:.-,:i{

'i:
:.::.:

--

..

.

'

-

3:-::,:

r

t
I

Revoluc¡ó democrática
¡ Restau ració borbónica
(1 968-1998)
o

La revolució de 1868

a

La monarquia democrática

o

La Primera República

(1873-1874)
a

La Restauració borbónica

o

EI funcionament

del sistema polític
o

El conflicte colonial

a

E[s orígens del catalanisme

pofític
a

La consolidació del catalanisme

a

DOSSIER:

l

La Ciutadella de Barcelona,

de fortalesa a parc

públic

)

El Sexenni Democrátic (1868-1874) va ser

Dibuix al'legddc publicat al setmanari La F/aca.
La Primera República, amb barret frigi i ámplia túnica,
cavalca damunt el lleó, que símbolitza la sobirania
popular, ifustiga la reacció. El lleó mossega una gorra
carlina que duu la inscripció uCarles Vllu.

un breu paréntesi d'ámplies llibertats

en l'Espanya del segle xrx.Va ser,també, un període en qué els sectors d'esquerres

-republicans i obreristes- van poder expressar-se obertament i assolir una forta
preséncia en la societat. Amb la instauració de la Primera República espanyola
(1873-1874), aquests sectors van aconseguir un cert poder, si bé més aviat precari.
La Restauració va

significar el retorn de la monarquia dels Borbons i, amb ella,les
classes conservadores van tornar a monopolitzar el poder de l'Estat. El nou régim,
de carácter parlamentari, es va caracteritzar pel caciquisme i per la manipulació
dels resultats electorals. llany 1898 Espanya es va veure abocada a un conflicte amb
< Jove i ben

plantat,

Alfons Xll gaudí d'una
gran popularitat.
El nou monarca arribá
de l'exili a Barcelona
el 9 de gener de 1 875
i, quatre dies més tard,
féu una entrada
tuiomfal a Madrid,
moment que capta
la litografia.

els Estats Units que va significar la pérdua de les últimes colónies -Cuba, Puerto Rico i les Filipines-,fet que va provocar una gran crisidel sistema.

catalanisme polític, com a resposta al centralisme i a la
corrupció del régim polític. Els seus ideólegs provenien del republicanisme federal,
En aquests anys va sorgir el

de la Renaixenga cultural i deltradicionalisme, itots reivindicaven un autogovern
per a Catalunya.

I

I.

rmrneusu¡rnv¡úsrnr¡
volucionáries de govern que rel:
víndicaven I'abolició de la monarquia d'Isabel II i l'establiment d'un=--régim democrátic.

La revolueg* dffi reffi#ffi

Una de les juntes més actives va
Barcelona, que va organitzar uns escamots armats -VóIun¡á--ris de la Liibertat- i va presentar un
programa reivindicatiu que incloia

s¡1fde

l'abolició dels impopulars impostos de consumsr que gravaven e1s
aliments més comuns, i la supressió de les quintes. Les quintes eren

el métode de reclutament Forgat
per a l'exércit d'un de cada cinc joves en edat militar. elegit per sorteig. A la impopularitat de les lleves forgades s hi afegia un aspecte
profu ndament discrimi natori, perqué les famílies benestants podien
aconseguir que eis seus fills no fos-

sin cridats a files a canvi d'una su-

¡
'f

La revolució de
868 a Barcelona.

El poble crema

els retrats de

FelipVid'lsabel ll
a la plaqa de
Sant Jaume.
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Com ja hem vist (lUnitat 2), la
monarquia d'Isabel II, que només
tenia el suport

de1

Partit Moderat,

va quedar definitivament en entredit després de la signatura.delpac-

te d'Ostende (186fl, que va aplegaTto-ta 1@ci& Arn-es,la crisi
agrária i financera iniciada aque11
añyhavia agieujat eI ilescontEñtá:
ment popular.

régim iniciat el 1833 tenia
moltes limitacions. En realitat, el
s
EtrIqg-fgllTle nrql _q qJq v a_ ge,r_:
vertit i era feb7e, com també ho
áren els partits que hi havien particip_at 14od9¡_¿_ts, q4lqnisJes i pqoE1

gressisles-. El sufragi censatari i la
repressió havien abocat e1 poble a1

silenci o a la revolta. Malgrat les
successives constitucions que havien estat aprovades, de fet el poder havia recaigut fins aleshores
només en dues instáncies: d'una
banda, la reina, que mai no va saber fer e1 paper d'árbitre entre les
diverses forces polítiques i va afa68

vorir clarament els moderats, i de
I'altra, 1'exércit, del qual van sorgir
gairebé tots els govemanrs i que va
decantar en cada moment la balanqa del poder.

ma dererminacia de di¡ers.
Durant uns dies. ia siruació resü molt conlusa perqué les tropes
lleials a Isabel II tan oferir resisténcia. IinaLmem. 1'exércit monárquic
va ser derrotar a {colea pel general unionista lra::cisco Serrano i la
reira va har--er de i.igir a l'ex1lí (29
de setembre,.

racterístiq ues
del Sexenni Democrátic
Ca

Amb la caiguca ce la monarquia

revolució de setembre
de 1868
La

Els unionistes i els progressistes te-

nien una forta implantació en
l'exércit i la marina de guerra. D'aquesta manera/ el 1B de setembre

de 1868 I'esquad?a de Cadis, sota
él comandament del brigadierJuan
Bautistalhpele, es va pronunciar
contra Isabel II. S'iniciava així la re-

volució coneguda comLa Glorio-

:*_"

po cs

di.,

la sri6t'ñ-aci ¿

ffii

tar es va anar estenent per altres
guarnicions de tot Espanya. De
manera paral'lela, a moltes ciutats,
on els demócrates i els progressis-

tes tenien molta influéncia,

1es

classes populars i 1a petita i mitjana

burgesia van constituir juntes

re.

borbdnica es rra l¡ic:ar un nou període de la histdri¿ i'Escanya conegut com a,Sexenni Democrátic o
. Revolucionari í1368-1874). Com

hem vist, aquesra etapa va

co-

menqar de manera molt similar a
altres pronunciamenrs anteriors,

peró la forta participació popular
en el procés, fonamentalment en
les grans ciutats. i la c¡eixent importáncia del republicanisme, li
van conFerir uns trets molt més radicals. Aquesta radicalitat era avalada pel seu carácter rupturista
(abolició de 1a monarquia d'Isabel II) i per l'establiment d'un régim d'ámplies llibertats i del sufra-

,giuniversal masculí.

D'aquesta manerá, e1 Sexenni
Democrátic va ser en molts sentits

experi¿ncia única lins aleshoenla
história d'Espanya que va
:..
:::metre l'existéncia d'un régim
-:r¿,

:.rocrátic

:::

i també

1a

discussió so-

i'organització polítíca

--:rativa

i admi-

de l'Estat.
< Gravat que
representa lsabel ll
i la seva família

Constitució de 1869
-::b el triomf de 1a revolució es va

l-a

abandonant
Espanya per
dirigir-se a Franga
(30 de setembre
de 1 868).

.::rstituir un govern provisional
:'-

:nar per proSressistes i unionjs-

.=: : presidit pel general Serrano. El

.::erál Prim va ser nomenat mil-s:re de 1a Guerra. El nou govern

f individu, entre els quals hi havia,
per primera vegada a Espanya, la

La definició de l'Estat com a regne plantejava un problema que calia

. rsai masculí a Corts constituents

plena llibertat religiosa, tot i que el
catolicisme conservava la seva condició de religió oficial de I'Estat.

resoldre a corre-cuita: calia trobar
un príncep europeu disposat a ferse cárrec de la corona espanyola. De
manera provisional, Serrano va ser
nomenat regent mentre que Prim es
convertia en president de1 govern.
EI nou govern va negociar amb diverses corts europees el candidat a
convertit-se en rei d'Espanya. IJelegit havia de ser católic i estar disposat a acceptar les regles de 1a de-

, ciissoldre Jes juntes j va convo:i: unes eleccions per sufragi uni-

Així mateix, aquesta conslitució re-

:::algener de1869.
Les eleccions es van fer en un
---,ma de forga normalitat. El Partit
:::gressista de Prim va obtenir la
":::ória amb 159 diputats, els unio--stes n'obtingueren 69, els rcpu:-:cans -partit que es va tormar
:-ri a resultat d'una escissió del

coneixia el sufragi universal masculí per als homes majors de 25 anys.

mocrácia parlamentária. A més, e1
nou monarca havia de tenir e1 vistiplau de 1es principals poténcies
europees i, sobretot, de Prússia i

:¿:¡it Demócrata- en van assolir
-:nbé 69 i e1s carlins, 1 B.
En pocs mesos les Corts van e1a-

: lrar una nova constitució, que va
promulga da el 6 de juny. Espa-

..:

:t:.'a es convertia en una

Franga, ja que calia garantir 1'equilibri estratégic europeu. Després de
llargues negociacions i d'algunes re-

monar-

quia constitucional. democrática i
:::iamentária. A més, el nou text
:: rstitucional reconeixia sense em: .'¡s.la sobirania nacional i estabiia
-::a ámp1ia declaració de drets de

núncies, el candidat finalment elegit

va ser el príncep Amadeu de Savoia, fill del rei d'ltália Víctor Manuel ll.
¡

Els espanyols amb dret dé vot amb sufragi
censatari iamb sufragi universal masculí(*)

Any

Jespéc.te Nombre
elcens,électoral., alápoblació,devotants

Total d'eléctors segons : %

I

óJq

16.026

0,15

1

836

65.000

0,7

l
1

óJ/

257.984

839

381.853
635.517

"844
1 846
1

t

99..149
'139.641

853
854

696.420

i oE7

1

48.975

170.417

2,2

863

1

865

1

868{.)

4.000.000

24

i 8731.)

4.550.000

27

-:-:

\1.

::.'i.).

418.217

RoDRÍGUEZ AL0NS0,

.E

H¡st1r¡a contenporánea

i

Topete, que van protagonitzar

la revolució de 1868,
usubhasten, la corona

246.291
415.647
64.630
95.163
484.551
91.093
103.394

221.654

estad0 liberal españ01 (1834-1874),,. A:
de España. Barcelona: Ariel,

> Els generals Prim, Serrano

d'Espanya, segons aquest
gravat satíric.

0,8
2,67

1

Retrat d'Amadeu I de Savoia

1
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tercera guerra carlina
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conscient que, amb el canvi

::

:,:

produrt, s'obrien unes noves ::-ipectives per al triomf d'aques:::' : viment polític. D'aquesta m¿:-.:ü
es

van editar arreu d'Espao/á i- - ir:

brosos periódics i es van fu:::lr:
molts casinos i centres, a1 n¿:.-l
temps que es feien multitud d .:tes de propaganda política. f =,prés de tres anys d'incidents - :.voltes fracassades, I'alqament : : :comenqá de manera definiti';. -.
primavera de 1872. Amb l'obje ----

d'aconseguir eixamplar la base i. .
seus partidaris, Cades VII -né: :"Ca¡les V- va fer públic, poques s
=:manes després d'iniciada la gue:::
un manifest en el qual prometia :-!
antics territoris de la corona d'A::Amadeu de
Savoia embarca
al port de La
Spezia, el 26 de
desembre de
¡r

El

1 870, en direcció
a Espanya.

regnat dAmadeu

I

.Amadeu I va arribar a Espanya els
darrers dies de lBT0.Lasituació que
es vivia en aquell moment era molt
complexa perqué ies forces polítiques que donaven suport al nou
monarca estaven molt dividides i,
sobretot, perqué els partits d'oposició -monárquics isabelins, cariistes
i republicans- conspiraven, cadascú
pel seu costat, per evitar la consolidació de la nova monarquia i aconseguir el triomf dels seus programes

polítics. A més, I'arúbada del nou

rei a Espanya va coincidir amb el
'I.k,

i

misteriós assassinat de Prim, amb
1a qual cosa Amadeu I es va trobar

per Ruiz

Zornlla. Perd, malgrat

els

bons desitjos del monarca, e1 nou
sistema polític no va arribar a cristal'Ittzar mai i hi hagué una gran
inestabilitat governamental, de ma-

nera que en només dos anys de
monarquia hi va haver
tres eleccions generals.

