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La Restauració Borbònica i la Constitució de 1876 

Cop d’Estat del general 

Martínez Campos el 

desembre de 1874. 

Va acabar amb el període de govern de 

Serrano i amb l’etapa del “Sexenni”, i 

imposà el retorn del príncep Alfons com a 

Rei d’Espanya.  
 

L’opció borbònica havia 

crescut en els darrers anys, 

sota el lideratge d’Antonio 

Cánovas del Castillo. 

S’inicia el període conegut com a la 

RESTAURACIÓ BORBÒNICA, en la figura 

d’Alfons XII (1875-1885) 

Aquest “partit” era recolzat 

fonamentalment per les classes 

dominants, atemorides davant la 

força del moviment obrer i 

desitjoses d’un règim fort i estable. 

LES BASES IDEOLÒGIQUES DE LA 

RESTAURACIÓ 
(el “sistema canovista”) 

Era un règim profundament conservador i tradicionalista, 

políticament immobilista i no democràtic, i purament 

liberal en l’aspecte econòmic. 

L’Exèrcit es comprometia a la no intervenció en la vida 

política, a canvi d’una autonomia gairebé absoluta. 

El nou règim tenia com a prioritats l’estabilitat institucional, 

el manteniment de l’ordre públic i de la pau social, i el 

desenvolupament dels principis del liberalisme econòmic. 

El príncep Alfons signà l’1 de 

desembre de 1874 a Londres el 

Manifest de Sandhurst, on es 

reconeixia com a legítim Rei 

d’Espanya i acceptava el tron. 

 

REGNAT 

D’ALFONS XII 
(1875 – 1885) 
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LA CONSTITUCIÓ DEL 1876 

Atorgava a la monarquia un paper arbitral en la política 

nacional, amb dret de vet i de dissolució de les Cambres. 

Sobirania compartida amb les Corts (bicamerals; el Senat era 

de designació reial, i el Congrés de Diputats escollia els seus 

membres per sufragi, segons determini la llei electoral. 
 

Proclamava la llibertat de cultes, però amb la confessionalitat 

catòlica de l’Estat. L’Església catòlica obtenia importants 

prerrogatives en el tracte oficial amb l’Estat. 
 

Caràcter marcadament censitari del dret de sufragi (Llei 

electoral de 1879). 

El govern liberal de Sagasta va atorgar el sufragi universal 

masculí el 1891. 
 

Es van restringir les llibertats d’opinió, d’expressió i 

d’associació. S’establí la censura i la limitació d’altres llibertats 

individuals mitjançant les lleis ordinàries. 
 

 

Política fortament centralista. Els ajuntaments i les diputacions 

depenien directament del Govern.  
 

Poder legislatiu compartit entre el Rei i les Corts. La Corona 

era la titular també el poder executiu i nomenava i destituïa 

els ministres. 

La Constitució de 1876 va tenir una vigència molt prolongada, fins a 

la proclamació de la II República el 1931. 
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Les bases del sistema de la Restauració 
 

Els primers problemes del nou règim 

El sistema 

canovista va 

assolir 

importants èxits 

polítics que 

consolidaren el 

règim en els 

primers anys. 

La Tercera Guerra Carlina finalitzà el 1876 amb la 

victòria militar de Martínez Campos a Catalunya i 

al País Basc, i la fugida de Carles VII a França. 

El gral. Martínez Campos aconseguí també la pau 

a la guerra de Cuba (Pau de Zanjón, 1878), en la 

que es prometia autonomia, l’abolició de 

l’esclavitud i de reformes polítiques per a l’illa. 

La força del moviment obrer es reprimí durament i 

s’il·legalitzaren totes les associacions sindicals i 

internacionalistes.    Com funcionava 

el “sistema 
canovista”? 

Un sistema 

de dos 

partits 

“dinàstics” 

Un sistema 

de “torn 

pacífic” 

Un sistema 

basat en la 

corrupció 

política i 

electoral 

Cánovas va organitzar el Partit Conservador (alts 

funcionaris, noblesa, Església, gran burgesia 

industrial i mercantil, terratinents...), i M. Sagasta el 

Partit Liberal (burgesia, classes mitjanes, 

professionals liberals...). Tenien poques diferències 

ideològiques i una representativitat escassa. 

Ambdós partits van renunciar als 

pronunciamientos militars per accedir al poder i 

van pactar una alternança pacífica en el 

Govern, basada en l’estabilitat del règim i en la 

corrupció electoral. 

