LA RESTAURACIÓ (1875-1931)
Cánovas del
Castillo
Encarregat de
restablir la
monarquia

1/12/1974. MANIFEST DE SANDHURST

29/12/1974. PRONUNCIAMENT DE SAGUNT

Redactat per Cánovas, publicat per Alfons XII.
Afirma la monarquia com a única sortida a la inestabilitat
política i estableix les línies fonamentals de la
Restauració: ordre, propietat, monarquia i liberalisme.

Sense esperar consentiment de Cánovas, Martínez
Campos proclama rei Alfons XII, amb el suport de
conservadors i de l’exèrcit.

CONFLICTES RESTAURACIÓ

CONSTITUCIÓ 1876
Corts bicamerals:

Senat elitista

Congrés dels diputats (sense
concretar sufragi)
Confessionalitat Estat

Catòlic, sense llibertat de
culta però tolera en l’àmbit
privat.

L’Església controla l’educació
Sobirania compartida Corts i Corona
Rei: cap de l’exèrcit, poder executiu,
amplis poders, inviolable.
Regulació de lleis i llibertats.
Constitució flexible (adaptada als dos
partits dinàstics).
Inspirada en la de 1845, amb aspectes de
la de 1868.

REIAL ORDRE 1876
Exèrcit subordinat al poder civil (per
evitar pronunciaments
Sistema bipartidista com el model
britànic
Aprovació constitució

INICI
RESTAURACIÓ

01/1975.
Alfons XII
arriba a
Espanya

Republicanisme:

Retraïment electoral

Intents insurreccionals
↑ obrerisme

Reivindicacions

BASES RESTAURACIÓ

III Guerra Carlina (1872)
Combats al País Basc, Navarra, Catalunya i el
Maestrat.
1976: FI Guerra

Derrota definitiva dels carlins

Abolició dels furs, però es respecta concert
econòmic basc
Gran cost humà i financer.

Conflicte cubà

1878. Pau de Zanjón
Promet autonomia administrativa a
Cuba, amnistia pels insurrectes i
abolició esclavisme
No es compleix tot  es torna al
conflicte

Intervencionisme exèrcit en la vida política
Caràcter partidista i excloent dels moderats
Conflictes militars

PARTITS DINÀSTICS
PARTIT
Conservador

LÍDER
Cánovas

Liberal

Sagasta

BASES SOCIALS
Terratinents, alta burgesia
industrial i jerarquia catòlica
Mitjana i petita burgesia i
sectors professionals

Els partits dinàstics s’alternen
el poder en el govern estatal

TORN
PACÍFIC

QÜESTIÓ RELIGIOSA
Estat confesional catòlic

LLIBERATATS
Restrictives

SUFRAGI
Censatari

POLÍTICA ECONÒMICA
Proteccionisme

Aconfessionalitat de l’estat
Llibertat de culte

Màximes

Universal masculí

Lliurecanvisme

1885. MORT D’ALFONS XII

El monarca decideix quan es fa el
relleu

FALSEJAMENT ELECTORAL
Afavorit per abstencionisme
generalitzat i analfabetisme
general

Regència
Maria Cristina

Ministre de Governació

Elabora “encasillado”
Arriba als governadors
civils i cacics

1885. PACTE DEL PARDO
Cánovas i Sagasta confirmen
alternança pacífica

Mètodes utilitzats
Tupinades, “pucherazos”, falsificació cens, compra
de vots, vots en nom de desconeguts o difunts
Caciquisme: individus de gran influència que
manipulen la població (que depèn d’aquest)

Forces d’oposició
marginades

FORCES D’OPOSICIÓ
Carlisme
Derrota 1876, però conserva forta
presencia a Navarra, País Basc i
interior català.
Aparició nacionalisme basc i català 
redueix les seves bases socials
Tendències:
Integristes: tradicions i
postures ultracatòliques.
Tradicionalistes: evolució
cap al regionalisme.

Nacionalisme
Defensa particularisme
lingüístic, cultural,
institucional i històric.
Destaca a Catalunya
(catalanisme) i al País
Basc (contrari a
l’abolició dels furs i la
ràpida transformació
socioeconòmica).