1f

'

sis

governs i

gó -Catalunya, Aragó i Valénc:,retorn al sistema polític que ex:.e1
tia abans de 1a guerra de Successi. que Felip V havia abolit.
La guerra, que va ser tan cru._
com les anteriors, es desenvolup.
básicament en els mateixos escen¿ris que en el primer conflicte: Navalra, el País Basc, I'interior de Cat¿-

-É.

:
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sense el suport de qui més havia defensat la seva candidatura.

,¡

Així les coses, el nou rei es va
e,sforqar per re spectar escrupoiosa-

ment el seu paper constitucional i
garantir el funcionament del parlamentarisme. Es va intentar establir
un sistema polític bipartidista format pel Partit Constitucionalista
-que reunia els antics unionistes i
sectors més conservadors del progressisme-, dirigit per Sagasta, i ei
Partit Radical -que integrava progressistes i demócrates-, liderat
70

l Aquest dibuix satíric, publicat al setmanari La F/aca, denuncia la complaenga de
determinats sectors del clergat amb la causa del pretendent carlista. Els diners que entrega
Ruiz Zorrilla (ministre de Grácia i Justícia des de 1g69) com a pressupost del clergat són
destinats a comprar fusells ¡ cartutxos per a Carles Vll.

.

Revolució democrática i Restauració borbónica (1g69-1393)

-unya i del País Valencia, ipart d'A:agó. La proclamació de la Primera
República va fer que alguns sectors
conservadors donessin suport mo-

Extremadura. Arreu, els federals
s'identificaven amb les reivíndicacions socials de les classes populars
i protestaven contra]l ex,é1cit óbl|gá tori, contra I'impost de consumSl
contra el desigual repartiment de la

:nentani al carlisme, amb la qual
cosa durant uns quants mesos sem-

blava que la victória carlina podia
ser una realitat. Finalment, el retorn
de la monarquia borbónica va fer

terÍa.
La

capgirar Ia situáció, i el carlisme va
ser derrotat definitivame nt (187A.

fide la monarquia

< Francesc Pi

democrática
La situació era cada cop més crítica.

Hi conflulen ingredients molt diver-

foposició republicana

sos: desavinences dins els parrirc que

Totjr¿st co¡neaqareJ SeXenni Democrátic, el Partit Demócrata es va
brencar: Ia major part dels seus efec-

tius van constituir un nou agrupament que es va denoml4q{&41
_D,

=4gqqqq&pqbficá

Federal.

nou partit, ei dirigent més important del qual era el catala f4ancesc
Pi i Margall, es caracteri tzava per
la seva radicalitat política, ja que defensava!a descent¡alització de i'Estat (volien qug Eqpgayqjlqrsanirzés
de manera similara comho estaven
EI

elrFsJjts tlnits d'América), la laicitat de l'Estat i, flnáFnént, I'abolició
de les quintes i la supressió dels irnpostos de consums. Volia eliminar
les grans diferéncies de classe, i el
seu ideal era una societat formada
per petits i mitjans propietafu- Dácord amb aixó, la petita burgesia i
una bona part de les classes popu-

donaven suport al régim, crisi económica i, sobretog la guerra carlina, la
guerra d'ihdependéncia cu bana (que

Aquesta opció no excloi'a, doncs,
una hipotética possible ruptura de

iMargall, dirigentdel
Part¡t Democrát¡c
Republicá Federal,
va presidir l'executiu
de la PrÍmera
República de l'l I
de

junyalf I de juliol

de 1873.

havia comenEat a finals de 1868) i la
creixent insurrecció republicana. A
Els sectors més radicals de| fe- més, Amadeu I no tenia ni el suport
deralisme van protagonitzar aTguns d e1s militars ni éfilel pobFe,qu? Jem
aixecaments armats que van frapre el va considerar un estranger. Ficassar. Els més importants van tenalment, 7'1I de febrer de 1878, el
nir lloc els mesos de setembre i ocrei va abdicar. EI seu regnat haviatubre de 1869 i marE i abúl de IB7 0 ' durat a penes dos anys. Aquell ma-revolta contra les quintes, que va teix dia,-ISenatTelC ongré s, re units
afectar especialment Barcelona. en sessió conjunra,
"urr¡toelenflu
Aquestes insurreccions també es
Repúbüca espanyola
per una ámvan produir a Llevant, Andalusia i - plia majoria de 258 vots conrra 32.
la unitat de I'Estat.

La terce/a

guer\carlina

't

a Catalunya

)
i.

lars urbanes constituienla base social dei Partitlederal. El federalisme

tenia, peró, dos greus problemes
que dificuluven la seva consolida-

'

ció: d'un costat, les seves principals
bases eren a les ciur4tr--del litoral
mediterrani i especialment a Cata-

Sant Feliu
de Guíxols

lunya; de 1' a\tre, el Parritlederal estava profundament dividlt en dos
bándols molt entrontats, els partidarisde l'á Cció &ggtglt b_gnévols,j
els partidaris de la insurrecció, elg

intransigents. EIs primers eren
partidaris d'establir l'Estat federal
1,4es de ¿¿l¡,, és a dir, des del poder
de l'Estat i sense posar en dubte 1'e-

xisténcia d'Espanya, mentre que els
intransigents volien estallir-lo ndes_
de baix,, a partir de les decisions so-

biranes de cada municipi

i

regió.

Fl-il3
*
+
O
X
f.-:--- l

zona de dominimdí
Algamentmrtíde i872
Entrada d Alfons Carles de Borbó (1S721879)
Localitats mupades temporalment pels
fon de la seva zona de áomini

Érlins

Balalla
Principals zones de ¡s¡sténcia liberal
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en benévois r .:-==i. r¿:fie i- :unnp"
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ffitli'
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ünltmllll,
Pr.¡e-: ii:¡"
ies F,-,:=ei I I I il
,."J.fi :''Atio l8; refT:a:t:: --:r: :mnrmm¡
drien el seu est¿tj: á: ::tlrn:um
aCaricaturaaparegudaalarevistaLaMadeja,queresumeixel
Sexenni Democrátic.
Hi surten,d'esquerraadreta, lamonarquiad'lsabel ll; elsprotagonistesdelarevolució més, ia conslir¿ctc :-.2--r _d iffiStü¡l
desetembredel 1868; laregénciadeSerrano; el regnatd'Amadeul;elsquatrepresidents
---:, -;-;-- ----. *- ::--=_---r
raclo detmltl\'a c1: !rs*+Éitiilii':* '¡ffi]ü'
de la Primera República, i els cops d'estat dels generals pavía i Martínez'c"rpo. -q*
restaura l'escut dels Borbons.
tali-lacoñs-truc::c : ::- : F:¡. sf,trltilti
estfictament laica- -¿-;--:rsr refl
deral odes de baix, van intentar P:o"::"t la conp ¿La República
riúülr

,li{'l

,ltlN

¡ry

unitária

UncopesvahaverprocIamat1affimri**:#-}ffjo.u1#,,.-,u=",*.u,*
un€eyeIll -.

f.de_ ser escassa per la ra:: :t--- _= -lEJü
ralsiradicalsnovadurarg;';;polítlra.queeS.,.i...]a.:.ry
:
federalsirn=ém=b-res delPe,tf!Re4;
manes. Alguns radicals, en cot.la- económica es va .ci¡r----:r :,rrL
ru

República, es va instituir

f-entesá antré repüblí.ur,,

S|Itll3-pry¡i{énc14 de! caqalá boració amb certs comandamenrs tica d'adjudicar a co¡:.::r"iiqi ,HrÍ
----Istanislau-Tiguer13,Jruc.1a1mca!.
je,ss i.lrumüfl:l
militars, van intentar un cop d,es- trangeres l'explotació

ffi:.:l::li-:,;;;;;;;""r'"."'',.i;;|";;DespÁyoi",.Lainicia::..¿-3-=j-¿':.''i
més important va ser i, --::--:

la-qual cosa slgnihca.:u" at mante- fl-quest fet va
provocar la rupturu
nia I'estructura de, I'Estat tal com
de [a coalició dL gou"rn i lu .onrti
estava fins aque11 moment. Els tució d,un rro,, gábi.r"t
for-ut
"*nous governants s'esForg1"""
clusivament
pei
republicans
fedeL"|
donar una imatge de moderació.i rals.
Fl go,r"r., ,ra^.onvo.u, "lec_
de bon govern, peró amohs.muniu corts constituents, que van

ciois d'Esoanva
, . 1r
,
r els federals intran- -aior*
tenlr
ltoc a prlmers oe malg.
sigents van constituir juntes revof.
l.
rucronares, ar materx temps que
molts llocs d'Andalusia els jorna- La RepúbliCa
lers van iniciar l'ocupació
Iatifundis. A Caralunya, els fede- Per tal d'incentivar 1a participació
'rals
electoral, ei govem va rebaixar eI
partidaris d'establlr l'Estat

a

d'alguns
te-

72

Federal

lí-

jl.n

d'algunes lleis i mesures i: :=:;rter-so-cial, com ara la rer:-: -r,: 'cer
treball infantil, les quais c :: 1L: {si
-re ."
van arribar a aplicar. o
-lriur
sols es van aprovar.

El

cantonallsme

Cr4!9a,yjida_prqdaig-:: :t u
República lfryia_rey_iúsja-:-e:;

iei

carlina, que rerua el supcs s,¡tors r4is consen.,¿iols : ie :r¿ - a ¡:
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_i

1b_sj,_lq!istes europeus. A més,
-;:ruació a Cuba no havia millo::: gens, i fins i1ói hi hagué un inci::rt greu amb e1s Estats Units, que

:

j:naven suport als independentis-

:-s cubans.
A l'estiu de 1873 va esclatar un

..n/
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^rñor .i lo¿n
f ,r¡r¡¿6¡

i;

:s'i'\"o.a¡¡.