 

Es practicaren totes les formes de corrupció 

imaginables, i en especial en l’aspecte electoral: 

el cunerisme, el caciquisme i la tupinada van 

formar un entramat complex que garantia que 

qualsevol elecció fos guanyada sempre pel 

mateix partit que la convocava. La corrupció 

generalitzada va mantenir al marge del sistema a 

qualsevol opció política que no fossin els “partits 

dinàstics”. 
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La política del torn dinàstic i les seves oposicions 

El torn dinàstic va 

funcionar 

perfectament entre 

1875 i 1898. 

Governs del Partido Liberal-Conservador: 

1875 – 81; 1884 – 85; 1890 – 92 i 1895 - 97 

 

Governs del Partido Liberal-Fusionista: 

1881 – 84; 1885 – 90; 1893 – 95 i 1897 - 99 

A la pràctica, ambdós formacions 

polítiques va mostrar un ampli 

acord ideològic en la sustentació 

del règim de la Restauració i van 

mantenir polítiques econòmiques i 

socials similars. 

 La Monarquia com 

a símbol de l’Estat  

 Defensa de la 

propietat privada 

 Liberalisme 

econòmic 

 Fort centralisme de 

l’Estat 

 Política d’ordre 

públic i repressió del 

moviment obrer. 

Durant els períodes de govern del 

Partido Liberal es van dur a terme 

algunes iniciatives legislatives a 

destacar: 

 La Llei d’Associacions (1887) 

 Abolició de l’esclavitud (1886) 

 Sufragi universal masculí (1890)  

El 1885 va morir el Rei Alfons 

XII. La seva segona esposa, 

Maria Cristina d’Habsburg 

va assumir la Regència. 
Uns mesos més tard naixeria 

el fill pòstum del rei, el 

príncep Alfons, que seria 

declarat major d’edat el 

1902 amb el títol d’Alfons XIII. L’agost de 1897 va morir 

assassinat Antonio 

Cánovas del Castillo en 

un atemptat anarquista. La violència anarquista fou 

especialment extrema en el 

període entre 1893 i 1897, amb 

nombrosos atemptats com el 

del Liceu (1893), el del Corpus o 

el propi assassinat de Cánovas. 

1885 – Pacte de El 

Pardo (accés dels 

liberals al poder). 

L’assassí fou l’italià Michelle 

Angiolillo, que probablement 

actuà com a revenja dels 

processos de Montjuïc. 
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L’exclusivisme  dels partits 

dinàstics (Conservador i Liberal) 

en el poder va marginar la resta 

de les opcions polítiques, 

condemnades a la marginalitat i 

a la clandestinitat. 

Els carlins tradicionalistes 

Els republicans  

Els internacionalistes 

Els nacionalistes bascos i 

catalans 

El carlisme va perdre 

força i es dispersa a 

mesura que es 

consolida el règim de 

la Restauració. 

Va perdre en bona part el suport 

formal de l’Església catòlica . 

El 1888 es fundà el Partido 

Tradicionalista que aplegà els carlins 

més reaccionaris i antiliberals. 

Els republicans van 

participar en el joc 

electoral del règim i 

van ser presents en el 

Parlament com a 

minoria. 

El republicanisme va partir diverses 

divisions internes que l’afebliren (liderats 

per Castelar, Salmerón, Ruiz Zorrilla ...) 

A Catalunya va mantenir-se el Partit 

Republicà Federal de Pi i Margall com 

una força important amb la defensa 

d’un model federal per a l’Estat. 

En general, els republicans van perdre el 

suport i la influència en l’àmbit del 

moviment obrer, que va tendir a 

radicalitzar-se i a aplegar-se sota les 

idees internacionalistes. 

Els socialistes es van 

organitzar políticament. 

El 1879 Pablo Iglesias funda el Partido 

Socialista Obrero Español, que es definia 

com un partit revolucionari 

El 1893 es fundà la 

Unión Republicana, 

que obtingué grup 

parlamentari propi. 

LES OPOSICIONS AL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓ 
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Anarquistes i marxistes a Espanya (II) 

Inici del període 

de la Restauració 

Borbònica a 

Espanya (1875) 

Il·legalització i persecució de totes les associacions 

i representants dels ideals internacionalistes, i del 

moviment obrer en general.  

Només en els 

períodes de govern 

dels liberals va 

haver una certa 

“tolerància”. 

