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Etapa de la Restauració Borbònica

Cronologia i etapes

1875 1898

1885Regnat d’Alfons XII Regència de Maria Cristina

Sistema polític de Cánovas del Castillo

Alternança de dos partits: conservadors (Cánovas) i liberals (Sagasta)

Guerra i independència 

de Cuba (1895-1898)

És una època dominada pel

Es basava en una

I en el domini dels oligarques i cacics

El sistema

entra en 

crisi a causa



1.- El Sistema polític de la Restauració

1.1.- La Restauració Borbònica

Neix el desembre de 1874 Cop d’Estat del general Martínez Campos

A Sagunt
Alfons XII rei d’Espanya

amb

proclama

El poder passa a Antonio Cánovas del Castillo

Cap del Partit Alfonsí

“Manifest de Sandhurst”

Monarquia constitucional

Ordre, propietat i monarquia

Escriu en nom del rei

On es proposavarepresenta



Por virtud de la espontánea y solemne abdicación de mi augusta madre, tan generosa

como infortunada, soy único representante yo del derecho monárquico en España.

Arranca éste de una legislación secular, confirmada por todos los precedentes

históricos (...)

Huérfana la Nación ahora de todo derecho público e indefinidamente privada de sus

libertades, natural es que vuelva los ojos a su acostumbrado derecho constitucional

(...}.

En el entretanto, no sólo está hoy por tierra todo lo que en 1868 existía, sino cuanto se

ha pretendido desde entonces crear. Si de hecho se halla abolida la Constitución de

1845, hállase también de hecho abolida la que en 1869 se formó sobre la base

inexistente ya de la Monarquía. (…)

Afortunadamente la Monarquía hereditaria y constitucional posee en sus principios la

necesaria flexibilidad y cuantas condiciones de acierto hacen falta para que todos los

problemas que traiga su restablecimiento consigo sean resueltos de conformidad con

los votos y la convivencia de la Nación.

No hay que esperar que decida yo nada de plano y arbitrariamente; sin Cortes no

resolvieron los negocios arduos los Príncipes españoles allá en los antiguos tiempos

de la Monarquía, y esta justísima regla de conducta no he de olvidarla yo (…) cuando

los españoles están ya habituados a los procedimientos parlamentarios (…)

Sea la que quiera mi propia suerte ni dejaré de ser buen español, ni, como todos mis

antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal.
Manifest de Sandhurst.

MANIFEST DE SANDHURST







1.2.- Les bases del sistema Model britànic (parlamentari)

Pacificació militar
1876. Final de la tercera guerra carlina

1878. Final guerra cubana. Pau de Zanjón.

Bipartidisme Partits dinàstics. Torn pacífic.

Partit conservador

(Cánovas)

Partit liberal

(Sagasta)

Constitució de 1876 Flexible, ambígua

Monarquia constitucional

Sobirania compartida

Corts

Rei (corona)

Inviolable, poder executiu

anomena i destitueix govern

Iniciativa de les lleis, dret de 

vet

bicamerals Senat (vitalici i elitista)

Congrés (Sufragi 

segons el govern)Drets individuals i llibertats

Catolicisme (religió d’Estat). Control de l’ensenyament.

Tolerància religiosa   

Primer serà necessari una



La fi de la 3a guerra carlina (1872-1876)

Amnistia (R. Cabrera pren partit per Alfons XII)

Derrota de Carles VII (a Catalunya 

destaquen els carlins Francesc Savalls i 

Rafael Tristany)

El carlisme es converteix en un 

partit d’extrema dreta

La guerra de Cuba: “La guerra llarga”

Havia començat el 1868 amb el “Grito de Yara” 

(Carlos Manuel Céspedes, amb els famós “Viva 

Cuba libre!)

Acaba el 1878, amb la Pau de Zanjón (Martínez 

Campos). Promeses d’amnistia i autonomia.

