
La Restauració I (1875-1898)	

• Les seves bases són: 	


• El torn pacífic	


• Cánovas (Partit 
conservador) i Sagasta 
(Partit liberal)	


• El rei Alfons XII	


• La Constitució del 1876	




• 1875 al 1885 (va prendre possessió el 1875)	


Alfons XII va regnar des del	




Cánovas del Castillo	


• És el cervell del retorn del rei i de la 
Restauració i líder del partit alfonsí.	




Isabel II	


• Reina des del 1843 al 1868. Va 
renunciar al tron en benefici del seu 
fill Alfons.	




Fet per Cánovas i llegit per 
l’aleshores príncep Alfons	


• Es comprometia a governar 
de manera liberal i 
conciliadora, sense venjances.	




Féu rei Alfons XII amb un 
pronunciament el desembre del 1874 

1874	


• Martínez Campos accelerà la restauració, 
tot i que Cánovas volia que el rei ho fos 
legalment.	




Període polític previ a la 
restauració	


• És el Sexenni Democràtic, 
també conegut com a 
sexenni revolucionari o 
revolució democràtica.	




I República (1873-1874)	


• És el règim anterior a la 
Restauració, tot i que des 
del cop d’estat de Pavia no 
era democràtica.	




Elaborada per Cánovas del 
Castillo i Sagasta	


• Va durar 47 anys, fins al 1923, i va reconèixer 
certes llibertats, però amb límits.	




La III Guerra Carlina acaba el 
1876	


• Amb l’estratègia política 
dissenyada per Cánovas i amb 
l’actuació del rei al camp de 
batalla.	




La Pau de Zanjón (1878)	


• Posa fi a la guerra dels deu anys, a canvi 
del compromís espanyol d’impulsar 
reformes i d’una autonomia per l’illa.	




Mateo Sagasta	


• Líder del Partit Liberal, cooperarà con 
Cánovas en el manteniment de la 
Restauració.	




Maria Cristina d’Habsburg, regent	


• Des del 1885 (vídua d’Alfons XII) fins al 
1902 (majoria d’edat d’Alfons XIII).	




Pacte d’El Pardo (1885)	


• Signat entre Cánovas i Sagasta en 
morir Alfons XII, assegura la 
continuïtat del torn pacífic. 	




El caciquisme	


• Tot Espanya vivia sota 
aquest sistema de control, 
molt fort a les zones rurals.	




La manipulació governamental	


• Des del govern fins als 
governadors civils i alcaldes, 
l’administració estava 
corrompuda	




Les forces d’oposició a la 
Restauració	


• Són els contraris als partits 
dinàstics, és a dir, a liberals i 
conservadors.	


• Hi ha 4 tipus:	


• Republicans	


• Socialistes	


• Carlins	


• Regionalistes i nacionalistes	




El Republicanisme	


• Dividits i, per tant, afeblits en 4 tendències:	


• Progressistes, de  Ruiz Zorrilla	


• Centralistes. de Salmerón	


• Federals, de Pi i Margall, molt forts a 
Catalunya.	


• Possibilistes, de Castelar, s’integren al 
partit Liberal el 1890.	




El Socialisme	


• Liderat pel tipògraf Pablo Iglesias, el PSOE, 
(creat el 1879), n’esdevindrà el principal 
partit marxista i obrerista espanyol.	




El Carlisme	


• Donarà lloc al Partit Integrista, 
ultracatòlic, amb força a Navarra (i 
part d’Euskadi i Catalunya)	


• El pretendent Carles VII perdrà molta 
influència	




Regionalismes i nacionalismes	


• Al País Basc, destaca el PNB, molt nacionalista i 
catòlic, creat el 1895 per Sabino de Arana.	


• A Galícia, hi ha un galleguisme cultural, 
representat per l’escriptora Rosalía de Castro.	


• De Catalunya parlem en un altre apartat	




La Guerra de Cuba (1895-1898)	


• La voladura accidental del Maine 
va ser el pretext que els “ianquis” 
fan servir per entrar en guerra. 	




Espanya patí dues derrotes 
aclaparadores	


• A Cavite (Filipines) perdé la flota del 
Pacífic i a Santiago de Cuba la de 
l’Atlàntic.	




Espanya perd la major part del 
seu imperi	


• EUA n’és el principal beneficiari, tot 
obtenint-ne les seves colònies i 
controlant Cuba com a protectorat.	




El Regeneracionisme	


• Moviment polític sorgit arran de 
la derrota del 98 que pretén 
reformar Espanya.	




La Generació del 98	


• Sorgida arran de la derrota de la 
Guerra de Cuba, vol redreçar el país 
culturalment.	




El catalanisme com a moviment 
de masses	


• A causa de la derrota a la Guerra de Cuba, 
prevista pel catalanisme (que s’hi oposà), 
aquest creixerà molt.	