Es van moure 

entre la 

clandestinitat i la 

marginalitat en el 

si del sistema. 

La seva influència 

sobre les classes 

populars no va 

deixar de créixer. 

Els anarquistes 

1881 – Organització en la Federació de 

Treballadors de la Regió Espanyola 

1883 – Fets de la “Mano Negra” i inici de 

la repressió antiassociativa. Divisió entre 

anarcosindicalistes i anarcocomunistes. 

Dècada dels 90 – Domini de l’acció 

directa i violenta (atemptats). 

1896 – Processos de Montjuïc.  

Els socialistes 

1879 – Pablo Iglesias fundà el PSOE, de 

caràcter revolucionari però amb un 

programa de reformes socials. 

No aconseguí arribar a tenir diputats en el 

Parlament fins el 1910, i no va voler pactar 

amb els “partits burgesos”  republicans. 

El 1888 es fundà la UGT com a sindicat 

generalista i en teoria independent del 

partit. Participació activa en vagues i en 

qüestions netament laborals. 
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Crisi i proteccionisme a finals del segle XIX 

Darreres dècades del segle 

XIX a Europa occidental 

Arribada massiva de cereals procedents 

dels Estats Units i de Rússia, a preus molt 

més baixos que els autòctons. 

La caiguda dels preus va fer  

trontollar l’agricultura europea, 

que no podia competir amb les 

noves importacions. 

El fenomen fou especialment 

greu a Espanya, amb una 

agricultura eminentment 

cerealística i que dominava 

sobre el PIB nacional.  

Crisi agrària a Espanya de finals de segle 

Baixa rendibilitat dels 

conreus tradicionals de 

cereals, amb un escàs 

marge de beneficis.  

La impossibilitat de competir amb 

els nous preus va portar a la ruïna a 

molts agricultors.  

En algunes ocasions, la situació es va 

resoldre parcialment amb la introducció 

de nous cultius més rendibles. 
Crisi del sector vitivinícola 

(crisi de la fil·loxera) 

La producció de vi havia crescut 

molt a Catalunya i a altres regions 

a partir de la dècada dels 50 

Aparició de la plaga de la fil·loxera 

(procedent de la vinya americana) 

a França, que davallà notablement 

la seva producció. 

El 1879 la fil·loxera arriba a Catalunya i 

es va estenent lenta però inexorable, 

destruint tota la vinya que va trobant. 

Desaparició total de la 

varietat de vinya catalana i 

profunda crisi en el primer 

sector agrícola català 

La solució no arribà fins a 

la imposició de noves 

varietats de vinya 

americana, immune a la 

plaga. 

La crisi econòmica fou seguida d’un 

conflicte social entre arrendataris de 

terres (rabassaires) i propietaris, ja que el 

contracte de conreu més comú tenia 

com a referent la vida de la vinya.  

(Intent d’imposar contractes més breus) 
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La política econòmica dels governs de la Restauració davant 
la crisi de finals de segle 

Crisi agrària de finals de segle 

i caiguda general dels preus 

Baixa competitivitat dels 

productes industrials espanyols  

Propietaris de 

terres de cereals 

(centre i sud) 

Productors 

vitivinícoles 

Tèxtil i altres 

sectors industrials 

catalans 

Siderúrgia 

basca ... 

Gran pressió política sobre el Govern per establir una 

política de tipus proteccionista.  

El 1891 Cánovas estableix un 

aranzel molt elevat, que encara 

va anar més lluny el 1906 (sota 

govern dels liberals). 

Afectava tot tipus de productes, 

entre els que destaquen els 

aranzels sobre les importacions 

de blat i de carbó. 

Fort increment del preu dels 

productes bàsics a Espanya 

(aliments, energia ...) molt per 

sobre de la mitjana europea. 

Manca d’inversió en el camp i en 

les manufactures, que allunyen la 

productivitat espanyola de 

l’europea. 

Reducció del marge de 

pressupost de les famílies per 

al consum. 

Mercat interior pobre, que no 

va incentivar el creixement 

econòmic (a excepció del 

mercat colonial cubà) 

El mercat cubà es protegí amb aranzels 

especials que encarien artificialment 

l’activitat comercial de l’illa, i que 

irritava als productors cubans. 

Els sectors més benestants 

de la societat criolla de 

Cuba s’aniria allunyant 

del compromís polític 

amb Espanya per aquesta 

causa. 
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La Guerra de Cuba i Filipines: el final d’un Imperi 

A finals del XIX, 

Espanya mantenia  

un Imperi colonial 

força gran. 