Tls r',r) il
{:!
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lill-,i
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i'i,
I
I

,1

ru c;nflicte;imar.,{Ahilalugi a.
=lPars Valenciá i Múrcia - robrJor
: Cartagena-. es van produir aixe:-

< Dues maneres
d'entendre la

:aments dels republicans federals

rés intransigents/ que volien esta:-ir Ia federació espanyola "des de
:aixu. Es el moviment cantonal.

il
7

cantonalisme va ser protagonit-

at per

esqq4ian=tql

rir+:*

lqtel.lectuals i

5o1ítics, peró també hi van partici-

,ar menestrals i obrers. De fet, a
.Icoi i Sanlúcar de Barrameda hi
van tenir una gran participació les
organitzacions obreres. En canvi, a
Catalunya e1 moviment no va tenir
cap incidéncia, segurament pel fet
que els carlins ocupaven bona part
de ia Catalunya interior i hi havia
el perill que acabessin dominant la
major part del territori.
E1

moviment cantonal es va

convertir en una nova guerra civil, i
P|rMargall. áesbordar pels esdevellménti, vá preséntarlá dimissió.
Va ser substiturr per Nicolás Salrnerón, el qual va iniciar una nova
orientació política, amb 1'objectiu
de restablir l'autoritat del govern
central i I'ordre públic. El nou president, conscient de la gravetat de
la situació, va intentar un acostament a les ciasses conservadores,
que fins aquell moment s'havien
mantingut al marge. Tanmateix,
Salmerón va dimitir-no volia apli-

.ar la p.na á" rnoit- iel-y-¿ s_uhsIltuir Emilio _Ces-tclar,_q ve r epr e señiává

e1

sector més conservador

délrepublicanisme.
La

fide la Primera

República
El programa de govern-deCastelar
es resumia en tres paraules: ordre,

autoritat i govern. Per tal de fer
fiont f Ia difíóil situació que es vivia, les Corts van atorgar a Castelar
poders gairebé dictatorials durant

República: unitária
conservadora,
a l'escola d'Emilio
Castelar (amb
bigoti); o béfederal
i d'esquerres,
amb elmesfre
Francesc Pi i
Margall (amb
ulleres i banet
frigi).
i

tres mesos. Castelar va confiar

a

1'exércit la repressió del cantonalisme. En poques setmanes, van anar

caient els focus cantonalistes, el
darrer dels quals, el cantó de Cartagenar va capitular el gener de IB7 4.
Les Corls es van reunir de nou a
primers de gener de 1874 i van desautoritzar Ia gesrió de Castelar, let

que va provocar e[ cop d'estat
conservador á--ef géñE-r-af-páiiá.
_(3 de g_en_erde 1B_74), que va posaifi
a ia República Federal. Les Corts
van quedar dissoltes i el general
Serrano es va convertir eneldarrer
presideñt d'una repúb1ica que havia
deixat de ser tederal i esdevenia

unitária. Serrano va governar

de

manera dictatoriai i va accentuar la
fepres-siólonlra l'óbre rism e organitzat i ei federalisme intransigÁt.
Enmig de tantes incerteses, els
monárquics no havien desaprofitat
el temps. El seu cap, 1'historiador

Antonio Cánovas del Castillo,
havia aconseguit que la reina Isa-

bei II, molt desacreditada, abdifiii, eI príncep
Alfons (1870). Finálment, eI29 d,e
Qués a favor del se_u

desembie d¿ IB7 4, a Sagunt, e1 general Martíne- Campos va proclamar Alfons rei d'Espanya. El govern no va oferir gairebé cap mena
de resisténcia. S'iniciava així una

nova etapa de la história d,Espanya: la Restauració.

v Dissolució del
Congrés de la
República per
un escamot de
la guárdia civil,
dirigit pel general
Pavía (gener
de 1 874).

I. r rBERAus¡ur r woÚsrnr¡
l'exércit alfonsí va derrotar defini-

-ilvameñt Iál tioP e s cárlin e{ Cá-ñovas-va decretar f@g$tl
tuIl-g lleis tradicionals que fins

bsrb*nica

La Kes*mffi tr&cE*

[e *-'

va possible per sortir del caos en qué

hurst' al Regne

dh cous

1es

!l
i colo-

qy" gl¡9g""-ulq9lq ql"'hgl"'

r Alfons Xll, en un retrat oficial de M' de Ojeda"

mirat arreu'

hurst, Alfons va fer Pq'blie un m4nifest al Poble esPanYol (1de des¿mbre de 1B74Ien efquai es complenqqtla s-e-xercir Ia monarqula

JLna manera conciliatória i libgial. Cánovas era Partidari que la

restauració dels Borbons es fes de

manera comPletament Pacífica i
amb el suport de la maior Part de

I'oPinió Pública esPanYola' Peró'

com hem estudiat, eI29 de desem-

M-'@rum6ort

üür- É,[
[hm Co
Mmdtr¡r
mlqp{ffi
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ffYtfisr¡f'[E(

delsistema

d',tum

! i¡.;q-".

g:"

4C 197! el_genera! M94'a_"t
-Cu-pot.
sense esperi?r I'autoritvqPreciPitq{es
eánovas.
zai¡ó de
ioséien pioclamar el PríoceP A1-

fons rei d'EsPanYa. Alfons XII

@rc,:Loqa-eI9-dl--s:.neq

de=

lgT5 erurrlg de l'entusiasme

Psgqhlr
- El nó..u régim obtingué en els
primers temps dos éxitsimPoqi.tttt. En primer lIoc,lang 1B76

Els te1qag1nents,.cereaiistes caste-

,d'etrlec

1lans i andalusos, les burgesies cata-

mmfl

alleujament el retorn de ia monarquia perqué garantia ta tornadaSun siitemq d'ord¡q que havia dh-llunyar ei perill revolucionari'
Peró Cánovas sabia que no era
possible tornar als temps anteriors
a la revolució de 1868 com si no
hagués passat res' La nova monarquia no podia ser la dels antics moderats, sinó que, ben al contrari'
calia aconseguir l'adhesió de molts
poLítrcs i sectors socials que el 1BóB
iravien conrribuít a ia caiguda d'Isabel Il i que més tard havien donat suport a Amadeu i. Així, la monarquia d'AlFons XII no es Podia
basar en l'antiga constitució moderada de 1845, sinó que calia redac-

tar una nova constitució que in

(i87.6i189,9)

cbrporés alguns dels principis polílt'.i:::i}-t.
:i:ai-i;.:¡;a:*:,].

Ucs i llibertats reconeguts en

els

anys del Sexerrri.
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tals del régim de la Restauració'
Aquestsse.tor, .o.lt"-adors de la.,o.i"tut esPanYoia van acollir amb

polític británic' Cal teryljnlglqpte

Sand-

'mÑla-,ñT

lana i basca, i la je-rarquia eclesiastica van ser els sqP¡r¡ts fonamen-

amb el funcionament del sistema

primera poténcia económica
nial del món, i que el seu sistema
monarquia' el
Polític -basat en ia
parlament i I'alternanqa de dos partits- era profundament estabie i ad-

t^-^\

lon, IÓl

canovista

mesura' s'aconseguia un doble obAlfons s'educava
iectiu: d'un costat,
en un ambient castrense i, del'altte'
el futur monarca es famiiiaritzava

Des de l'acaddmia de

mmstristit

é.de{rjlHoe uba (P au de Zan'

Les bases

mi[tar d" &"dUnit' Amb aquesta

qru

úñÍmñllpü¡f

-

diar a l'académia

r.e¿

miiim.nns

províncies basques i Navarra
tava en mans de les institucions

caci

¿1t¡4{lll¡e1 con1ell
nlaq.,aero
L ¿. Canovas, el PríncePlná a estu-

nfumm

lüfinmrjnff¡e

es ffobava EsPanYa' Aconsegutda
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provincials, que negociavenamb el
go.r"..r. la quota que li havien'de
flir.rrut. El segon éxit va ser ia pacifi-
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La

Constitució de 1876

Al costal de la monarquia, el sistema polític de la Restauració es basava en l'existéncia de la Constituctó de 1876. Eltext constitucional

va

@

M!@du

T.
üJ

rys

Íüdmüe

n'nlrrtlr¡rñ
thou ftDü

ú@hr
¡tiiwnn

I
WffüS,'

llllftmr

M]
m[mB

MMffi

úrm

6
m,Á
w,üs

ffi

W

qr

8
t

-ffi

m

ü

fi

il

¡

3. Revolució democrática i Restauració borbónica (1g6s-1s9g)

1: i era una mena de síntesi de les
-

;s_q4q c!o4¡

.e_LB

!

5_

t JB

69.

Així,

-=:rneixia moltes de les llibertats

el 1869. peró el seu
real es deixava a lleis poste. -::s que podien ser més o menys
::.-ictives segons que les fessin
=,s conservadors o els liberals. Es
::=ava al concepre de sgbi{a€ja_
::rpartida del rei i les Corts pró:-:-de Ia e ons[itüciddaf8-af, anñ: :ual cosa el rnbnarca mantenia
i:- iort protagonisme en el joc polí=:::vades

::.st

::. El poder legisl4tiu rgsidia en
-:s Corts, que estaven formades
::r

dues cambres: el Congrés dels

-:putats i el Senat. El Congrés és
:::nponia de diputats elegits a raó
:':n per cada 50.000 habitants,
::¡ó no es concretava el sistema

: elecció.

Inicialment, la llei electo-

::- va establir el sufragi. sgnc_al_a¡.1'
::ró el 1890 el govern liberal va in-

::duir

La reina regent, Maria cristina,,jura la.constitució (1885), que presenta
li
Antonio cánovas del castillo, aleshores
^president del govern. En
morirAlfons Xll, Maria crisiina eltava esperant un fill, el futurAlfons
Xlll. La pintura és
obra

el sufragi universal masculí.
La qüestió religiosa va signifi-

de Joaquim Sorolla.

:.'r un rqtr,o-cés.,feSpecte de ia Cons-:ució de IBQ! perqué no es va re-

alta burgesia industrial i la jerarquia católica. El partit es manifestava favorable a1 proteccionisme
económic i al catolicisme. per Ia
seva part, el Partit Liberal, dirigit

::néixer la llibertar de cuites. si bé
:-: havia uná

iituació de toleiáncia

-:rl¡ers ies altres religions, que po::en practicar el culte p¡ivat.
Un dels grans mérits de Cáno'.-as va ser
construir un sistema po_

.e

s no dria d'antics pro demócrates. La seva
baié social esiava formada sobretot per la mitjana i petita burgesia, i
P

"11q]]aq|_:?,

greSsistes

-nc de base social civil en el ourL1
:limmtárs perdren el protagonis-

i

per sectors professionals. Defensa-

::re que havien tingut durant el reg:-at d'lsabel II, si bé hi continuaven
:xercint una gran influéncia.

va el lliurecanvisme i volia afavorir

-1a

llibertat religiosa.
En ocasió de la prematura mort

d'Alfons XII (1885), Cánovas i

Sagasta van confirmar l,alternanEa pa-

cífica en el denominat pacte d'EI ,2,t-\
l- | .
Pardo, que es mantingué al llarg i . r,,
"
de la regéncia de Maria Cristini
d'Austria (IBBS -1902J,vídua d,Alfons XII.

!

Eltorn pacífie
-

a tercera peEa del ststema cano,. s te e ra 1' exis tári_ü EF-a;r¡qm

::nis¡ics _es denominaven així perqué donaven suport a la monarquia d'Alfons XII- que monopolit=aven 1a vida política: e1 conservadof j elliberal o fusionisti. Els
Cos partits s'altemaven en el go-.'ern de l'Estat (tsln+agífic)
i cor:esponia al monarca decidir quan
s'havia deproduir el relleu.
El Partit Conservador, liderat
pe?Cánóvás, vá aplegar molts an-

tñlmdife?ati i unionisres, i gaudia
d'una base sociai de rerratinents,

l

caricatura que mostra práxedes Mateo sagasta, ríder der partit
Liberar (a Iesquerra),
Antonio cánovas der castiilo. Tots dos van
po-i.iir]ánt
frotagonitzar Iarternanq"
primers
els
anys de la Restauració.
"n'"¡
i

75

I

l. rrnEnerrsu¡rrNoúsrrua
titucions básiques: el ministeri
Covernació i els

El ministre de Governació era
enearte$ái di elaborar l' eicas¡fl6
o ñómina de diputats -deixant-ne

*E faxET€E*s?&ffi*ree

de* sEsteru?&

de

üüósffi!{-^

1'

alguns per als partits d'oposicióque havien de sortir elegits en cada
circumscripció; d'aquesta manerael partit en el govern obtenia una

p#&6€€c

ámplia majoria. Sovint s'esqueia
que el nou diputat no provenia -ni
hi havia estat mai- de la circumscripció per ia qual havia estat elegiq

aquests eren anomenats diputats
ütnerost és a dir, ude bressolr.