Republicanisme
República com a forma d’estat, estat laic,
sufragi universal masculí, interclassistes, de
classes mitjanes. Forta implicació en
associacions de classe treballadora.
Els més moderats s’uneixen al Partit Liberal.
Tendències:
- Possibilistes (Castelar): República unitària i
participació política.
- Centralistes (Salmerón): unitat política i
territorial estat, preocupat per ordre i
estabilitat política.

- Federalistes (Pi i Margall):
república federal, posicions
socialitzants, preocupats per
condicions obrers.
- Progressistes (Zorrilla):
república unitària, partidaris
lluita armada.

Moviment obrer
En clandestinitat fins el 1887 (aprovació Llei d’Associacions).
Anarquisme
Jornalers andalusos i obrers catalans. Defensen llibertat, societat sensee
clases i millors condicions.
18881. Congrés Internacional Obrera. Creació FTRE.
Tendències:
- Anarcocol·lectivisme: lluita sindical per arribar a la revolució a mitjà/llarg
termini.
- Anarcocomunisme: sindicats. Accions violentes, volen acabar amb
capitalisme (estat, burgesia, Església). Atemptats: Liceu (1893), Corpus
(1896, i posterior Procés de Montjuïc), assassinat Cánovas (1897).

Socialisme
D’inspiració marxista. Defensen participació en
política per arribar a societat comunista,
abolició clases socials, socialització propietat.
1879. Pablo Iglesias funda el PSOE en
clandestinitat.
1888. I Congrés PSOE: constitució UGT.
1890: celebració primer 1 de maig.
1910. PSOE aconsegueix el seu primer escó.

Substituït per

DESASTRE
DEL 98

Moviment independentista
liderat per José Martí a la
zona oriental

1895. GUERRA
INDEPENDÈNCIA DE CUBA

No es concedeix
autonomia a Cuba
+
Política aranzelària
1891, que perjudica
econòmica cubana

Fracàs intents Martínez
Campos per la pau

Weyler
Mètodes cruesa,
vol exterminar
revolucionaris

Espanya intenta aïllar-lo, però
s’estén a occident

1897. ASSASSINAT
CÁNOVAS

Sagasta al govern

Concedeix autonomia a Cuba

Camps de
“reconcentración”

Radicalització situació

1896. ESCLAT REVOLTA A FILIPINES

EUA intervé

és tard

Dirigit per Aguinaldo.
Espanya el sufoca l’any següent

1898. EXPLOTA VAIXELL NORDAMERICÀ AL PORT DE L’HAVANA

ESCLATA
GUERRA
Derrota
contundent

Espanya no preparada
Destaca

SORGIMENT
REGENERACIONISME

Joaquín Costa
Oligarquía y caciquismo: denuncia incultura,
oligarquia i endarreriment socioeconòmic. Vol
europeïtzació i educació, descentralització
administrativa i política agrària. Cal cirurgià de
ferro, i mobilitzar classes mitjanes.

1899. Nou pla d’estudis.
1900. Llei de protecció d’accidents
i Llei sobre les condicions del
treball de dones i nens.
Projectes de descentralització.

Corrent De pensament plantejat per
intel·lectuals ja abans del desastre,
però ara més ressò.
Qüestiona valors i sistema polític
Restauració. Busca regenerar el país
atenent a l’educació i al foment de
la riquesa.

Crisi partits
dinàstics
Govern
SilvelaPolavieja

Polavieja publica
manifest caire
regeneracionista

Mort líders:
1897: Cánovas
1905: Sagasta

Prevista per
catalanistes,
republicans federals
i socialistes

CONSEQÜÈNCIES
- Molts morts (sobretot sectors humils,
privilegiats aprofiten sistema de quintes).
- ↑ deute públic: ↑ impostos, encariment
vida
- Pèrdua avantatges fiscals i influència
internacional.
- A llarg termini, afavoreix desintegració
sistema.
- Crisi cultural: país decadent i endarrerit
(Generació del 98 és testimoni)

A l’agost, Cuba,
Filipines i Manila ja
ocupades

12/1898. TRACTAT DE PARÍS

Positiu: repatriació de capitals  entren
molts diners, que són utilitzats per
revitalitzar economia.