 

A Àfrica: la franja nord del Marroc, l’Ifni, el Rio de 

Oro (Sahara Occ.) i Rio Muni (Guinea Eq.) 

Al Carib: Cuba, Puerto Rico i la part occidental de 

l’illa de Santo Domingo 

Al Pacífic: les Filipines, l’illa de Guam, i alguns altres 

arxipèlags menors (les Carolines, les Marianes ...). 

La debilitat econòmica i les dificultats polítiques 

feien difícil un control real de la metròpoli 

espanyola sobre les seves colònies.  

Condicions per a la inestabilitat política a Cuba: 

 Incompliment dels acords de la Pau de Zanjón 

 Insuficiència en el procés de reformes (rebuig 

del projecte d’Estatut cubà el 1893) 

 Política altament proteccionista, que dificultava 

les relacions comercials de la burgesia criolla. 

 Interessos comercials i d’expansió imperialista 

dels Estats Units. 

 Qüestió de l’esclavitud (abolida el 1888) 

Guerra dels 10 

Anys (1a Guerra 

de Cuba, 1868-

1878) 

--------------- 

“Guerra Chiquita” 

(1879) 

Grito de Baire (1895) 

Insurrecció general 

a Cuba sota el 

lideratge de José 

Martí. Inici de la Segona Guerra de Cuba (1895-1898) 

1895-97 – Ofensiva de l’exèrcit espanyol (V. Weyler) - Estratègia de la 

“concentració de rebels”, que causà una extraordinària mortalitat. 

1897-98 – El govern liberal intentà la reconciliació (concessió de 

l’autonomia a l’illa), però no fou possible per la intervenció dels EUA. 

Febrer de 1898 – 

Incident del Maine al port de 

l’Havana 

Abril de 1898 - Esclat de la Guerra 

Hispano – Nord-americana, en el doble 

escenari de Cuba i de les Filipines 

Les flotes dels EUA van aconseguir ràpides i fulgurants victòries sobre les 

esquadres espanyoles a Santiago (Cuba) l’1 de maig de 1898 i a Cavite 

(Filipines) el 3 de juliol. 
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Les derrotes militars davant 

el poder naval dels EUA va 

donar la guerra per 

acabada ja en el mes de 

juliol de 1898. 

Esfondrament del domini colonial 

espanyol sobre Cuba i el Carib, i 

sobre l’arxipèlag de les Filipines, 

davant el poder militar nord-

americà. 

 

Tractat de París (desembre de 1898). Espanya cedeix els 

seus drets de sobirania sobre Cuba, Puerto Rico,  l’illa de 

Guam i Filipines als Estats Units. 

 

LES CONSEQÜÈNCIES DEL DESASTRE DEL 98 A ESPANYA 
 

A nivell econòmic – Un cert equilibri entre les conseqüències 

negatives (pèrdua del mercat colonial, augment del deute per 

les despeses de la guerra...) amb les menys negatives 

(repatriació de capitals i augment de la inversió a la península 

dins d’un bon cicle econòmic.  

 

A nivell polític – El règim es va mantenir i les bases polítiques de 

la Restauració no van tenir canvis d’importància, malgrat les 

fortes crítiques contra el Govern (programa del Gral. Polavieja). 

A nivell internacional, pèrdua del prestigi d’Espanya com a 

potència colonial, amb una imatge generalitzada de debilitat, 

corrupció i endarreriment.  

 

A nivell moral i psicològic – Sentiment generalitzat de frustració i 

desengany. Es trenca amb el mite de la “glòria” nacional i 

s’inicia un fort desig de “regeneració” i de canvi polític i de les 

mentalitats. Importants figures resulten Joaquin Costa i 

l’anomenada Generación del 98 en l’àmbit intel·lectual. 

 

També es generalitzà el sentiment antimilitarista entre les classes 

populars, i alhora un gir envers postures més “dures” per part de 

la classe militar, que culpaven els polítics del desastre.  

 

A Catalunya – Gran expansió dels moviments nacionalistes i fi del 

domini dels partits dinàstics. Trencament entre les classes 

dominants catalanes i basca amb els cercles del poder polític 

de Madrid i desconfiança de la seva capacitat per regenerar 

l’Estat. Opció per la via autonomista i problema del “Tancament 

de Caixes” amb el govern de Silvela (1899). 

 