Les ordres emanades del ministeri eren seguides amb diligéncia, a
cada província, pe]s governadors
civils. Les tupinades, ¿i"-t;
"
electorals, incloíen totés lei Elés
del procés. En 1'elaboració del cens,

tr Caricatura de

aquest era engrossit amb un gran
nombre de difunts o de descóne-

Sagasta, principal
dirigent del Partit
Liberal, envoltat
d'urnes electoráls
amb els vots
falsejats.

Elfalsejament de
les eleccions
De

1es

g!gti4, peró la votuntat p_opular se
supeditava al color de l'executiu. i

deu eleccions dutes a terme

Stlts "l1V!]el_1!2 f'! tes van
guanyff eis conservadors i quatre
e1s 1ibera1s. Lalternanca dels dos
partits dinástics duraria molts
anys. Peró a diferéncia del model
.británic en qué s'inspirava el régim
canovista, a Espanya els gove.rns
no eren fruit de la lliure decisió dels

electors expressada--eo-Ies-

e_lec-

El mecanisme era justament

-clels
el conlrari,

ja que

e1

ho pas a la ínversa.
Aquest fet s'explica perqué

falsejament del sistema electoral era. doncs. una realitar institucionalitzada. que el partit confinat a 1'oposició acceptava, tot
esperant que canviés la situació.
El

S'estructurava a partir de dues insENS¡I¡O CENERAL

sistema electo-

ral de la Restauració invertia

els

termes propis d'un auténtic régim
parlamelrta4 En aquest, el partit
vencedor d'unes eleccions rep del
monarca I'encárrec de formar govem. En la práctica de la Restaura-

-iil

caciquisme. Els cacics erén
dividus o famíiies que, pü ia seva
influéncia, controlaven una determinada circumscripció electoral.
de1

Una bona part de la població estava supeditada als seus interessos,
atés que podien donar feina a 1a
gent o deixar-la sense. i resoldre o
complicar els trámits administratius. A11í on apareixia un rebuig organitzat,les partides de la porra
s'encarregaven de tornar les coses
al seu lloc. Tor i que ei caciquisme
va ser comú en els ámbits rurals i
urbans d'Espanya fins a comenEaments del segle XX, en els nuclis urbans més importants el control caciquista era més difícil, com es demostrá I'any 1,893 quan e1s candi-

ció, la minoria parlamentária era
I'encarregada de governar quan la

majoria perdia la confianqa d'un
sector imporlant de la cambra o, en
darrera instáncia, del rei. Aleshores, el nou president de1 govern
dissolia 1es Corts i convocava unes
eleccions, que guanyava cómodament. En definitiva. 1'alternanqa

a

Espanya el sufragi estava pervertit.

guts; el dia de les eleccions, alguns
fu ncionaris subalterns s'encarregaven de fer la roda, tot votant en
nom seu. En determinades meses
s'afegien vots a grapades o es falsificaven els recomptes. Aquesta pr
tica també es repetia sovint a les
juntes electorals, encarregades de
fer el recompte global de les meses.
Cald-estacar, a més, el fenomen

dats republicans van guanyar
I Acudit publicat a la revista

republicana
la Torratxa que denuncia la
manipulació electoral del caciquisme.

L' Esquella de

a

moltes capitals de província.
Totes aquesLes práctiques recolzaven en un abstencionisme ge-
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El liberal Práxedes Mateo Sagasta, president del govern, prepara amb el seu ministre de la
Governació, Venancio González, l'encasillado o ndmina de diputats per a les properes
eleccions. Durant la Restauració, conservadors i liberals van adulterar els resultats electorals.

¡ Acudit de La Campana de Grácia on es
critica un ardit habitual a les eleccions de la

.-eralitzat, deprop deIB)% del cens.
L'apatia de la població i el desencís
ie 1es forces d'oposició a1 sistema
:xpliquen, en part/ aquesta tendén:ia. Per altra banda, aquesta falsifi:ació sistemátíca de1 vot era afavo:ida pel feique gairebé el75o o dela
població espanyola era analfabetá.

guí alguns regidors i no fou tins el
1910 que 9bt1¡igqé_el seu primer

Les

forces d'oposició

L'any 1BB1 e1 primer govern de Sagasta va \egahtzar tots e1s partits
polítics. Aquesta mesura va animar
els partits d'oposició a presentar
candidatures en 1es eleccions. De
lota manera, I'existéncia de1 caci-

a Catalunya, on una part del partit
va tendir cap al catalanisme. Final-

ment, encara hi havia el Partit
Possibiüsta d'Emilio 6rt"lá¿ qu;
acabá integrant-se en el Partit Libera1, un cop aquest partit va aprovar
el sufragi universal masculí.

"f{9¡ 3 l'esquerra hi havia ei
Paitiisotiálistá Obiéi Espa-

nyot

(PSOE), que dirigia el tipógraf Pablo Iglesias. Era un partit d'ideologia marxista que tenia una

implantació geográfica limitada a
r\4adrid i Astúries. EI PSOE aconse-

esmicolat en diversos partits liderats per polítics de1 Sexenni. Els
més importants eren elpf"gtgl:
sista de PluizZorriLla,-el centrasqbf.e-!o!, qL

a les Corts.

-4ll-"xttema dreta poiítica hi havia el carlisme, gug,malgratIa seVa
derrota elIB76, conserváva una forta preséncia a Navarra, zones .del
País Basc, la Catalunya interior i algunes contrades disperses arreu del
paÍs. El l BBB el carlisme es va escin-

dir quan un dels seus

dirigents,
e1 Partit
Integrista, caracteritzat pel seu ultracatoiicisme i tradicionalisme.
Finalment, cal ressenyar que en

Cándido Nocedal, formá

raqa i 1'aspiració a la independéncia d'Euskadi. A Galícia, alguns in-

1a

federal que liderava Pi i Margail,

el llevant peninsular, especialment

dipüiát

sorgiren movirnentr.regionalis:tes i nacionalistes que aspiraven
a aconseguir ei reconeixement de
1a seva identitat cultural i un cert
nivell d'autogovern. E1 més important va ser el catalanisme, que estudiarem més endavant. Á1 País
Basc, Sabino de Arana fundá el
Partit Nacionalista Basc (1895),
que es distingia per la defensa dels
valors católics, la reivindicació de

d'algunes circumscripcions, generalment urbanes, e1s seus resultats
electorals [ossjn mo]t precaris.
A l'esquerra política hi havia e1
repuútiganiime,lue ¿ s -tió b-dva

que era el més ben organitzat i con-serváv-auná nótable implantació en

Restauració: I'engruiximent del cens electoral.

algunes nacionalitats d'Espanya

quisme feia que, amb 1'excepció

IirlA*{e-lebglón i,

(1368-189S) ¡

l Pablo lglesias, fundador del Parlit
Socialista Obrer Espanyol.

tel.lectuals van donar forma a1 galleguisme, que tingué un carácter
fonamentalment cultural.
77
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srRrA
mera guerra d'indepenoen;,:

"

-Ies aütbrltatS éspanyoles no

ffiffi

',-L[

aconseguir endegar un procés óe :'*formes que hauria pogut ajoma: :J
moviment secessionista cubá. Ilii--:
de Cuba era una de les colónies mé=

wwffigffi$m*m ffiffiffffiffi$re*

p@s.Lasev¿
-economia girava al voltant de

1¿

producció sucrera, que, cada vega-d a més, estava-controlada per capi-

La corrupció de
l'Administració colonial i la negativa a concedir l'autonomia a f ilia
provocaren qu., 4192!. !e!gel.ét
ta1 nord-americá.

la segona i definitiva guerra d'inde-

JeiilEn-eia Íenviament d'un cohtingent de 200.000 soldats i els métodes expeditius aplicats pel general
a partir de L896, quevan in-

Weyler

cloure fins i tot el despoblament
massiu dels llogarrets i I'establiment de camps de reconcentració
(política que va comportar la mort
per inanició de molts camperols po-

bres), no van fer sinó radicalitzar
encara més e1 conflicte.

¡ Gravat de 1 897
que mostra la
cavalleria
espanyola tornant
d'una expedició
contra la guerrilla
¡nsurgent a Cuba.

El moviment independentista,
encapgalat p"r

l"r¿ f"furtí, Máx-

.-fnó-G-óméZlántonio

Máceo, tinsuport dels camperols de ia
zoná briental de I'illa. Les autoritats espanyoles intentaren, sense
éxit. aillar els insurrectes i impossibilitar que poguessin infiltrar-se a
la part occidental de Cuba.
Paral'1e1ame4¡ -a _1'qlxe cament
gué

e1

tr Un grup de

cubá, esclatá a les Filipines (189fl

guerrillers cubans,
arrecerats a la
manigua -la selva
cubana-, cuinen
un lletó. Alguns
porten matxet.

ün-rnovimerrrinúepend e nri s ta, -dirigit per Emilio Aguinaldo, que l'exércit espanyol va sufocar parcialment 1'any següent.
La

guerra de Cuba

de1 segle Xx les princrpals
poténcies vaqdura t.rmeunagran

A finals

-

expánsió qqlonial: el Re&ne U!i!,
Franga i, en lqe4ys grau-Aleno4n¡za
i Itá1ia van repartir-se extenses regrrnrdA-tatAfrf ca - t s p anya consdlvava encara lés restés de--'imperi que 1a monarquia hispánica havia
construit en e1s segles )ó/l i )o/IL
P-e1ó la seva feblesa política, militar

i

económlca era tan gran que els
principals estars cobejaven iepartir78

se 1es coiónies espanyoies. De fet,
¡alany-1€€fuqqdisputa per les illes

Cqglir"r,

que estaven sota

unaEói

rica sobirania espanyola, estigué a
punt de provocar 1a guerra entre
Alemanya i Espanya.
A més, a Puerto Rico, les Fili-

pinei i, Jobretot, Cuba ñiiauia

guerra
hispanoamer¡cana
La

Acabada Ia guerra civil (1865), e1s
Estats Units van experimentar un
espectacular creixement industrial

i

económic. La proximitat geo-

grups ná-iónálisies que reivindicaven la indep endenera4' aqqgptsjgr

gráfica de Cuba i Puerto fuco a 1es
costes dels Estats Units, 1a futura
obertura del canal de Panamá i, so-

ritoris.

bretot, la cada cop més important

A Cuba la sobirania espanyola
estáva moFtdiscutida. La pau deZani1n(T87Bf tfavlaposaTfiáFpii-

preséncia de capitals 4qld:americans en l'economia de les dues illes
feien previsible una intervenció mi-

3. Revolució democritica i Restauració borbónica

hta¡ dels Estats Units.

ffiefugien

E1s

(1863-189S)

I

L'lmperi d'ultramar abans del rrdesastre> de 1898

naciona-

i des dels ports nord:mericans sortien, de forma més o
raenys clandestina, e1s vaixells que
p ortaye¡ ptegqggnd.4inir-n el p_at a
aquest país,

i

-

zuerril.la seoaratista de Cuba.
Les relaci¡ons entre Espanya i els
Estats Units eren cada cop mZlfén-

@r-

= va arribar l'any_18!B gyagn
cuirassat nord-ameri

tá misteriosament al port de
¡icanes acusaren els espanyols d'ha-,ter enfonsat el vaixeil i, després

