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Tema 13 

A crise da Restauración 

(a desarticulación do sistema canovista) 

 

Perda das derradeiras colonias e crise de 1898 

 

  O sistema da restauración, distanciado da cidadanía, irá paseniño acumulando un desprestixio 

institucional que se suma ao internacional. O desastre do 98 suporá o cénit desta situación: a perda das 

últimas colonias ultramarinas comporta danos humanos, económicos e morais que se deixarán sentir en toda 

a sociedade: 

 

Coa independencia da maior parte do imperio a inicios do XIX , só 

as illas de Cuba, Porto Rico, e o arquipélago das Filipinas no sudeste 

asiático continuaron formando parte do imperio español. Cuba e Porto 

Rico baseaban a súa economía na agricultura de exportación, 

esencialmente baseada no azucre de caña e no tabaco. Eran unhas 

colonias que acadaron un importante desenrolo e que eran moi lucrativas 

para a metrópole.  Cuba converteuse na primeira produtora mundial de 

azucre. As duras leis arancelarias impostas polo goberno de Madrid 

converteron estes territorios nun "mercado cautivo" dos téxtiles cataláns 

ou das fariñas castelás. Esta situación prexudicaba claramente a illa antillana que podía encontrar  produtos 

mellores e máis baratos nos veciños Estados Unidos. A  Guerra dos Dez anos  (1868-1878), saldada coa Paz de 

Zanjón, fora un primeiro aviso serio das aspiracións independentistas cubanas.  

 

Ante a falta de reformas por parte do goberno español en 1895 os movementos independentistas de 

Cuba e Filipinas volveron  a erguerse en armas contra o dominio español. Respondían, así, os desexos de 

autogoberno de moitos sectores da poboación das colonias, insatisfeitas pola falta dun verdadeiro proceso de 

descentralización emprendido desde o goberno e as restricións que lles impuña unha política económica 

fortemente proteccionista.  

 

A gran novidade foi a axuda estadounidense ós rebeldes cubanos. Washington axudou a os insurrectos 

caribeños esencialmente por: 

 

 Intereses económicos mineiros e agrícolas. Cuba era a primeira produtora do mundo de azucre.  

 Interese xeoestratéxico. O nacente imperialismo norteamericano buscaba o dominio do Caribe e 

Centroamérica. O que denominaban o seu back courtyard (patio traseiro) en aplicación da Doutrina 

Monroe: “América para os americanos” 

 A política represiva do Xeneral Weyler, cos seus campos de internamento. 
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En realidade, o enfrontamento que se aproximaba en Cuba 

mostraba a pugna entre un imperialismo moribundo, o español, e un 

que estaba nacendo e que ía marcar os tempos posteriores, o 

norteamericano. A aínda inexplicada explosión no navío 

norteamericano Maine (casus belli) no porto da Habana propiciou 

unha furibunda campaña periodística das cadeas de Pulitzer e Hearst. O 

goberno norteamericano do presidente McKinley, alentado por unha 

opinión pública cada vez máis belicista, declarou a guerra a España. 

  

 A guerra foi rápida e contundente polas grandes diferenzas entre 

os dous exércitos; a escuadra española non podía competir fronte aos poderosos acoirazados 

norteamericanos, unha forza catro veces superior e moito máis moderna. Os escenarios das batallas foron 

Santiago de Cuba, Cavite e Manila, onde se produciu en poucos días unha rápida e contundente derrota. Tras 

a destrución da Mariña española e o desembarco das tropas norteamericanas en Cuba, Porto Rico e Filipinas, 

o Goberno español, ante a superioridade militar dos EE UU, solicitou o armisticio. 

 

As negociacións de paz remataron coa sinatura do Tratado de París: España cedía Cuba, Porto Rico, 

Filipinas e a illa de Guam aos EE UU; a cambio recibía unha compensación económica de vinte millóns de 

dólares. O resto das posesións españolas no Pacífico -as illas Marianas e Carolinas- foron vendidas por España 

a Alemaña en 1899. Desaparecía así o imperio colonial español en América e no Pacífico. 

