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VOCABULARI	  HISTORIA	  DE	  ESPANYA.	  LA	  RESTAURACIÓ.	  

1.	  ALFONSINS:	  Grup	  de	  monàrquics,	  constituït	  al	  Sexenni	  Democràtic,	  i	  	  liderats	  per	  
Cánovas	  del	  Castillo	  que	  van	  aconseguir	  implantar	  la	  Restauració	  en	  la	  persona	  
d’Alfonso	  XII.	  Durant	  la	  restauració,	  van	  a	  formar	  part	  del	  sistema	  de	  partits	  
dinàstics.	  Després	  integrarien	  els	  partits	  conservador	  de	  Cánovas	  i	  el	  Liberal	  de	  
Sagasta.	  
	  
2.	  CACIC:	  El	  terme	  prové	  dels	  inques.	  El	  cacic	  era	  el	  cap	  d’una	  tribu	  i	  feia	  
d’intermediari	  entre	  ella	  i	  l’administració	  espanyola.	  En	  la	  terminologia	  política	  
espanyola	  és	  la	  persona	  que	  exerceix	  un	  poder	  polític	  abusiu	  i	  extra-‐legal	  sobre	  el	  
cos	  electoral	  durant	  els	  segles	  XIX	  y	  XX.	  Intimidaven	  la	  gent	  amb	  les	  seves	  partides	  
de	  la	  porra.	  Controla	  les	  eleccions	  en	  disposar	  d’una	  clientela	  que	  els	  hi	  dóna	  el	  vot	  a	  
canvi	  de	  "favors",	  que	  aconsegueix	  de	  l’Administració	  per	  la	  seva	  influència	  
personal.	  El	  caciquisme	  fou	  consubstancial	  a	  la	  monarquia	  parlamentària	  des	  
d’Isabel	  II	  fins	  a	  la	  II	  república,	  però	  el	  seu	  moment	  àlgid	  va	  ser	  a	  la	  Restauració.	  Va	  
ser	  molt	  criticat	  pel	  regeneracionisme.	  
	  
3.	  ENCASILLAMIENTO:	  Una	  de	  las	  pràctiques	  característiques	  del	  caciquisme.	  A	  
Madrid	  es	  decideix	  que	  un	  personatge	  important	  surti	  elegit	  per	  un	  districte	  
electoral,	  amb	  el	  que	  no	  té	  cap	  relació	  ni	  abans,	  ni	  després	  de	  ser	  elegit.	  	  Hom	  li	  
col·loca	  en	  aquella	  llista	  electoral	  i	  	  "el	  cunero"	  surt	  elegit,	  aquesta	  és	  una	  de	  les	  
funcions	  dels	  cacics	  de	  la	  zona	  
	  
4.	  MOVIMENT	  OBRER:	  Lluita	  dels	  treballadors	  per	  millorar	  les	  seves	  condicions	  de	  
vida.	  Per	  tal	  d’assolir	  aquests	  objectius,	  apareixeran	  els	  sindicats	  i	  els	  partits	  polítics	  
obrers.	  A	  través	  d’ells	  i	  sota	  la	  seva	  coordinació	  pressionaran	  governs	  i	  empresaris,	  
amb	  estratègies	  com	  la	  vaga	  general,	  les	  manifestacions	  o	  les	  barricades.	  Es	  
comença	  a	  desenvolupar	  a	  Catalunya	  a	  partir	  del	  2n	  terç	  del	  S.	  XIX	  en	  paral·lel	  a	  la	  
industrialització.	  Era	  corporatiu,	  apolític	  i	  anticlerical.	  	  
	  
5.	  NACIONALISME:	  Moviment	  polític	  que	  cerca	  per	  a	  la	  seva	  nació	  la	  conversió	  en	  
un	  estat,	  o	  com	  a	  mínim,	  la	  major	  autonomia	  possible.	  A	  finals	  del	  S.	  XIX	  hi	  apareixen	  
a	  Catalunya,	  Euskadi	  i,	  en	  menor	  grau,	  a	  Galícia,	  arran	  d’un	  renaixement	  cultural,	  la	  
revolució	  industrial	  i	  l’intent	  de	  recuperació	  d’antigues	  institucions.	  A	  partir	  del	  98	  
el	  nacionalisme	  perifèric	  es	  postula	  com	  a	  sistema	  d’organització	  alternatiu	  al	  
centralisme	  liberal.	  Posteriorment,	  seran	  molt	  reprimits	  per	  les	  dictadures	  dels	  
generals	  Primo	  de	  Rivera	  i	  Franco.	  
	  
