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De Principat a les Diputacions (1659 a 1833) 

Principat de Catalunya, principis del segle XVII Divisió Provincial Actual (1833) 



Principi del Segle XIX 

   “Cada província se esperezó y se sacudió a su manera [de denfrentarse 
a los franceses]. ¿Qué sería de los españoles, si no hubiera habido 
aragoneses, valencianos, murcianos, andaluces, asturianos, gallegos, 
extremeños, catalanes, castellanos, etc.?. Cada uno de estos nombres 
inflama y envanece, y de estas pequeñas naciones se compones la 
masa de la gran nación”. 

 
     Antoni de Capmany  de Montpalau i Surís (1741-1813) 



Mitjans del Segle XIX 

  “Si el Gobierno reconoce que los catalanes son inteligentes, 
trabajadores y honrados ¿cómo es que se los trata como si fueran 
salvajes o vagabundos? ¿Por qué a Cataluña se la trata como a un 
país conquistado?”. 

 
    Joan Prim i Prats (1814-1870) 



Sexenni Democràtic (1868-1874) 

Francesc Pi i Margall 
(1824-1901) 
Polític federalista, 
President de la República 
Espanyola el 1873 

Rafael Tristany i Parera 
(1814-1899) 
General carlí, president 
de la Diputació de 
Catalunya Carlina. 
	  



Primer Catalanisme (Dècada de 1880) 

Valentí Almirall i Llozer 
(1841-1904) 
Polític republicà federal, 
fundador del primer 
catalanisme. 
 

Memorial de Greuges 
(1885) 



Punts Ideològics Claus 

•  Abans de 1890: ESTAT CATALÀ, NACIÓ ESPANYOLA 

•  Després de 1890: ESTAT ESPANYOL , NACIÓ CATALANA 



Catalanisme a la Política i Mancomunitat 
(1890-1918) 

Diputats de Solidaritat Catalanya l’any 1906 

Mancomunitat de Catalunya 
(1914-1923) 



Republicanisme i Catalanisme  
(1917-1939) 

	  	  

Antoni Rovira i 
Virgili (1882-1949) 
periodista i 
lingüísta, fundador i 
dirigent d’Acció 
Catalana 

Marcel·lí Domindo i 
Sanjuan (1884-1939) 
dirigent republicà (PRRS) 

Lluís Companys i 
Jové (1882-1940) 
President de la 
Generalitat de 1934 
fins el 1940 



Catalanisme en el bandol nacional? 

Francesc Cambó i Batlle (1876-1947) 
Polític catalanista conservador, 
ministre del Govern Espanyol entre 
1918 i 1919 i entre 1921 i 1922. 



De la Transició a l’Actualitat  
(1977-2014?) 

Josep Tarradellas i 
Joan (1899-1988) 
Polític republicà 
catalanista, President 
de la Generalitat a 
l’exili entre 1954 i 
1976 i restablerta 
entre 1977 i 1980.	  
	  

Jordi Pujol i Soley (n. 1930) 
metge i polític catalanista 
conservador, President de 
la Generalitat de Catalunya 
entre els anys 1980 i 2003 

Pascual Maragall i Mira 
(n.  1941) polític 
catalanista progressista, 
President de la 
Generalitat de Catalunya 
entre 2003 i 2006. 



RESPOSTA ESPANYOLA 

NO	  


