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ESQUEMA-RESUM TEMA 7 – LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1874-1898)  

SISTEMA  
POLÍTIC  

CANOVISTA  

Fonaments  
• Constitució conservadora del 1876  
• La Corona com a poder moderador  
• Suport de l’exèrcit i de les classes benestants  

Objectius  

• Estabilitat interior i defensa de l’ordre  
• Posar fi a la ingerència de l’exèrcit en la vida política  

• Pacificació 
del país  

- Fi de la guerra carlina (1876): abolició dels furs 
bascos  
- Fi del conflicte cubà: Pau de Zanjón (1878)  

Característiques  

• Bipartidisme  - Conservadors: Cánovas  
- Liberals: Sagasta  

• Alternança en el poder: torn pacífic  
• Corrupció i frau electoral: tupinada  
• Poder i influència del caciquisme  

LES FORCES 
D’OPOSICIÓ  

Republicanisme  

• Davallada i divisió després del fracàs de la Primera República  

• Diferents grups republicans  
  

- Possibilistes (Castelar)  
- Progressistes (Ruiz Zorrilla)  
- Federals (Pi i Margall)  
- Unitaris (Salmerón)  

• El sufragi universal (1890) estimulà la formació de coalicions (Unió 
Republicana)  

Carlisme  
• Renovació de dirigents i programa: Acta de Loredan  
• Escissió inrtegrista: Partido Católico Nacional (R.Nocedal)  
• Distanciament entre el clero i el carlisme  

Obrerisme  (veure tema 6)  
Nacionalismes  (veure tema 8)  

CONFLICTE 
D’ULTRAMAR  

Cuba  

• Causes  

- Desigualtat política entre espanyols i cubans  
- Manteniment de l’esclavitud  
- Proteccionisme de la metròpoli, que obstaculitzava el 
desenvolupament de l’economia cubana  
- Incapacitat de l’administració per establir reformes a l’illa  

• Partits  

- Partido Autonomista: proposava l’autonomia de l’illa  

- Partido Revolucionario  
Cubano (J.Martí)  

- Independència per la via 
insurreccional  
- Suport dels EUA  

• Insurrecció 
armada  

-1895: Grito de Baire  

- Fases  

- 1895-1897: repressió militar (Martínez Campos i 
Weyler)  
- 1897-1898: concessions polítiques (autonomia) 
- 1898: guerra hispanonord-americana; derrota 
militar espanyola a la batalla de Santiago  

Filipines  
• Independentisme (José Rizal i Katipunan)  
• Insurrecció armada  
• Intervenció nord-americana i derrota espanyola a la batalla de Cavite  

CRISI DEL 98  Conseqüències 
del desastre  

• Crisi econòmica menor de la que s’augurava  
• Crisi política, però va continuar el torn pacífic. Manifest de Polavieja  
• Crisi ideològica i moral: “nació decadent”  
• Augment de la intervenció militar en la vida política  



Nous 
moviments  

• Regeneracionisme: necessitat de renovar la vida política i social del 
país  
• Generación del 98: visió pessimista d’Espanya  
• Consolidació del catalanisme com a alternativa política (veure tema  
10)  

  