C'una campanya activa favorable
a la guerra dirigida per la premsa
¡ord-americana, els Estats Units

--;andecla@a
T{: ablll) Á Iap any4-f'oFinié

A Catalunya,

conseqüéncies
del ndesastrell:
el regeneracion¡sme

uúbfical manipulada també pels

Les

nitjans de comunicació, era majoritáriament favorable a Ia guerra.
.Només els republicans federals, els

Per als intel.lectuals que constitui-

-;ients dé

1á

ren l'anomenada Generació del

mr-ffimei.icana,
Íl van-manifÁá? pú61cameÁt en
,AñEá?aquétr-aguerra--Fóampanya mitt¿rr loU!g_".
-T-d-emaig, a Gvite (Filipines),
s

-

añ"e ri c ana

va

des

-

truir, gairebé sense pérdues prónies, tots els vaixells espanyols de
,a flota del Pacífic. Unes setmanes
-noés tard, la flóta americana bom-

sitat de l'Espanya de la Restauració

en la seva obra Oligarquía y
-quismo,

caci-

que aconseguí un gran res-

só. En l'Espanya del desastre les

bardejava San Juan de Puerto Rico
: eI 22 de juny e1s americans van
desembarcar a Cuba. Uns dies més
:ard, el 3 de juliol, els vaixells nord-

paraules més repetides van ser rec i 6'l reféneracion isme, mot
emprat per designar el movimenT

ge n e ra

@al4
moralització de la gestió

americans enfonsaven l'esquadra
espanyola de l'Atlántic a Santiago
de Cuba._El%-de 1ul-ro-l
desembi
:aven a Puerto Rico i, finalment, el

-la

-lt

1-[ d'agost va caure Manila. Pel
ffictat de París (10 de desembre)

reforma aé
ri q

úVlyg,

t'tstát¡l foment de

uÁ;;-f imp uG;álGns

e

nya I

passat.

@én-

De fet, eI regeneracionisme espanyol assolí pocs resultats prác-

-¡gg4=-uq4qFc@-ri[eteGuamer-r;
ts Units. Iinalment, e11,899 elgo';ern espanyol va vendre a Ale¡oanya per 25 miiions de pessetes
-es escorrialles de I'imperi del Pací
ic: les illes Carolines, les Marian-

va ser la creactó, I' any 1900,del pri-

:res i les Palau.

diferéncia de

1a

una repercusú tfnlrydtaU_enJA..Vida política. El catalanismg, gue
havia criticat la política colonial I

havia previst les fatals conseqüén98,,,1C
-4ggo!l!4itar hñia pos,a¡- cies de \a gverra amb e1s Estats v Dibuix aparegut
cruelment de manifusfltstar 4q4=_ Units, va sortir molt reforgat de la 'a la revistaNueyo
crisi de 1898. Aleshores es va ini- Mundo quefa
darreriment en qué es trobava Esa
ciar un procés que va conduir a la referéncia
p_anya i la necessitat d'introjlyir
l'explosió del
óóns titü citid-la Tfi g-a_IG$ioña=_ cuirassat nordmodificacions radicals de tot tipus
americá Marne al
(1901).
Iista
en el govern de fFstat. L?iagonés'port de I'Havana.
Joaquín Costa denunciá I'artificjo...--.@++

ciia-superioritat mili-

-1-equ a dra no rd

a

resta d'Espanya, el desastre tingué

tics. Piobablemenr

"

e1

més destacat

mer ministeri d'Instrucció Púbüia, cósa quá ¡;;;;
-;-f""
que, fiñs en aquell moment, per als

governs espanyols l'educació no
havia estat una qüestió prioritária.

I

I. rrnEneusurrn¡oústRre
permanent. La reivindicació proteccionista va aplegar a Catalunya
tots els grups socials, des dels sectors empresarials fins als obrers

ffi*s *r6gmreru

téxti1s. Va estendre, a més, un sen-

timeni ióri dTñCó'mprensi#*a-

d*& #ffi€ffi &mre&sreffi ffi#€6€€*

atiar les doctrines que defensaven
1a necessitat d'una autonomia, és a

dir, d'un.pode5 pg!ít1c-propi que
donés satisfacció a les exigéii-ies
d' uná s o-ci-e-tá I ind u s tria I mdtaT6rent de la de 1a resta de l'Eslat.
En la configuració deI catalanisme també van influir unes actituds

polítiques própies dé eátalüÉ
nya. Tant el carlisme com el libér?:..lisme democrátic dels federals,v-an_

criticar el carácter fortallf:I$-cenralista i unitari que els diversos gol
'ierñs
moderáts i els progressiffid
havien donat a l'Estat liberal espanyol des de la mort de Ferran VII.
EIs carlins havien promés el retorn
als antics furs de Cataiunya, mentre que els federals van defensar
una organització descentralitzada
de 1'Estat.

l

Míting

catalanista
celebrat al teatre
Novedades de
Barcelona el 25
de juliol de 1 886.
El catalanisme
va sei des dels
seus orígens,
un moviment

interclassista.

Factors que van conduir a
I'aparició del cata lanisme
Durant la primera meital del segle XIX, a Catalunya, es va anar
afermant un sentiment d'identitat

quevá@
parició del catalanisme polí4q,
enté s corriTlieñiñd iéacióETTu-togove:n-de Cátá1dnya eri el si de

la d'Espanya. Mentre Catalunya vivia un p ro cé s c?éffi'ür-b-aniza:
- c:ióilniciav¡ tm rrotrrno.d-els o cial.
.uruñrit-t p.lt -=-nflictés entre ia
burgesia industrial i la naixent class'¿ obrera,lá}?sta de I'Estat mante'
nia leTcáiacterístiques própies d'una societat agrária.
E1s interessos económics de 1a
incipient indústria catalana reque-

rien 1a instauració d'una política
IEstat espányol. E" la conFiguració
'
económica de tipus protecc-ionisd¿l cáiáláiiisfne van confluir reivinpród i ca ci on s i neü ís tiq u e LLeqlllLE
' ta que defenséiIá producció
--réaJitats
forts
aranzels
duadipia
imposant
i
socials
económiques
----'-'--?
ners als productes estrangers, espeferéñórad-es - r actituds lotitqu&
ggbqg4g¡l4ei¡irs aagl esos, amb
!-rópies. Quant a 1es primeresl-com
e1s quals encara no era possible
hem vist 1! Unitat 2), el corcentlicomp etir. P e Q !!u¡g991q :le-!_re s terari de 1a RenaixenEa havia do1

natorig@i-

ment de catalanisme cultural.
D'altra banda, pel que fa a les

realitats económiques i socials
diferenciades, cal apuntar que
la progressiva industrialitzactí v a
eixamplar 1es diferéncies socials i
polítiques entre Catalunya i 1a res-

Opcions ideológiques
del primer catalan¡sme
Durant el Sexenni Democrátic havien aparegut les primeres formuiacions del catalaoisme polític.
Peró va ser durant 1a Restqurlció
que ei catalanisme vá prendre, de
manera clara i definitiva, una expressió política. De tota manera, el
nacionaiisme catalá va ser inicial-

ment un sentiment limitat a uns
grups socials minoritaris, de carácter intel'lectuai i professionalJs
tractava d'un movirnent de class-6'mitjan-es (escri ptors. metgeJ,
:adüocats'. arquitectes. enginyeTf

dels

professors. petits propietaris, etc.),
amb escassa preséncia entre la burgesia industnal. els grans propietaris agrarG-i1a clássé obrera. No fou
lins a comenqaments dei segle xx
que el catalanisme es va convertir
en un veritable moviment de masses de carácter intercla$sista.
En la formulació del catalanis-

successius governs, exercida fins al
Ig9f , va s?r un motiu de conflicte

me com a ideologia van confluir
tres sectors ben diferents: e1 repu-

ta de I'Estat. amb interessos agiaris, comercials i financers , era par-

tidária del lliurecanvisme, és a
dir, del' .tÁ;-;b-itrftranger
sense traves.

La política lliurecanvista

:

':-¿itsme tederal, el tradrcronafs-

:- = --á lónó f éI-óáiahnisma rorná n-

-:

-,-egem-ho.

: fracás de l'experiéncia de la
l":-:rera República va obligar els re¡q¡blicans federals a iniciar un
,,:;lg debat intern. Valentí Almi:all. que havia es[át uñ dels diri]

!:- -?el federalisme intransigent,

ji

-.'a

separar del Partit Federal i va
:: - :rduil éf fáderálisiñt*cap T-uns
: :=:ulats própiament catalanistes.

-

=s

de 1.878,

Nrnirallviidentificár

:¿ivindicació d'un Estat catalá no
:l-. amFulmodel teóric i universal
:- ,:ederalisme), com havia fet Pi i
-,:rga11, sinó com una exigéncia
:r:pia ds_la realitat nacionql-49 gu- ¡ Retrat de ValentíAlmirall, obra de Ramon
--- rnya (el particularisme). En poCasas.
---:s paraules. segons Nrn:raIL Ca/n
--=ny uhavia de,?-; ;Xm-¡;;f 1
Finalmenr,
r"rr] lrror ideo-: soLameni p-erqué el federalisme 1ógi¿ a;ft riiner"l catálalismé.el foi:
.,'

::;.

en abstracte, el millor sistema

c-riplors

tant del periodic La

m9ri, i es caracteri

tzav a pet

7,á

rá-

dicalitat dels seus plantejaments
catalanistes. de vegades gairebé in-üépéñZléntistes,
i pe1 seu rebuig a
participar en la política de la Restauració. Fins a un cert punt van representa! inicialment, un paper de
pont entre e1 catalanisme laic i

:.: :xent cátáIanismé, é1 triái.iónu

:-sme. El canonge Jaume Coll{él
::eta Jacint Verdaguer i. sobretot,

Renaix,ens4.

Aquest nucli. que havia naJcut a
i'escalf delslgqq F-l.o1qlq, e¡a liderat
pel poeta i dramaturg Anget Gui-

a\
-;J¿u,nzg-1881).
Si Almirall era I'esquerra del
--:ne cató1ic va constituir ia seva
::eta. Amb Ia Restauració. alguns
::ctors eclesiástics van evolucio:-'l des de1 carlisme
_.: cap ai catala-

i esq,r;?-áii{Fga {3T"tot-'

mava el grup d'intel'lectuals

'. govern, sinó, sobretct, perqué
-:-,alunya era una realitat histórica
- ::ltural i tenia dret al seu prófr
: i:ogovern. En el seu IIlbre Lo can.."":isryte (IBBó) defg4¡q q4 qatala
-'.me de carácter democrátic. Ai:T1.; mé;. üa Fundar el primer
::a¡i en llengua catalarya,: el .D_iari

democrátic d'Almirall
'

el católic

i tradicionaljsta de Torras i Bages.

'

tutur bisbe de Vic ]osep Torras
=i Baees van considerar indestriá-

i

t Poeta idramaturg,
Angel Guimerá va
ser un dels máxims
dirigents del
catalanisme
romántic, que
s'aixoplugava
en el periddic
La Renaixensa.

< Josep Torras
i Bages (1 846-1 91 6)

és el representant

més important del
catalanisme católic.

Factors que van conduir a I'aparició del Gatalanisme polític durant el segle xtx

>--E---

:-¿s el catalanisme i el catolicisme
.. seu lema va ser uCataiunya será

::istiana o no seráo). Aquestes ideper Tor-

.) van ser desenvolupades

:as i Bages aI'ob\?l-a-tradicio catala-

:: (1892)

i van tenir una ámplia di. -.sió a través de la revista vigatana
-:- Vey 1!y! fia91yerrat, Lye*va apa-

:iixerl'any

1BZB.

