
L´AUGE DELS NACIONALISMES I ELS
REGIONALISMES

DIFERÈNCIES ENTRE NACIONALISME I REGIONALISME: 
Per al NACIONALISME CATALÀ I BASC la seua nació es fonamentava -abans i ara- en una cultura,

llengua i història pròpies, que les diferenciava i singularitzava respecte de la concepció unitària i
centralitzada d´Espanya. Contràriament, el nacionalisme espanyol defensava -i encara ho fa- que la nació és
la formada pel conjunt de l´Estat, raó per la qual negava l´existència d´altres nacionalitats dins del propi Estat
a excepció, com ja hem dit, de l´espanyola. Tradicionalment, i especialment en el periode de la Restauració,
no s´ha parlat de nacionalisme espanyol i sí de nacionalisme català i basc. La causa d´això cal buscar-la en la
novetat que suposa el sorgiment de forces polítiques contràries al procés unificador i uniformador imposat
pel projecte de construcció de l´Estat Liberal.

En canvi, el REGIONALISME defensa les peculiaritats culturals i lingüístiques sense qüestionar el
concepte de nació espanyola. Obviament, al nacionalisme espanyol tolerava millor el regionalisme que el
nacionalisme català o basc, ja que el primer  no qüestionava el concepte unitari d´Espanya. 

CAUSES DE L´ASCENS DELS NACIONALISMES I ELS REGIONALISMES: 
La construcció de l´Estat Liberal va suposar l´accentuació de la centralització i uniformització política,

militar -reclutament-, cultural i econòmica, i això va generar moviments de resistència protagonitzats primer
pel carlisme i després pel nacionalisme. 

L´auge del nacionalisme cal entendre´l també com un procés de resistència o de resposta a la
uniformització cultural castellana. La creació d´un sistema educatiu públic (Llei Moyano d´Instrucció
Pública de 1857) que prohibia la instrucció en qualsevol llengua que no fóra el castellà, així com de la
prohibició que establia la Llei de registre civil de 1870 de fer l´ús d´altres llengües diferents al castellà eren
mostres d´aquest procés castellanitzador. En aquest sentit podem entendre el concepte de la Renaixença o el
Rexurdimento com un procés de recuperació de la llengua catalana i gallega.

DIFERÈNCIES ENTRE EL NACIONALISME     I EL CARLISME: 
La reivindicació dels furs ja era pròpia del carlisme, però mentre aquest era esencialment antiliberal,

catòlic i tradicionalista, el nacionalisme tenia una base liberal, republicana i federalista.

EL NACIONALISME CATALÀ:
Les BASES DE MANRESA van constituir una gran fita per al nacionalisme català, ja que va establir un

consens entre les diferents associacions catalanistes. En aquesta assemblea es va acordar la defensa del català
com a llengua oficial a Catalunya, la redacció d´una Constitució catalana i la creació d´una polícia pròpia
(mossos d´esquadra). 

En aquest moment trobem 2 corrents principals dins del catalanisme:
• E l Centre Català: es tractava de la vessant més esquerrana i republicana que dirigia Valentí

Almirall.
• L a Lliga Regionalista: fundada per Prat de la Riba i Francesc Cambó tenia un caràcter més

conservador, i a partir del S.XX es va convertir en el primer partit polític català.

EL NACIONALISME BASC: 
Sabino Arana va fundar el que fins l´actualitat és el principal partit polític del País Basc, és a dir, el Partit
Nacionalista Basc (PNB). A diferència del nacionalisme català, el basc no es va fonamentar tant en la defensa
de la llengua pròpia -el euskera- sinó en la reivindicació dels furs, símbols de la sobirania basca. Aquesta
defensa dels furs, la defensa del catolicisme i de la tradició vinculava en nacionalisme basc amb el moviment
carlista. La derrota del carlisme es va produir en 1876 i va suposar la supressió dels furs i la incorporació de
les províncies basques al sistema de quintes i al sistema fiscal de l´Estat Liberal. Cànovas, malgrat la derrota
del carlisme, va establir 1878 un sistema de Concerts Econòmics que permetia una major autonomia fiscal
per a les províncies Àlava, Viscaia i Guipúscoa. Aquest sistema de concerts -acords- econòmics s´ha
mantingut fins l´actualitat.