1899. Venta
últimes colònies
a Alemanya

Conservador
1899-1902
Inestabilitat política:
↑ forces d’oposició

Ha de fer front al greu problema
econòmic després de la guerra

Govern declara
estat de guerra

Reformes militars: ↓ oficials, refer
equipaments, ↓ pressupost.
↑ impostos: afecta principalment al
comerç i indústria

Empresonaments

Ningú assumeix
responsabilitats

Catalanisme
surt reforçat

Finalment
paguen

1899. TANCAMENT DE CAIXES
A Catalunya.
Molts gremis s’uneixen i
decideixen no pagar els impostos.
Suposa impuls pel catalanisme.

Campanya a favor del concert
econòmic a Catalunya

Dimissió Polavieja i
alcalde de Barcelona

Nou missatge a
la reina regent

Fracàs 1r intent
regeneracionista
Descontentament exèrcit
No satisfà aspiracions mov. obrer
No compleix promeses de
descentralització
Fort rebuig mesures econòmiques

Eleccions
1901
Paper important
Quatre
Presidents

1902. CORONACIÓ
ALFONS XIII
Regna fins 1931.
Defensa intervenció
militar i té alta
intervenció en la vida
política  formació
governs inestables i
divisions dins dels partits

Govern
Maura
Conservador
1903-1904
Busca nova base
social: les masses
neutres. Vol
impedir que les
classes populars
adquireixin
protagonisme

1905. FETS DEL CU-CUT
Vist com un retorn intervenció
militar a la vida política.
Els militars no seran sancionats.

300 militars assalten diverses
publicacions catalanistes

Publicació acudit al
setmanari Cu-Cut!

Descontentament exèrcit
pel desastre colonial i
l’auge del catalanisme

Redacta llei
d’administració local, de
caràcter
descentralitzador, però
amb vot corporatiu 
poc democràtica

“La revolución desde arriba”
Defensa necessitat de reformar
sistema polític per evitar que ho
faci una revolta popular

1906. Llei de Jurisdiccions
Oposició la valora com un
atemptat contra la llibertat
d’expressió i la Constitució

Després desastre del 98,
aspiracions cap a Àfrica

1906. CONFERÈNCIA D’ALGESIRES
França i Espanya es reparteixen el
Marroc. Espanya: zona del Rif, amb
interès econòmic i busquen retornar
prestigi a l’exèrcit.

Difícil ocupació, resistència
contínua dels rifenys

1907. Tropes espanyoles
derrotades al Barranco del Lobo

Polítiques reformistes
per limitar paper Església
 fort rebuig de molts
sectors

Govern
liberal

Governs inestables, sense líders
sòlids i resultats electorals de
formacions no dinàstiques

1a crisi del
regnat

1905-1907

Candidatura conjunta,
programa comú (Programa
del Tívoli).
Objectius: derogar llei de
Jurisdiccions i aconseguir
autonomia per Catalunya.

Formació
Solidaritat
Catalana
Aliança forces
polítiques catalanes,
sense partits dinàstics
ni lerrouxistes.

Crida a la vaga general,
que s’allarga una setmana

Adquireix fort component
antimilitarista i de rebuig
hegemonia social i cultural Església

es presenten a

Projecte de descentralització,
acordat amb la Lliga  no
s’arriba a aprovar
Aprova lleis proteccionistes
Renovació marina
Llei de Colonització Interior
per potenciar agricultura
Per ↓ conflictivitat obrera:
- Regulació dret a vaga
- Llei de descans dominical
- 1908. Creació Instituto
Nacional de Previsión

1909. SETMANA TRÀGICA
Participació republicans, lerrouxistes,
socialistes i anarquistes.
S’aixequen barricades als carrers.
Enfrontaments amb forces ordre.
Crema d’edificis religiosos.

Decideixen ↑ nombre soldats al Rif
 agafen reservistes

Dura repressió
govern Maura

Desprestigia govern Maura i
monarquia

Dato: nou líder
partit conservador

Conservador
1907-1909
Busca suport classes
mitjanes

Es declara estat de guerra

Exèrcit reprimeix
manifestants

Radicalització moviment

Onada protestes
internacionals

Campanya “Maura, no!”

Rei cessa Maura

Aconsegueixen 40/44 escons que
Catalunya tenia al Congrés.
Suposa fi caciquisme.