'

Aquestgrup d'e-

:^esiástics es van haver d'enfrontar

;ovint amb una gran part de la je:arquia de I'Església, de taranná
ntegrista i plenament espanyolit-

EATATA¡IISME

c0aSERvÍD0R

-ada.
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I. rnEneusunrruoúsrnre
Reina Regent, en

effianera

La c*ffisffiXgdació

del ca*ffi$anisme

e1 qual reivindiexplícita l'auto-

nomia política per a Catalunya.
D'altra banda, 1'any 1BB9 la Lliga
de Catalunya va dur a terme una
intensa campanya de mítingqeqg!
de les terres catalanes en defensa

del manteniment de1 dret civil ca-

Les

ta1á, que el govern pretenia suprimir. La campanya va ser tot un éxit

primeres actuacions

i el dret civil catalá

La major part dels diversos sectors

fins al dia d'avui.

catalanistes es van reunir, sota la
iniciativa de Valentí Almira11, en

La

(1880) i en el Segon Congrés Cata-

A moltes localitats catalanes es van
crear centres i periódics catalanis1es. La Inga de eátalunya va inspira¡la constitució de la Unió Cata[¿nista (1991), que erá uná6*l
Je federació d'entitats catalanistes

els assistents a

aquests congressos hi predominaven els intel'lectualSplqprqlcgsionals liT-era1s i els comerciants. Un
dels acords presos va ser la fundació del Centre Catalá (1882). Toti

:

que el Centre no era própiament
un partit polític, va ser 1a primera
associació de carácter polític del
catalanisme. El Centre Catalá va
dur a terme una gran campanya
de propaganda catalanista arreu de

Catalunya, vi_p ro,rylg¡g_ggg€€n
defensa del proteccionisme econó¡¡is i fins i tot va presentar urur
candidatura a les eleccions generals de 1886, que frac¡ssá- Eo"Igunes localitats, els catalanistes es
van presentar a les eleccions muni-

cipals i van aconseguir els primers
regidors.
Peró la primera gran acció del
catalanisme va ser la presentació

del Memorial de Greuges al rei
Alfons XII (1BBQ=!!dolylqelE le_dactat per Almirall en llengua castell-ana¡xpressavaéf del-contenta-

ment de la societát-ltáIánaleJ
qu e so tri

a

la

-ll

en-

-trreÚsteniment
W-arñal-1\aper
wt dál'Estat (el
?<
--.
catala tenra un us excluslvament

roa .lutr.7¿.r"rrd" Cátuiil
nra Jlmaiq aq I 99?]gy"i. qE
de

larusta va celebrar a Manresa una
assemblea. d'on va sorgir un dotG
ment clau en la história del catala:ris¡ae: Les Bas¿s yer a la Constitució
R¿¿ittal C¿na[ana. més conégüf
com a Bases de Manresa. Aquest
- Plafó de cerámica arnb d lema.Sant patnó
de Catalunya toman-nos ta lfibertat., en una
Íocume-nt. que rncloia elements fede les faganes de la casa de fes Punxes de
deraiisres i rradicionalistes, proclaPuig i Cadafakh.
- mavála=o'br¡¿rnia de e aralunyá, d e ineru que el sisrcrna de la Restaurafensava el dret de disposar d'unes
ció tenia a Catalunya.
corts própies amb plena capacitat
El Cenrre Cacalá va experimenlegislativa. instituia el catalá com a
tar un gran creixement amb la inúnica llengua oficial. dotava Catacorporació de nous socis. Peró, al lunya de totes les competéncies en
mateix temps, cada cop es va fer ensenyament i justícia, derogava eImés evident que era molt difícil servej militar obligatori i posava
que les diferents tendéncies del caI'ordre públic sota control d'una*
talanisme poguessin conviure en policia autonómica. A més, Cata-,

una mateixa associació. Les ten-

lunya disposaria d'una moneda

sions entre Almirall í el grup de La
Renaixensa van portar tinalment
aquest grup a separar-se de1 Centré

própia. Les Bases de Manresa van
ser, durant alguns anys, el progra-

i

tormar'ulra nova associacié: la
privat i no s'enseñiava a letesco9+tuny_1[B B1!!a Lli
-{lllie4"
i"r), d"f""tuuu q
elláe carácter més conservador
dret civil catalá i es posicionava a
i nacionalment més radical. L'any
*te'ñFffitrpr-o te c ci oni s r¡e et onó - 1BBB, aprofitant la vinguda a la
mic Aqúeilta
rsta acci6,
accro. en
enla
la qual
Oual per
Del
Barcelona de I'Exposició Universai
primer cop van participar també de la reina regentt que presidí els
industrials, pot ser considerada el Jocs Florals, els catalanistes de la
primer acte_q¡siql del gq_13l.g- Lliga de Cataiunya lí van presentar
nisme i va mostrar el poc arrela- un document,_ el Missatge a la

a2

mantenir

Unió Catalanista
iles Bases de Manresa

e@

Iffista (1883). Entre

es va

ma d'autogovern del catalanisme
i van definir una via no indepenr
dentista cap a 1a sobirania nacional
de Catalunya.
Ilactuació de la Unió Catalanisla va ser cada cop més intensa. En
esclatar la guerra de Cuba, els cata-

lanistes es van declarar partidaris
d'atorgar a I'illa l'autonomia com a
únic camí perqué aquest territori
es mantingués vinculat a Espanya.

3. Revolució democrática i Restauració borbónica (1868-1898)
< Assemblea de la Unió
Catalanista celebrada a
Ia sala de sessions de
l'Aiuntament de Manresa
el 1 892. En aquesta
assemblea es van
aprovar les Easespera
Ia Constituc¡ó Reg¡onal
Catalana, conegudes
com a Bases de Manresa.

r Segell de propaganda
de la Unió Catalanista.

-- aateix temps, van alertar l'opi--: :ública de les nefastes conse-

;-¿rcies que tindria una guerra
e1s Estats Units.
.'any 1897la Unió va fer púb1ic
jocument, conegut com a Alis-::
-":: n Crela, en el qual els catala.*.:eTse solidaritzaven amb el po:-j cretencr aleshores en guefta
:-::ira Turquia, i establien un pa:i'-elisme entre Catalunya i Creta,

l:-.-':

sindicalisme de classe i de l'agitació cultural. A més, el catalanisme
va tenir una influéncia cabdal sobre un gran nombre d'enrirats: grups

excursionistes, agrupacions corals,
esbarts sardanistes, etc.
També alguns sectors del.aburgesia industrial, que fins aleshores

havien estat completament allunyats

catalanisme, van comen-

ámbits ciutadans. Així, el L895I'escriptor Angel Guimerá va assolir la
presidéncia de l'Ateneu Barcelonés
-que aleshores era una de les corporacions més influents de Catalunya- i es va estrenar amb un discurs abrandat a favor de 1a llengua
-cata-lanq gn 1a que va ser 1a primera
intervenció en catalá pronunciada

qar a veure els efectes positius i mo-

en aquesta institució. D'altra banda, també podem destacar 1es ins-

:,=:ronalitats vícdmes de 1'opressió
:. Castella i de Turquia, respecti-

dernitzadors que podia tenir un poder autónom per a Catalunya.

r::ent. Aquest document va pro-

Fruit de tot plegat va ser la
preséncia del cataianisme en altres

truccions pastorals del bisbe de
Barcelo-na Josep Morgades (1900),

':Jar una intensa campanya anti:;:alanista, i ei govern va prohibir
-.:' ¡ublicació d'alguns diaris catala-

de1

preséncia pública
delcatalanisme

Republicans federals
- I óOó-

wi
Grup de V Almirall
EF

CENTBE

:r

pocs anys, el catalanisme havia
:xperimentat un gran creixemenl i
i:iusió, tant pe1 territori catalá com
:erles diverses classes socials. A
::olts l1ocs ei van anar conslituiñt
associacions obreres catalanistes i
.luvenils. La preséncia obrera de1

:atalanisme es va consolidar amb
-a creació del Centre Autonomista
Je Dependents del Comérf i de la
lndústria (CADCI, 1903), que va
exercir una actuació a mig camí del

1a

Les lendlncies del primer calalanisme polílic

:-stes.

La

en qué exigia l'ús del catalá en
catequesi i en la vida pastoral.
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possrEH,.
La Ciutadella de Barcelona, de fortalesa a parc públic
La Ciutadella de Barcelona era una fortalesa que va ordenar construir Felip V després de la
catalana a la guerra de Successió (1702-1714). El rei, que volia castigar la població
la seva resisténcia a acceptar la dinastia borbónica, va ordenar la demolició de més de mil
popular barri de la Ribera. La fofialesa tenia forma de pentágon regular, amb un baluard a cada
tex, que li donava una forma de planta estrellada.

Durant la primera meitat del segle xrx, la Ciutadella va servir de presó militar i va ser molt
la població barcelonina, que sempre la va veure com un símbol de l'autoritarisme dels
governs espanyols. Per aquest motiu, va ser atacada durant els diferents avalots populars
vernamentals que es van produir fins al 1868. Aquest any, durant la revolució de setembre, s'ini
demolició de la fortalesa, perd no fou fins l'any 1869 que el govern va cedir el recinte a la ciutat"
cies a la intervenció del general Prim.
La fofialesa va ser enderrocada entre el 1869 i el 1888, any en qué es va habilitar per ser la
l'Exposició Universal de Barcelona. Aleshores es va convertir el recinte en un conjunt de
a la ciutat: el parc de la Ciutadella.

La fortalesa de la Ciutadella de Barcelona al segle xvru

> Gravat que il.lustra l'atac
a la Ciutadella de Barcelona

durant la Jamáncia, bullanga
esdevinguda a Barcelona
I'any 1843.

3. Revolució democrática i Restauració borbónica (136g-1S9g)

La revolució de setembre de 1868: la Junta Revolucionária de Barcelona decreta
la demolició de la Ciutadella

o

züF
:E

f
lt

o
o

f lesdeveniment més remarcable ocorregut els dies
I-r que seguiren fou la inauguració al migdia del di-

ment. En l'acte d'inauguració, al qual va assisrir un
no.mbrós públic, .l prelident á" Iu ¡untu .f".rua urru
al.locució d'incipients matisos catalanistes, on s'ex-

vendres setze d'octvbre [de teOAl ae l'endárocament
de 1a Ciutadella. La demolició gaudia d'un gran recolzament popular. El dia quatre,i'endemá dJl,acord, 1a
Junta lRevolucionária de Barcelona] va rebre una feliciució escrita per la seva decisió amb més de dues mil fir-

pressá en els següents termes: uUn día, al pisar el primer Borbón 1a tierra libre catalana, a la par que por Ia
mano del verdugo destrozaba nuestros santos fueros,

mes. Quatre dies més tard, es va efectuar una manifes-

odioso baluarte símbolo de oprobio

tació per reivindicar el compliment de l'acord. Com

a

conseqüéncia, la Junta es veié obligada a demanar a la

Diputació que nomenés una comiss i6 que, juntament
amb 1a Junta i l'Ajuntament, l'ajudés a'no ietardar-lo
més. La comissió es va reunir aquell mateix dia, a dos
quarts de vuit de1 vespre. El dia nou d'octubre un grup
de catalans residents u Mrd.id rru trametre urru ultá f"licitació a la Junta, que constitueix una mostra explícita
de la connotació anticentralista que tenia 1,".r¿"rro.u-

sobre las ruinas de la abatida Barcelona, levantaba este

y de ignomiaia
Innato
en
todo
cataián
el
sentimiento
[...].
deiu gloriosa historia y el entusiasmo por sus derechos, núodía
consentir Barcelona que continuara en pie este odioso
fuerte, sangrienta memoria de lelipe V y de1 Conde de
España [...]'.