A derrota, cualificada como o desastre do 98, causou en España un forte impacto na opinión pública, nos 

partidos políticos, nos intelectuais e nas clases medias. Non provocou a quebra do sistema político nin unha 

grave crise económica, pero puxo de manifesto a incapacidade da oligarquía dominante para modernizar o 

país. Os militares sentiron unha profunda frustración e resentimento, responsabilizaron do fracaso aos 

políticos e pecháronse progresivamente nunha actitude de defensa corporativa dos seus intereses. Os 

intelectuais desenvolveron unha reflexión crítica sobre España marcada pola desmoralización, o pesimismo e 

a idea de decadencia. As clases populares respiraron tranquilas de non ter que enviar os seus fillos a morrer a 

Cuba. 

 

O rexeneracionismo Foi unha corrente intelectual, política e literaria que 

impregnou a vida pública española de finais do século XIX e comezos do XX. 

Caracterizouse tanto pola análise dos males do país e a súa crítica ao sistema da 

Restauración, como polo seu propósito de atoparlle remedio e de renovar e modernizar a 

realidade política e económica de España. Para os membros deste movemento, os 

problemas de España derivaban da existencia dun Estado ineficaz e dunha clase política 

corrupta e oligárquica, así como dun escaso e deficiente desenvolvemento dos recursos 

económicos. Para mellorar o país cumpría rexenerar o Estado e reforzar a estrutura 

produtiva. 

 

O máis destacado representante das ideas rexeneracionistas foi Joaquín Costa. Ao 

longo dos seus escritos e da súa actuación persoal, defendeu un amplo programa renovador desde dentro e 

desde arriba, para conxurar dicía- as revolucións das rúas e dos campos. O seu programa resúmese no seu 

lema: Escola e despensa.    

 

O acorazado Maine afundido 

Joaquín Costa 
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Os inicios do reinado de Afonso XIII: O revisionismo político (1902-1912) 

Durante o reinado de Afonso XIII produciuse a crise e desaparición do sistema 

da Restauración, deuse a quebra dun sistema parlamentario incapaz de solucionar 

por vías constitucionais os problemas que se multiplicarán desde 1898 e durante o 

primeiro cuarto do século XX. Entre eses problemas, hai que destacar: 

 

1-a crise do modelo bipartidista, determinada polos problemas internos dos 

partidos da quenda e a súa crise de liderado despois da desaparición de Canovas-

1897- e Sagasta -1903: e polo crecente protagonismo de forzas políticas 

(republicanas, de esquerda, nacionalistas) que non encontran acomodo dentro do sistema. Os primeiro 

intentos de reacción serán feitos desde dentro do sistema (revisionismo dinástico de Antonio Maura e José 

Canalejas).  

 

2-a cuestión militar, coa permanente disposición do Exército a tutelar a vida política. 

 

3- os graves problemas que suscita a ocupación de norte de Marrocos (O Rif) 

 

 4- Á conflitividade social (débense lembrar datas como 1909, 1917 -folga xeral- ou 1921), alimentada 

polas crises económicas e que se inserta no contexto dun proletariado europeo en constante axitación. 

 

5- a inestabilidade gobernamental que acabara sendo insostible e desembocara no golpe de Primo de 

Rivera e a instauración da ditadura, como intento de solucionar a crise ao prezo de liquidar o propio réxime 

constitucional. 

  

1906: A cuestión militar: A lei das xurisdicións 

En maio de 1902 iniciouse o reinado persoal de Afonso XIII, declarado maior de idade aos 16 anos. O 

novo rei amosou desde o principio unha forte inclinación pola intervención nos asuntos políticos e, en moitos 

casos, as súas iniciativas, aínda que apoiadas no poder que lle daba a constitución, excederon o que se 

esperaba dun rei constitucional, especialmente aquelas que tiñan relación co exército, do que era xefe e gran 

entusiasta. 

  A primeira das crises do reinado foi provocada polos militares. Os militares seguían sendo un dos 

piares do réxime, querían manter a súa estrutura de poder independente do goberno. O monarca apoiaba 

esta postura e en  moitas ocasións manifestou a súa identificación có exército, sobre todo cando este tivo 

problemas en Cataluña. O primeiro deles produciuse cando un grupo de oficiais, por supostas ofensas a 

patria, esnaquizaron en 1905 os locais do diario La Veu de Catalunya e do semanario de humor Cu-Cut.  . A 

maior parte do exército apoiou esta acción e o goberno non se atreveu a castigar os culpables. Deste modo en 

1906 o poder militar impúxose o civil ao conseguir, co consentimento do rei, a  aprobación  da Lei de 

Xurisdicións, que establecía que os delitos contra o exército serían xulgados por tribunais militares, incluíndo 

os delitos de opinión contra a patria e contra o exército. 