6.	  OLIGARQUÍA:	  Minoria	  privilegiada	  que	  monopolitza	  el	  poder,	  excloent-‐ne	  la	  
resta	  de	  la	  població.	  Etimològicament	  significa	  el	  govern	  d’uns	  pocs.	  Sovint	  la	  
integren	  la	  gran	  burgesia	  financera	  i	  terratinent	  i	  la	  noblesa.	  El	  seu	  màxim	  poder	  es	  
produeix	  a	  finals	  del	  S.	  XIX	  i	  principis	  del	  S.	  XX,	  L’oligarquia	  terratinent	  serà	  la	  gran	  
protagonista	  del	  caciquisme.	  
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7.	  PARTIT	  CONSERVADOR:	  Grup	  polític	  fundat	  i	  liderat	  per	  Cánovas	  del	  Castillo.	  Es	  
va	  crear	  sobre	  la	  base	  del	  partit	  moderat	  i	  algunes	  incorporacions	  procedents	  de	  
l’ala	  dretana	  de	  la	  Unió	  Liberal.	  Són	  partidaris	  de	  l’ordre,	  el	  conservadorisme	  social	  i	  
les	  bones	  relacions	  amb	  l’Església	  católica.	  Rebia	  el	  suport	  de	  la	  gran	  noblesa,	  l’alta	  
burgesia	  i	  la	  jerarquia	  catòlica.	  A	  més	  de	  Cánovas,	  des	  del	  1897,	  el	  lideraran	  Silvela,	  
Maura	  i	  Dato.	  Fou	  dissolt	  el	  1923	  en	  la	  dictadura	  de	  Primo	  de	  Rivera.	  Es	  considera	  
un	  precedent	  de	  l’actual	  PP.	  
	  
8.	  PSOE:	  Agrupació	  política	  fundada	  el	  1879	  per	  Pablo	  Iglesias,	  primer	  secretari	  
general.	  Significa	  Partit	  Socialista	  Obrer	  Espanyol.	  Estaven	  agermanats	  amb	  el	  
sindicat	  UGT	  (Unió	  General	  de	  Treballadors)	  i	  tenien	  com	  a	  diari	  propi	  ‘El	  Socialista’.	  
Defensava	  la	  presa	  del	  poder	  polític	  per	  la	  classe	  obrera	  i	  l’abolició	  de	  la	  propietat	  
privada.	  El	  1910,	  aconsegueixen	  que	  Pablo	  Iglesias	  surti	  elegit	  diputat.	  
	  
9.	  PNB:	  PARTIT	  NACIONALISTA	  BASC:	  Agrupació	  política	  creada	  el	  1895	  per	  
Sabino	  de	  Arana.	  El	  seu	  lema	  era	  ‘Déu	  i	  lleis	  velles’,	  el	  qual	  demostra	  el	  seu	  caràcter	  
clerical	  i	  el	  seu	  lligam	  amb	  el	  carlisme,	  d’on	  provenen	  molts	  dels	  seus	  membres.	  El	  
seu	  objectiu	  és	  la	  independència	  d’Euskadi	  o	  bé	  aconseguir	  la	  màxima	  autonomia.	  
Era	  el	  partit	  majoritari	  al	  País	  Basc,	  amb	  una	  presència	  menor	  a	  Navarra.	  Tenia	  com	  
a	  sindicat	  agermanat	  l’STB	  (Sindicat	  de	  Treballadors	  Bascos).	  
	  