A l'emplagament, s'hi volia construir una zona de
jardins i párcs que es considerava necessária a la ciutat,
on només es disposava delJardí del General.
Marició

JaNuÉ r Mrxtt, La.lunta Revolucioniirin
de Barcelonale I'any a Só8 (1992)

L'Exposició Universalde Barcelona de lggg
rü
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fou més un éxit d'arracció popular que
f f Exposició
no pas un al.licient de reactivació económica proffunda.
[...] L'Exposició Universalimpulsá diverses rea-

litzacions paral.leles

a Barcelona, conseqüéncia, d,una
banda, de la voluntat d'oferir als visitants una imarge
més cosmopolita i, de l'altra, de fer-la servir de detonant

per solucionar diverses mancances d,infraestructura
ivies urbanes i accessos a la ciurat, mitjans d" 1;.;;;ció interiors i exteriors, higiene i nete¡a públiqr.s, mobiliari i enllumenat urbanb, -o.ru*"rrir, remodelació
d'espais urbansl incompatibles amb el cieixement de-

mográfic de la ciutat i la concepció que els nous diri,

gents tenien del quehavia de ,"rr.rrru áuténtica capital.

b
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1...] UExposició serví també per posar en evidéncia la
capacitat.dels.empresaris i els arquitectes catalans. El
cas més significatiu és el de l,Hotel Internacional, obra

de Doménechi Montaner [...]. Elfet valorat més positivament pels barcelonins, i per bona part dels altres
catalans. fou la definitiva desaparició de les instal.lacions militars del recinte de1 párc de la Ciutadella. La

seva ocupació per

1a població i 1es autoritats civils era
una vella reivindicació que sorgia en totes les revoltes
barcelonines.
Pere

ANcurna, "IlExposició Unive¡sal

de Barcelona del 1BBB".
Dtns: Hi,Lóna. Folítira. sorietat icultura dels paisos Catalans.
Yol.7 : La,onsolidació del nón burg?,. t gt:O- t o00 (199611

¿ e**u#S
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< Restitució del recinte
de l'Exposició.
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I. LIBERALISME

I INDÚSTRIA

Avista aéria del parc de la
Giutadella en I'actualitat.
S'hi poden distingir,
entre altres, I'edifici del
Palament de Catalunya i,
al davant, I'lES Verdaguer
i la capella militar. En primer
pla ia I'esquerra, el Museu
de Zoologia, antic
restaurant de I'Exposició.

Després de llegir i d'observar atentament aquests documents, fes les següents activ¡tats:

Q Observa els plánols (document 1) i comenta la funció que tenia la Ciutadella fins al 1868.

b
c
d

Per qué la Ciutadella va ser atacada per la població barcelonina durant algunes de les revoltes
que es van produir al llarg de la primera meitat del segle xtx?
Com va rebre la població barcelonina la decisió de la Junta Revolucionária de 1868 d'enderrocar la Ciutadella? Per qué?
Busca informació sobre el comte d'Espanya isobre la seva relació amb la Ciutadella.
Llegeix el document 4 i comenta la incidéncia de I'Exposició Universal de 1888 a la ciutat de Bar-

celona.
Busca més informació sobre l'Exposició Universal de 1888 i explica quins tipus d'activitats s'hi
van dur a terme.

3. Revolució democrática i Restauració borbónica (1góS_1g9S)

l- Ianifest
'ffi¡müel

del Govern provisional

tríomf de la revolució de setembre de 1868 i I'exili de la reina
lsabel ll, el nou govern provisio-

ra fer públic, el dia 25 d'octubre, un manifest en el qual expressava la
seva posició sobre diver,@
m]d

¿rspectes de l'actual itat pol ítica espanyola.

dil-*6-'":'.*.

j ¡
!
I
:

'

;

terre"" j" l"'f""r=".1 ,.ro,ri-i.nto revolucionario iniciado en Cádiz contra un poder que

o*u*ado

en el

Ientamente había ido aflojando y rompiendo to jo, lo, u-_
cr¡los de la obedienciu y
haita .l
"ir.rp.to,
h-echo posible su derrumbamiento
en el espacio de unos
rlíasi terminada Ia misión de las,junraq ynombradu,

pr";;;;ub*
lu,

uu_

mridades, conveniente y necedario u, y, qu. el gobieÁ
prouslonal [...] reco ja y concrete las varias manifestaciones,
de la opinión pública [...].
Como punto de partida para la promulgación de sus
principios generadores, la revolución ha eirpezado por

sentar un hecho que es la base robusta sobre la cual deben
descansar sus reconquistadas ljbertades. Este hecho es e1

destronamiento y expulsión de una dinastía que por su
abierta oposición con el espíriru del siglo ha sjdá rémora a
todo progreso i...1.

Destruido el obstáculo y expedito el carnino, la revoluI
ción ha establecido el Sufragio-universal, como la demosI
tración más.evidente ypalpable de la soberarua del pueblo
[ . ].La manifestación del espíritu público más impártante I
de todas, por la alreración esenciai
ganización secular de España, es la réladrra al planteamien_
to de la libertad-religiosa 1...1. No se vulneru la f"
f..lp"rq*
autoricemos el libre y tranquilo ejercicio d. ot o, *tror'.r,
presencia del católico
:
es gu-e se han levantado voces elocuerrt", y ru_ i
terdad
torizadas en defensa del régimen repubiicano
¡...]. Eímd :
éxito que han tenido rentatiuu, J.
;
"Ju
países de Europa que nos han precedido
en las vías revolu_ i
cionarias debe excitar hondamente la meditación pública,
antes de lanzarse por caminos desconocido, y or.ü*.---'
;
:

;;; ;;r;;..'.;i;;;-

[...].

*;;;;;il;;;;

Manifesr del Covern provisional a

la

Nació

(25 octubre I 868)

a Qué van ser les juntes que s'esmenten en el document?
b Amb quíns arguments es justifica I'expulsió dels Borbons?
c Quin tipus de sufragi va introduir el govern provisional?
d Quina és |actitud der govern respecte a ra rerigió? com ho justifica?
e Quina és |actitud der govern respecte a ra Repúbrica?
justifica?
com

ho

2. La Constitució de 1g69
Acontinuació reprodulm els articles que assenyalen les
novetats més importants de la constitució
de 1869 amb relació a la de 1g45:

¡rr a nación española, y en su nómbre las Cortes Consti_
tuyentes, elegidas por sufragio universal, deseando

:

j
i

afiarrzar la justicia, la libertad y lJs eguridad, y pro,r"¿.
ul
bien de cuantos vivan en España, a"Jr"t n y Sancionan
la
siguiente Constitución.
Art. 3. Todo detenido será puesto en libertad o entrega_
do u Ia autoridad
horas- siguienres al acro de detención.
[...]
A*. 4. Ningún español podrá ,". pr.ro sino en virtud de

j"di.iJd;;;;l;;;;;;dcuarro

mandamiento de Juez competente.
español qu" ," halle en el pleno go_
ce de sus derechos civiles podrá ser privado d"l d"r"."ho
de vorar. en las elecciorr", d" ,""J¿rr"i-¿r;;;;;;;^;
Cortes, diputados provinciales y concejales.

Art. 16. Ningún

I
.
.

l¡:..17.
Del

r'l

Támpogopodrá ser privado ningún español:
idás y opirriorr"r.

derecho de emitir libremlnte sus

t..'l

b¿l derecho de reunirse pacífiiamente.

Del derecho de asociarsá para todos los fines de la
vida

humana que no sean conriarios á la moral p¿Uli.u.
t...iArt. 21. La nación se obliga a manrener el .ulto y lo,

ái

nistros de ta:religión * tói.; Ei ;ñr.j.- p?ürrl"
;;;
vado de cualquier religión queda garan t:izJdo a¡odoJlOs
extranjeros residentes en España, sin más limitaciones
que las reglas universales de tu
-orl y á"i ¿"r".Ár.-ii

;

gunol españoles profesaren otra rehéión que Ia católica,
"l:
es aplicable a los mismos todo lo disluestá
en el párrafo

anterior.

87

I. LrsrRALrsuE r rr.roúsrnre

Art. 24.

español podrá fu ndar y mantene r e stable cimientos de insrnrcción o de educación sin previa licencia, salvo la inspección de la autoridad competente por
razones de higiene y moralidad.
Art.32. La soberanía reside esencialmente enla nación,
de la cual emanan todos los poderes.
Art. 33. La forma de gobiemo de la nación española es
To do

la monarquía.
ArL 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes.
Art. 35. El poder ejecutivo reside en el Rey, que lo ejerce por medio de sus ministros.

a

de dos cuerpos colegisladores, a saber: Senado y Congreso.
Art. 62. Para ser elegido senador se necesita: ser españo1, tener más de cuarenta años; gozar de todos los derechos civiles y reunir alguna de las siguientes condiciones
fsegueix una llista d'alts cárrecs polítics, militars i eclesiástics; haver estat tres cops diputat o dos cops alcalde
d'un poble de més de 30.000 habitants, i estar entre e1s
majors contribuents del país].
Art. 65. El Congreso se compondrá de un diputado al
menos por cada 40.000 almas de población, elegido con
arreglo a la ley electoral.

Comenta les principals novetats amb relació a les constitucions anteriors. Destaca'n els aspectes següents:

.
.
.
.
.

b

Art. 38. Las Cortes se componen

preámbul,
drets dels ciutadans,
religió,
concepte de sobirania,
divisió de poders ifunció de cadascun.

Quin sistema polític estableix aquesta constitució?

3. El republicanisme federal
ValentíAlmirall, I'autor del text següent, va ser una de les figures polítiques més rellevants del Sexenni Democrátic, durant el qual defensá les idees republicanes federals intransigents. En l'época
de la Restauració va ser un dels fundadors del catalanisme polític.

es de Cataiunya ha sorgit un partit federalista fort
p"I nombre i fort per les intef iigéncies que hi militen; des que s'ha vist que aquest partit constitueix Ia majoria, 1a gran majoria del país, ningú no pot dubtar que en

¡1
U

aquesta terra clássica de la llibertat hi viu poderosa la
idea de la independéncia.
La bandera dels catalans és la independéncia de Catalunya dins de 1a federació dels Estats espanyols, i aquesta bandera, variant el nom de la comarca, és la de tols els
federalistes espanyols.
I no pot ser una altra. S'enganyen molt els qui creuen
que pot constituir-se la federació venint de da1t. No pot
contractar sinó qui té llibertat per fer-ho, no poden firmar el pacte federal sinó els pobles que són amos de la
seva sobirania.