FORCES D’OPOSICIÓ
Govern llarg
de Maura

Molts morts i ferits

Motí popular contra la guerra i
el sistema de quintes

07/1917. Embarcament
tropes cap al Marroc

Eleccions
1907

Conseqüències polítiques
Desintegració Solidaritat Catalana  Lliga
Regionalista pateix retrocés electoral,
acusada de donar suport repressió.
↓ influencia lerrouxisme  ↑ anarquisme

Catalanisme conservador Lliga Regionalista
Carlisme
Força minoritària, però encara amb arrelament a
Navarra.
Republicanisme
Oposició antimonàrquica més important.
Proposen: secularització estat, ampliació bases socials,
reformes socials amb major abast, instauració
instrucció pública.
Tendències:
- Republicanisme històric (Salmerón): funda Unió
Republicana 1903. S’integren a Solidaritat Catalana.
- Partit Reformista (Álvarez): escassa implantació.
- Partit Republicà Radical (Lerroux, Blasco Ibáñez a
València): presta serveis a classes populars, defensa
reivindicacions obreres, denuncia repressió govern,
anticlericalista i anticatalanista. Grans resultats a les
eleccions de 1903 i 1905.
Moviment obrer
Gran creixement.
- Socialisme: potencia PSOE per obtenir poder polític.
Mostra defensa política reivindicacions obreres,
rebutja via insurreccional.
1910. 1r escó parlamentari.
Sorgeix UGT: defensa vaga com a eina reivindicativa.
Important a Madrid, Astúries i País Basc.
- Anarquisme: important a Catalunya, Andalusia i
València. Tendeix cap a l’organització sindical. Paper
destacat a Vaga General de 1902, on demanen
reducció jornada laboral i ↑ salarial.
1907. Creació Solidaritat Obrera (federació
associacions treballadors de caire apolític i
reivindicatiu).
1910. Fundació CNT: entén sindicalisme i vaga
revolucionària com a mètode per transformar
societat. Ideologia independència proletariat respecte
burgesia i institucions estat, apoliticisme mov. obrer,
abstencionisme electoral, voluntat enderrocar
capitalisme mitjançant expropiació als burgesos.

Govern
Canalejas
Liberal
1910-1912
Últim intent
regeneracionista

1910. Ley Candado  per prohibir
establiment de nous ordres religiosos i
frenar influència Església.
Liberalització ensenyament.
Supressió alliberament servei militar.
Lleis de protecció social: reducció
jornada laboral, prohibició treball
nocturn, regulació treball femení,
regulació contractes d’aprenentatge.

Evidència necessitat profunda
reforma del sistema

1914. ESCLAT PRIMERA
GUERRA MUNDIAL
1914-1918

Partits dinàstics abandonen
propostes regeneracionistes i
qüestionen sistema torn pacífic

Escissió
Mauristes

.

Inestabilitat política
Habitual tancament de Corts i
es governa per decrets

Espanya posició neutral
Sense exèrcit preparat ni
interessos a Europa

Opinió
pública
dividida

Aliadòfils (liberals I
progressistes): partidaris
Regne Unit I França
Germanòfils
(conservadors): partidaris
imperis centrals

Partidaris Dato

1912. ASSASSINAT CANALEJAS

Dato nomenat president

Divisió partit
Suposa impuls econòmic

Partidaris Maura
Per l’anarquista Pardiñas

↑ exportacions 
enriquiment empresaris

Sense efectes positius
a llarg termini
No es reinverteix en
producció

Projecte
reconfiguració mapa
europeu

Escassetat d’alguns
productes i pujada de preus
 afecta classes baixes
Doctrina
Wilson

1917. REVOLUCIÓ RUSSA

Reformes per impulsar
agricultura, en obres
públiques, en el
ferrocarril i pel
desenvolupament
cultural.

Govern
Maura

Marca fi guerra.
Mostra que el moviment obrer és
possible.

Forta conflictivitat social.
Moltes vagues.
↑ sindicats (UGT, CNT)

Defensa dret
autodeterminació
nacions sense estat

Dura repressió de la vaga i
detenció líders

Cambó: ministre
1918

Burgesia desconfia de la classe obrera

Moviments
nacionalistes aspiraran
a l’autodeterminació

Declaració
estat de
guerra

1917. TRIPLE CRISI

Sense suport Assemblea ni
Juntes de Defensa.
Arran conflicte ferroviari a
València, s’estén per tot
Espanya.
Reclamen fi monarquia i
formació govern provisional que
convoqués Corts constituents.