La pacificació2

videos_resta/3_carlins.wmv
videos_resta/4_cuba.wmv










1.3.- Sistema del torn i frau electoral La realitat política del sistema canovista

Torn pacífic Alternància dels dos partits dinàstics 

en el poder per iniciativa de la Corona

Frau electoral Garantia de control de les eleccions

Mecanisme electoral

El Rei Nou govern Ministeri de Governació

Encasellat (llistes de diputats)
Governadors civils

Cacics

Control del vot

Compra de vots

Coacció

Falsejament del sufragi

Consolidava el

poder i control

de la Oligarquia
(Classes dominants)

nomena

prepara

nomena

Fan arribar les directrius del govern

S’encarreguen del

amb





“Els enemics del sufragi”, La Campana de Gràcia, 1890

L’Esquella de la Torratxa









Partits dinàstics

Bipartidisme

Partit Conservador (Cánovas del Castillo)

Amb suport dels moderats, Unió Liberal, Església...

Proteccionisme, catolicisme, sufragi censatari. (Llei electoral 

restringida.)

Partit Liberal (P.M. Sagasta)

Demòcrates, radicals, progressistes, republicans moderats...

Amb suport de funcionaris, militars, professions liberals, 

comerciants. (Llei sufragi universal (1890), dret d’associació, 

abolició de l’esclavitud...)

Amb alternança pacífica en el poder 

(amb la mort d’Alfons XII es fa el Pacte del Pardo)

Sistema polític3

Alfons XII

Maria Cristina

Sagasta





2.- L’evolució política de la Restauració

2.1.- El regnat d’Alfons XII (1875 - 1885)

1875 - 1881

Partit Conservador

1881 - 1883

Partit liberal

1883 - 1885

Partit Conservador

Es divideix en períodes 

Partit Conservador
Pacificació i Constitució de 1876

Mesures restrictives Llibertat de càtedra
Llibertat d’expressió (censura)

Dret de vot (censatari)

Nul·la sensibilitat social

Repressió de l’oposició no monàrquica

Partit Liberal

Llibertat de premsa, de càtedra i d’expressió (Llei de premsa, 1883)

aconsegueixaplica

Destaca per

contra

Dret d’associació i de reunió

decreta

Preocupació social pels obrersinicia



2.2.- La regència de Maria Cristina d’Habsburg (1885 - 1902)

Conservar el sistema
Consisteix en el

compromís de

conservadors i liberals 

Amb la mort d’Alfons XII es fa el

Liberalització econòmica

Reformisme social Llei d’associacions (1887)

Abolició esclavitud

Sufragi Universal masculí (1890)

El partit liberal

s’oposa a 
Autonomisme cubà

Regionalisme

El Parlament llarg Partit Liberal 1885 - 1890

Alternança  entre conservadors i liberals, a partir de 1890

Destaca la política conservadora
Política proteccionista

Llei antiterrorista de 1894, contra l’anarquisme

aconsegueix

busca

Però

La regència tindrà dues parts

Pacte d’ El Pardo





Les eleccions de la Restauració







3.- L’oposició política

El carlisme

El republicanisme

El nacionalisme

Els integristes de Ramon Nocedal 

(P. Católico Nacional)
Tradicionalistes (Juan Vázquez de Mella)

Partit Carlí (Comunió Tradicionalista)
A partir de 1890

Dues tendències

Federalistes (Pi i Margall). Valentí Almirall (escisió) 

i JMª Ribot  ( nou programa i impuls) 

Unionistes (Nicolás Salmerón - Partit Centralista, 1891)

Radicals (M. Ruiz Zorrilla - Partit Republicà Progressista)

Possibilistes (Emilio Castelar)

1893Unió Republicana (federalistes, centralistes i progressistes)

Dificultats: influència de l’internacionalisme

tendències

En aquesta època es passa del regionalisme al nacionalisme

Defensa del particularisme lingüístic, cultural, institucional i històric

enfront de les tendències uniformadores i centralistes de l’Estat liberal

Moviment obrer Anarquisme (sindicats i acció individual)

Socialisme (PSOE, 1879, Pablo Iglesias)

Exili Carles VII

Ramon Cabrera reconeix Alfons XII

Cándido Nocedal: Acta de Loredan (1886): nou programa

Crisi carlisme
















