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Tema 7 

O sistema político da Restauración 

(sistema canovista e constitución de 1876) 

  Xurde tras o fracaso da experiencia democratizadora do Sexenio como un intento de articular un 

sistema político estable (que poña fin á sucesión de pronunciamentos militares, levantamentos 

populares... ) e de signo conservador (que garante a salvagarda dos intereses das clases dominantes). 

O seu principal artífice é Antonio Cánovas (líder do “partido 

alfonsino” durante o Sexenio), quen se  inspira: 

- no modelo bipartidista británico de dous grandes partidos maioritarios, e 

- nunha suposta tradición española –que se remontaría á Idade Media- de 

equilibrio de poderes entre a Coroa e as Cortes. 

O regreso dos Borbóns ó trono de España foi coidadosamente preparado 

por Antonio Cánovas del Castillo. En 1870 conseguiu que Isabel II abdicara 

no seu fillo Alfonso. Tamén procurou presentar o xove príncipe como un 

futuro monarca respectuoso co sistema constitucional; a súa educación en 

Inglaterra e o manifesto de Sandhurst formaron parte desa estratexia. O seu 

programa político plasmouse no Manifesto de Sandhurst redactado por Cánovas o 1 de decembro de 1874 

en nome do futuro Afonso XII. Recollía os seguintes aspectos: 

- o principio monárquico en virtude da lexitimidade histórica 

- defendía unha monarquía constitucional baseada no liberalismo doutrinario 

- o respeto do rei ao parlamento 

 

A posta en marcha do réxime foi obra dun Ministerio-Rexencia presidido por Cánovas que, despois 

do pronunciamento de Martínez Campos en Sagunto o 29 de decembro do 74, buscou establecer un 

goberno estable e pacificar o país, as súas principais medidas foron: 

-  Revisar a política revolucionaria do sexenio (limitación de liberdades, censura, sufraxio 

censatario) 

- O control dos concellos polo Goberno. A Lei municipal de 1877 eliminaba a autonomía dos 

concellos e a elección popular dos alcaldes, que pasaban a ser nomeados polo Goberno no caso das 

cidades, mentres os gobernadores civís, baixo as ordes do ministerio de Gobernación, encargábanse 

de nomear o resto dos alcaldes e de controlar a acción de goberno dos concellos. 

Antonio Cánovas del Castillo 



Historia de España 2º Bacharelato  - Fernando Prieto Valdés  e Alba Domínguez Brea   - Licenza CC BY NC SA             2 
 

- Poñer fin os conflitos bélicos de Cuba e a III guerra carlista: Co apoio do exército, o Goberno de 

Cánovas puxo fin a dúas guerras, o que lle valeu a Afonso XII o título de rei pacificador: 

  

• Na guerra carlista, as operacións deron rápidos triunfos ao Goberno. O conflito finalizou en 

febreiro de 1876 coa toma de Montejurra e Estella, derradeiros núcleos da resistencia carlista. Supuxo a 

abolición dos privilexios forais vascos de modo que as provincias vascas perderon as súas peculiaridades 

administrativas e foron sometidas ao sistema común de impostos e de recrutamento de homes para o 

exército. 

  • Na guerra de Cuba, os reforzos enviados deron ao xeneral Martínez Campos notables éxitos 

contra os insurrectos. A paz en 1878 (Paz de Zanjón), concedía unha ampla amnistía, prometendo realizar 

reformas administrativas e políticas en beneficio da illa. Pero a tensión non desapareceu e dará lugar a 

novas rebelións. 

 

Unha vez conseguidos estes obxectivos puido elaborar unha nova Constitución: 

A Constitución de 1876 

A Constitución de 1876, vixente ata 1923, foi a máis duradeira da historia de España. É unha 

Constitución centrista e flexible. Nace dos acordos entre os distintos grupos políticos. Establece que 

España é unha monarquía constitucional, co poder do rei teoricamente limitado polas Cortes. O rei ten o 

poder executivo (nomea ó goberno), parte do poder lexislativo (promulga as leis, pode vetalas, convoca e 

disolve Cortes...), ten a responsabilidade da política exterior e o mando do exército. A soberanía é 

compartida polas Cortes e o Rei. Hai un amplo capítulo dedicado ós dereitos e liberdades individuais. Pero 

son artigos flexibles, que poden ser completados con leis posteriores, que aumenten ou recorten os 

dereitos. 

 As Cortes divídense en dúas cámaras: Congreso e Senado, establecía así mesmo que o sufraxio fose 

regulado por leis posteriores. O Congreso elíxese por sufraxio restrinxido ou universal, segundo a lei 

electoral vixente (en 1890 Sagasta reintroducira o sufraxio universal masculino). O Senado é unha cámara 

alta,  hai senadores de dereito propio (por nacemento ou xerarquía), vitalicios (nomeados polo rei)... Estes 

non poden exceder de 180. Outros son elixidos polos Concellos. É unha cámara moi conservadora. A 

relixión oficial é a católica, pero hai liberdade relixiosa. En definitiva é unha constitución moi ecléctica. 

Débese apuntar que o documento foi aprobado polo consenso dos sectores máis altos da burguesía, que 

pretenden superar así os traumáticos cambios que caracterizaban o rumbo político español, configurando 

unha alternancia no poder mediante a quenda de dous partidos. 
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En todo caso Cánovas busca a estabilidade política  e o apoio maioritario para a monarquía. 

Respecta a Constitución, pero cre que hai dúas constitucións: a que todos coñecemos, a externa; e a 

interna, baseada na tradición española. No sistema da Restauración hai dous elementos clave: a 

monarquía e as Cortes. A monarquía representa a autoridade; as Cortes, a vontade do pobo… pero esta 

quedara totalmente desvirtuada polo xeneralizado fraude electoral. 

 

 

Imaxes : WikiComkons (Dominio Público) 

 