1917. VAGA GENERAL
REVOLUCIONÀRIA

Social
Tensa situació
social + ↑
sindicats 
moviment
vaguístic
03.1917.
Creació Comitè
Conjunt UGT i
CNT 
demanen al
govern aturada
pujada de preus

Política
Republicans, socialistes i catalanistes exigeixen reforma constitucional (demanda
encapçalada per la Lliga, liderada per Cambó).
1916. Tancament Corts. 1917. Demanda reobertura  Dato es nega, censura
premsa i suspèn garanties constitucionals onada protestes.
19117. Cambó convoca Assemblea parlamentaris a Barcelona. Demanen
reconeixement realitat plurinacional estat i exigeixen corts constituents. Dato
prohibeix Assemblea i tanca diverses publicacions catalanistes.
Nova reunió estatal, prohibida, amb poca participació, i dissolta per la Guàrdia Civil.
2a reunió, a Madrid: aprovació programa per convocar Corts Constituents 
moviment es dissol snese complir objectius.
1917. Dimissió Dato  formació govern concentració (liberals, conservadors,
regionalistes, Lliga) -_> fi Assemblea i suport a l’exèrcit (control crisi mitjançant
força però sense aportar solucions).
Del 1918 al 1923 es succeiran 13 governs, forçats pels militars, que no podran
afrontar problemes socials ni autonomistes

Militar
Descontentament exèrcit per baixos
salaris, gran nombre d’oficials i
nova llei ascens per mèrits de
guerra.
Formació Juntes de Defensa
(associació sindical): pressionen
govern amb un manifest on el
culpen de la situació de l’exèrcit i
demanen renovació política. El
govern atén peticions, legalitza
Juntes i major autonomia exèrcit.

1919. VAGA DE LA
CANADENCA
Del febrer fins l’abril.
Vaga en una empresa
hidroelèctrica que es
generalitza.

Ciutat sense subministrament
elèctric i producció aturada
CNT aconsegueix aturar
indústries que depenen del
consum elèctric, tramvies i
altres empreses elèctriques.

Govern es reuneix amb
Patronal i sindicats i s’acorda
alliberament detinguts,
readmissió acomiadats i
millores salarials.

No tot es compleix

Tornada a la vaga

Segueix enfrontament laboral

Ara es compliran tots els acords,
es reconeix jornada laboral de
8h i la capacitat legal de
negociació dels sindicats

1919. LOCAUT
1919. APARICIÓ SINDICATS LLIURES
Impulsat per Patronal, amb complicitat de la
policia. Atempten contra CNT.

Posicions més extremes i
violentes mov. obrer

Misèria molt extrema.
Distanciament burgesia i
classe treballadora.

Pistolerisme, atemptats,
enfrontaments amb autoritats i
patrons...

Patronal tanca
fàbriques

Exigeixen dissolució
sindicats, negociació
individual contractes
i llibertat per
acomiadar.
Critiquen govern per
no controlar mov.
obrer: volen +
repressió.

1921. ASSASSINAT DATO
Exèrcit derrotat es retira a
Annual

1921. APROVACIÓ LLEI DE FUGUES

1921. DESASTRE D’ANNUAL
Moltes baixes i pèrdua de tot el territori

Deixa molts sindicalistes morts.
1920. S’inicia campanya per
ampliar territori ocupat

Exèrcit, liderat per Silvestre,
fa ofensiva cap a l’interior

Provoca alçament liderat per
Abd-el-Krim

Es converteix en desastre

1923. COP D’ESTAT PRIMO DE RIVERA
Suport exèrcit, burgesia i sectors conservadors

Forta commoció opinió pública.
Creació nou govern de concentració

Contínua inestabilitat política
↑ influència republicans i socialistes
Recessió econòmica després Gran Guerra
Vagues i pistolerisme constants
↑ demandes autonomistes
Expedient Picasso  demana responsabilitats
polítiques pel Desastre, que poden implicar monarca