10.	  REGENERACIONISME:	  Moviment	  ideològic	  que	  es	  dóna	  a	  Espanya	  a	  partir	  de	  la	  
crisi	  del	  98.	  Critica	  la	  situació	  d’endarreriment	  i	  proposa	  solucions	  per	  sortir	  d’ella.	  
És	  un	  moviment	  que	  empalma	  amb	  l’arbitrisme	  del	  S.	  XVII	  o	  amb	  els	  il·lustrats	  del	  S.	  
XVIII.	  Ha	  dominat	  el	  pensament	  polític	  durant	  l’època	  de	  la	  crisi	  de	  la	  Restauració.	  El	  
seu	  líder	  era	  Joaquín	  Costa,	  que	  va	  influir	  fortament	  en	  la	  Generació	  del	  98.	  Amb	  tot,	  
l’únic	  que	  va	  aconseguir	  va	  ser	  la	  creació	  del	  Ministeri	  d’instrucció	  Publica,	  el	  1900.	  
	  
11.	  TORN	  PACÍFIC:	  S’anomena	  així	  a	  l’alternança	  en	  el	  govern	  dels	  partís	  dinàstics.	  
L’entrada	  en	  govern	  del	  partit	  liberal	  o	  conservador	  no	  depenia	  de	  les	  eleccions	  sinó	  
de	  la	  decisió	  del	  rei	  en	  funció	  d’una	  crisi	  política	  o	  un	  intent	  de	  sortir-‐se	  del	  sistema.	  
La	  consolidació	  del	  torn	  o	  alternança	  pacífica	  va	  tenir	  lloc	  el	  1885	  amb	  el	  pacte	  del	  
Pardo,	  a	  la	  mort	  d’Alfons	  XII,	  i	  que	  va	  estar	  en	  vigor	  durant	  la	  regència	  de	  Maria	  
Cristina.	  
	  
12.	  BIPARTIDISME:	  Sistema	  de	  representació	  típic	  del	  sistema	  canovista,	  que	  imita	  
el	  model	  britànic,	  en	  aquell	  moment	  considerat	  com	  el	  més	  perfecte.	  Conservadors	  
de	  Cánovas	  i	  liberals	  	  de	  Sagasta	  es	  repartien	  el	  poder,	  	  tot	  deixant	  la	  resta	  de	  partits	  
sense	  possibilitats	  reals	  d’accedir-‐hi	  arran	  de	  la	  manipulació	  duta	  a	  terme.	  
	  
13.	  CIVILISME:	  Consisteix	  a	  atorgar	  la	  responsabilitat	  de	  l’actuació	  política	  a	  
persones	  civils,	  i	  en	  impedir	  que	  els	  militars	  puguin	  governar.	  És	  el	  contrari	  del	  
militarisme,	  Cánovas	  ho	  va	  establir	  en	  el	  sistema	  de	  la	  Restauració,	  per	  contrast	  amb	  
el	  que	  havia	  passat	  durant	  el	  regnat	  d’Isabel	  II.	  En	  darrer	  terme,	  és	  la	  subordinació	  
dels	  militars	  al	  poder	  civil.	  
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14.	  PARTIT	  LIBERAL	  DE	  SAGASTA:	  Conegut	  també	  com	  a	  liberal-‐fusionista,	  va	  
arreplegar	  diversos	  sectors	  	  polítics	  que	  anteriorment	  havien	  estat	  progressistes,	  
demòcrates	  o	  fins	  i	  tot	  republicans,	  tot	  representant	  les	  classes	  mitjanes	  i	  mantenint	  
una	  actitud	  partidària	  de	  defensar	  tant	  les	  llibertats	  com	  el	  lliurecanvisme.	  S’ha	  de	  
dir,	  però,	  que	  Sagasta	  sovint	  va	  dur	  a	  terme	  diverses	  tupinades.	  
	  
15.	  REPUBLICANISME:	  Durant	  la	  Restauració	  estava	  força	  dividit	  en	  diversos	  
corrents	  (el	  centralista	  de	  Salmerón,	  el	  progressista	  de	  Ruiz	  Zorrilla,	  el	  federalista	  
de	  Pi	  i	  Margall	  i	  el	  possibilista	  de	  Castelar,	  que	  el	  1890	  s’integra	  al	  Partit	  Liberal).	  A	  
banda,	  va	  patir	  el	  desprestigi	  del	  fracàs	  de	  la	  I	  República.	  Per	  tot	  plegat,	  no	  suposarà	  
cap	  amenaça	  seriosa	  envers	  la	  monarquia.	  