Així, doncs, no podrá construir-se la federació sense
que siguin abans els Estats sobirans; cada un ha de lenir
tota la llibertatnecessária per abdicar a favor del conjunt
ia part de sobirania que cregui convenient; altrament, si
se 1a imposava des de dalt, la federació estaria mai fundada, mancaria d'un dels seus principis essencials i estaria
exposada a trencaments.
88

Així. la federació ha de constitui¡-se convocant cada
una de les comarques que hagin de constituir Estat, a1
crit d'independéncia, la seva representació prdpia, les
seves Cofts constituents particulars que formin la seva
constitució; després d'aixó vindrá la formació del pacte
federal.
No coneixem cap altre camí per arribar al resultat que
desitgem. No pot admerre's la federació doctrinária, si
no federació aparent, perqué haurien de topar entre si
els drets i els deures que s'imposarien els Estats i sens
dubte ei govern central voldria intervenir en l'organització ínterior dels Estats, matant d/aquesta manera 1a federació.
De1 que hem dit resulta que l'única política que pot
conduir-nos a la República federal és encoratjar 1a idea
d'independéncia que existeix latent en totes les províncies d'Espanya, encoratjar l'esperit provincial que ha es-

tat l'únic que a Espanya ha fet coses grans.
La llibertat, en la seva manifestació més perfecta, ha
de ser la base de les constitucions dels Estats, i amb aixó
ha estat dit que han d'adoptar 1a Forma democrática re-

publicana'

(segueix a la página segijenr)

Revolució democrática i Restauració borbónica

r
b

I

B,,sca informació sobre Valentí Almirall i redacta'n
fia biografia breu.
l,.r[na concepció d'Espanya exposaAlmirall?
3o,nn proposa arribar-hi?

=n

mocrática fed9ryI, peró mentre aquesta no s,hagi establert,

la seva creació ha de ser el fi, l,objectiu immeJiat dels
esforgos federalistes.
Valentí ArluR¡rL, fragments d,un article publicat

final que s'ha d'aconseguir?
quin context va ser escrit aquest article?

a El Estado

{. Elprojecte de constitució de 1g73
F srojecte de constitució de la Primera República preveia un modelfederal
per a Espanya. Tanma-

er:x. no vaarribar aser aprovat.

reunida enCorres Constiruyentes, deseando ur"ruru.la
:.::t?:,.:1"":1",
!L cumplir
la justicia y realizar el fin humano a que esrá llamada

libertad,

la civililació n, d"cr"tu-y

s¿nciona el siguiente Código fundamental
1...]
Art.34. El ejercicio de todos los cukos es libre en España.
Art. 35. Oueda separada la Iglesia del Estado.

lrt' 39'.oueda prohibido a ia nación o al Estado federai, a los Esrados regionales y a los
Municipios subvencionar directa ni indirectamente ningúá culto.
1...]
Ara t? La forma de gobierno de ra nación española esia Repúbrii" f"¿"rur.
Art' 45' El Poder de Ia Federación se divide en Poder legislativo, poder
poder
ejecutivo,

dicia1yPoderderelaciónentrelosp.J"'.'.t-.l

ju-

At,''
Estados tierren compl.tu uurorrorrría económico-administrativa
?2'-Los
ytoda la autonomía política compatible con ia existencia de la nación.
Art' 93' Los Estados tienen facultad de darse una Consrirución política, que
no podrá en
ningún caso contradecir la presente Constj.tución.

Art' 94' Los Estados nombran

suFragio universal.

sus Gobiernos respectivos y sus Asambleas legislativas
por

,

.

l

Art' 96' Los Estados regirán su p-olítica propia, su industria, su hacienda,
sus obras púbiicas.
sus caminos regionales, su beneficen.ia, su

inrtru..io"f,iiri.rru;rffi;ffirt#"::"j
Llvrrcb y

sociales que no hayan sido por esta constitución remitidos
ar

poder;;;;i"""""D

a Explica quina és |actitud d'aquesta constitució respecte
derfet rerigiós.
b Quines havien de ser res competéncies ders estats regionars?

c
d

g6g_1 g9S)

Aixó ha de ser alhora un fi i un mitjá. Uobjectiu que ens
guiaa tots és regenerar Espanya i conduir_ia'a la prásperi_
tat i la grandesa. El mitjá és la creació de la Repúblicá de_

d 3,uin és l'objectiu

I

(1

Explica les principals diferéncies entre esfaf u nitari i estat
federat.
Per qué aquesta constitució no va arribar a ser aprovada?

5. El manifest de Sandhurst
El manifest de sandhurst va ser proclamat pel príncep
Alfons, fill d'lsabel ll i candidat al tron espanyol, el desembre de 1874 des de l'exili anglés. El text, redactaiper
cánovas, es caracteritza per l,equilibri entre les idees liberals i conservadores, i presenta
et príncep com la persona que pot reconciliar una societat dividida per motius polítics.

Catalán (1.0 mirg 1,870)

I. LIsrRALlsr"rE t ü.roúsrn¡¡,

r.¡ or virtud de la espont áneay solemne abdicación de
.H -i augusta -udr" fisabel IÍ], ta., generosa como in-

forrunada, soyelúnico representante yo del derecho monárquico en España. Arranca éste de una legislación secular, confirmada por todos los precedentes históricos, y
está indudablemente unida a las instituciones representativas, que nurica dejaron de funcionar durante los treinta
y cinco años transcurridos desde que comenzó el reinado
de mi madre hasta que, niño aún, pisé yo con todos los
míos el suelo extranjero. 1...]
Si unaJunta de senadores y dipuudos sin ninguna for-

ma legal constituida, decreló la República, bien pronto
fueron disueltas las únicas Cortes convocadas con el deliberado intento de plantear aquel régimen por las bayonetas de la guamición de Madrid. Todas las cuestiones políticas están así pendientes¡ y aun reservadas, por parte de los
actuales gobemantes, a la libre decisión del porvenir.

a
b
c
d

Afortunadamente, la Monarquía hereditaria y consd- I J
tucional posee en sus principios la necesaria flexibiiidad t
ycuantai condicionesde acierto hacenfalta para que to- i
:
dos los problemas que traiga su restablecimiento consigo !
sean resueltos de conformidad con los votos y la conveniencia de la nación.
No hay que esperar que decida yo nada de plano y arbitrariamente; sin Cortes no resolvieronnegocios arduos
los príncipes españoles allá en los antiguos tiempos de la
Monarquía, y esta justísima regla de conducta no he de
olvidarla yo en mi condición presente, y cuando todos
los españoles están ya habituados a los procedimientos
parlamentarios. Llegado el caso, fácil será que se entiendan y concierten las cuestiones por resolver un príncipe
leal y un pueblo libre.
,

(1 desembre 1874)

Quins elements liberals i quins elements conservadors apareixen en el text?
Quina funció pretén exercirAlfons Xll com a monarca constitucional?
Quina valoració fa del regnat d'lsabel ll? I dels anys del Sexenni Democrátic?
En quins períodes histórics antics diu que s'inspira?

6. La Gonstitució de'1876
Presentem a continuació alguns dels articles més significatius de la Constitució de 1876, que va estar en vigor fins al 1923:

Art.

11. La religión Católica, Apostólica, Romana, es la

del Estado. La nación se obliga a mantener el culto y sus
ministros. Nadie será molestado en territorio español por
sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo

culto, salvo e1 respeto debido a la morai cristiana. No se
permitirá, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado.

Art. 13. Todo

español tiene el derecho: de emitir libremente sus ideas y opiniones ya de palabrai ya por
escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento
semejante, sin sujeción a la censura previa; de reunirse pacíficamente; de asociarse para los fines de la vida humana;
de dirigir peticiones individual o colectivamente a1 Rey, a
las Cortes y a 1as autoridades. El derecho de petición no
podrá elercerse por ninguna clase de fuerza armada. Los
que formen parte de las Fuerzas Armadas no podrán ejercer el derecho individual de peticiones, debiendo conformarse a las leyes militares especiales.

Art.

18. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Art. 19. Las Cortes se componen

de dos cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados.

Art.20. El Senado se compone: 1." De senadores por
derecho propio. 2." De senadores vitalicios nombrados
por la Corona. 3." De senadores elegidos por las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes en la forma que determine la ley. [...]
Art.27 . El Congreso de los Diputados se compondrá de
los que nombren las juntas electorales, en la forma que
determine 1a ley. Se nombrará un diputado, a lo menos,
por cada cincuenta mil almas de población.
Art. 29. Para ser elegido diputado se requiere ser español, de estado seglar, mayor de edad y gozar de todos 1os
derechos civiles.
Art. 48. La persona del Rey es sagrada e inviolable.
Art. 49. Son responsables los ministros. Ningún mandato del Rey puede llevarse a efecto si no está refrendado por un ministro, que por solo este hecho se hace responsable.

3. Revolució democrática i Restauració borbónica (1868-1S98)

.

Compara l'article 11 d'aquesta constitució amb el número 21 de la Constitució de 186g.

b Fes el resum dels drets individuals que figuren en I'article número 13.
c Fer qué l'exércit és apartat de la política per aquesta constitució? Per qué no ho havia estat en la
de 1 869?

d

Llegeix i comenta la resta d'articles reproduits. Relaciona'ls amb tot alló que has estudiat sobre
les constitucions espanyoles anteriors.

7. El sistema electoral de la Restaurac¡ó, segons ValentíAlmirall
En aquest text, ValentíAlmirall denuncia la práctica del frau electoral, habitual durant el període de
la Restauració:

fL

o nuestro es, de hecho, una mala parodia de eleccio-

n"s. Listas electorales, urnas, escrutinios, todo está

falseado [...].
La nuestra es una farsa en toda su desnudez, una completa farsa, especial y exclusiva de las elecciones españolas. Ya se trate de sufragio universal o restringido, no hay
sino un solo y único elector: el ministro de la Gobemaciór5
el cual, ayudado por un ejército de funcionarios de toda
clase, [...] ejecutaylleva a cabo todas las eiecciones desde
su despacho bien situado en el centro de Madrid.

confeccionanlas listas de electores poniendo aigunos nombres reales entre una serie de nombres imaginarios y, sobre todo, nombres de difuntos que en el acto de
Ia votación están representados por empleados subalternos vestidos con trajes civiles. El autor de estas líneas ha
visto enmuchas ocasiones como su padre,a pesar de llevar muerto muchos años, acudía a depositar su voto en
Se

la urna, en la persona de un barrendero o de un sabueso
de la policía vestido para tal ocasión con un terno presta-

do.[.

]

Ya hemos visto que el ministro de la Gobernación es

quien hace los diputados ministeriales; mas como un
gobierno no pu"d" vivir sin oposición, é1 es también
quien designa los candidatos de oposición que han de
salir. [...]
En Ia mayor parte de los distritos, y sobre todo en los
rurales, los candidatos son completamente desconocidos de sus electores y no tienen ninguna clase de intereses en la comarca. A estos diputados se les ha aplicado
unnombre español, que es intraducible a cualquieridioma; se les liama (icuneros), es decir incluseros, siendo el
ncunelismo, otra de las plagas de nuestro pretendido
parlamentarismo.
Valentí Auutntrlr , España tal como

es

(l'Havana, 1889)

a Expl ica la dif eréncia enlr e s uf rag i u n ive rsal i s uf rag i restri n g it.
b Com controlava les eleccions el ministre de la Governació?
e Quines práctiques fraudulentes es descriuen en el text?

d Qui eren els cuneros?

8. El programa regenerac¡on¡sta de Joaquín Costa
Joaquín Costa va ser un dels ta*¡ta exponents del regeneracionisme. En el text de la página següent n'exposa algunes de les idees principals.

a' Busca informació sobre Joaquín Costa. Després, redacta'n una composició.

b

c
d

Resumeix el programa regeneracionista de Joaquín Costa en matéria educativa.
¿Creus que avui l'ensenyament ha incorporat aquest programa?
En quin context histdric va ser escrit aquest llibre?
> Garicatura de Joaquín Costa, un dels

intel'lectuals més crÍtics amb la Restauració i el
caciquisme, que va preconitzar una regeneració profunda de la vida social i política.
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