que va significar el
redescobriment romàntic i literari de la llengua, la història i les tradicions gallegues,
però amb un caràcter apolític, al menys fins al segle XX.

Cal destacar Rosalia de Castro

El corrent polític denunciava 
- endarreriment econòmic per culpa de subordinació política de la classe dirigent 
gallega cap als polítics espanyols: 
- discurs contra abandonament país i per la forta emigració gallega

A partir de 1880, el galeguisme adopta un caràcter més polític (premsa i projecte 
galleguista), encapçalat per grups intel·lectuals minoritaris, professionals de les 
ciutats
amb personatges com Manuel Murguia i Alfredo Brañas. 

Principis s. XX. Nova generació de galleguistes: més política i més suport social. Un 
dels principals líder del galleguisme o nacionalisme gallec fou Alfonso R. Castelao. 



Els nacionalismes perifèrics (VII)  

VALENCIANISME CULTURAL I POLÍTIC

Els seus inicis estan relacionats amb la Renaixença i amb la creació d’un moviment
cultural Lo Rat Penat el 1878, una societat cultural que:

- reivindicava la llengua i cultura pròpies

- principals representants: Teodor Llorente i Constantí Llombart

-El 1904 va sorgir València Nova, com a escissió de Lo Rat Penat, amb la pretensió de
reprendre la línia valencianista i superar-ne les concepcions estètiques i culturals. Va
promoure la Els seus membres eren majoritàriament petits burgesos, menestrals i
estudiants, i la seva concepció dels problemes valencians es movia entre el
regionalisme i el nacionalisme. Editava el diari València Nova.

El 1907 després d’haver promogut la Primera Assemblea Regionalista valenciana,
modificà el seu nom pel de Centre Regionalista Valencià, per tal d'intervenir en la
política al País Valencià.

Els historiadors assenyalen Faustí Barberà com a pare del valencianisme polític, i la
lectura en 1902 del seu discurs De regionalisme i valentinicultura com a simbòlica
data de naixement per al nacionalisme valencià.

La Unió Valencianista Regional i la Joventut Valencianista impulsaren la Declaració
valencianista el 1918 on es recollien les reivindicacions mínimes del nacionalisme
valencià amb l'ànim d'influir en la totalitat de les forces polítiques valencianes.



Els nacionalismes perifèrics (VIII)  

ARAGONESISME CULTURAL I POLÍTIC

Moviment sorgit a la segona meitat del segle XIX.

Va rebre el suport burgesia i defensava el patrimoni cultural i el dret civil, amb
la idea romàntica dels orígens del regne i de les institucions medievals.

L'aragonesisme al principi girà al voltant del regeneracionisme espanyol de
principis del segle XX amb especial èmfasi en la regionalització cultural,
atribuir-li a la regió la condició de part privilegiada i essencial d'Espanya, i
dures crítiques contra el caciquisme.

El principal personatge fou Joaquin Costa, qui defensava el dret del món
pagès aragonès (Escola i rebost i parlava de la necessitat d’europeïtzar
Espanya.

Amb tot, no serà fins al 1919 quan començarà a albirar-se políticament una
visió d'Aragó amb caràcter nacionalista, a través de les pàgines d'El Ebro, la
revista de la Unión Regionalista de Barcelona, que després passaria a dir-se
Unión Aragonesista.

El discurs aragonesista primitiu fou liderat doctrinalment per Gaspar Torrente i
per Julio Calvo Alfaro.



Els nacionalismes perifèrics (IX)  

ANDALUSISME

El nacionalisme andalús és un moviment polític i social que defensa el
reconeixement d’Andalusia com a nació dins d’Europa. Fou durant la I República
que el moviment andalusista va començar a prendre força en les províncies
occidentals, i els intents proclamar independents nombrosos cantons d'Andalusia.

Blas Infante, de família acomodada i notari de professió. El 1915 es va publicar la
seva obra més important, Ideal andaluz: varios estudios acerca del renacimiento de
Andalucía on explica la seva visió personal de la història i problemes andalusos.

Fou el 1918 quan el nacionalisme andalús tornaria a alçar-se en l'Assemblea de
Ronda, on es crearen la bandera d'Andalusia i el seu escut. Infante també
participaria amb la redacció de l’avantprojecte d’estatut d’andalusia durant la II
República.

Bandera blanca i verda amb l’escut al centre. El verd simbolitza la dinastia Omeia,
el blanc: l’imperi almohade. La tela amb què es feu havia estat duita en un viatge al
Marroc

L’Escut d’Andalusia representa a Hèrcules entre les dues columnes d’Hèrcules, que
la tradició situa a Gibraltar.