 

 

Afonso XIII 
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A “revolución desde arriba” de Antonio Maura 

 

Antonio Maura converteuse en líder do Partido Conservador en 

1903. No seu chamado Goberno Largo (1907-09) intentou poñer en marcha 

un proxecto reformista (“revolución desde arriba”) de rexeneración do 

sistema e de atracción das clases medias, co que tentaba desprazar a casta 

caciquil e neutralizar as demandas das clases populares. Nel incluíanse 

medidas políticas (como a fracasada reforma da lei electoral de 1907, a 

concesión dunha maior autonomía a Concellos e Deputacións e o 

recoñecemento das rexións) e medidas de tipo socio-económico 

(disposicións proteccionistas, creación do Instituto Nacional de Previsión, 

“Lei do Descanso dominical”... ). 

  Pero este proxecto de reforma viuse condenado ao fracaso, tanto 

polas súas propias limitacións como pola dimisión de Maura a raíz dos 

sucesos da Semana Tráxica. 

 

1909:  A “Semana Tráxica” de Barcelona  

En 1906 iniciouse a penetración española no norte de África mediante o 

establecemento dun protectorado franco-español no norte de Marrocos, tal e 

como prevía a “Conferencia de Alxeciras”, a España correspondiulle unha 

franxa no norte en torno a Ceuta e Melilla: a rexión do Rif. A expansión 

española na zona obedecía tanto a móbiles económicos -investimentos en 

ferrocarrís, explotación mineira... - como de prestixio político e militar, pero 

atopouse coa resistencia militar das tribos bérberes. Despois de infrinxirlle estas 

unha forte derrota ao exército español (“Barranco do Lobo”), o goberno decidiu 

o envío de reforzos coa mobilización de continxentes de reservistas que debían saír do porto de Barcelona. 

 

 

Foi este feito o que desencadeou unha revolta popular que adquiriu compoñentes fortemente 

antimilitaristas e anticlericais. Durante días a cidade de Barcelona foi escenario de actos violentos, 

enfrontamentos coas forzas de orde pública, incendios de conventos... O movemento popular adquiriu un 

carácter espontáneo e o “Comité de Folga”, formado por republicanos, anarquistas e socialistas, non foi quen 

de controlar a situación. 

 

O goberno respondeu empregando o exército e desencadeando unha feroz represión. Centos de 

persoas foron detidas e sometidas a consellos de guerra e ditáronse 17 penas de morte. Destas só se 

cumpriron cinco, entre elas a do pedagogo anarquista Ferrer i Guardia quen, malia non ter unha participación 

directa nos feitos foi considerado o seu inspirador ideolóxico.  

 

Antonio Maura 

Barcelona durante a Semana 

Tráxica 
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A magnitude acadada pola represión desatou unha campaña internacional de protesta. En España, os 

liberais uníronse á oposición para esixir a destitución de Maura, obxectivo que ao cabo se cumpriu. No ámbito 

catalanista, as forzas de esquerda acusaron á dirección burguesa do catalanismo (“Lliga Regionalista”) de ter 

apoiado a represión e comezou a tomar corpo un movemento nacionalista de orientación esquerdista (a 

futura ER).  

Igualmente, produciuse un achegamento das forzas republicanas e socialistas. Moitos obreiros 

cataláns, desilusionados polo papel ambiguo xogado polo republicanismo lerrouxista (chamado así polo seu 

fundador Alejandro Lerroux, o seu partido, o partido Radical, era un centralista, radical e burgués, pretendía 

atopar apoios populares e anti-catalanistas cun discurso radical demagóxico e anti-relixioso), pasaron a 

engrosar as filas dun anarcosindicalismo cada vez máis forte (fundación CNT) 

 

“Rebelaos contra todo : no hay nada o casi nada bueno. 

Rebelaos contra todos : no hay nadie o casi nadie justo. 

Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura, 

destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres 

para virilizar la especie, penetrad en los registros de la propiedad y haced hogueras con sus papeles para que 

el fuego purifique la infame organización social, entrad en los hogares humildes y levantad legiones de 

proletarios, para que el mundo tiemble ante sus jueces despiertos.” 

Artigo, 1906, Alejandro Lerroux 

 

 O reformismo social de Canalejas 

Entre 1910 e 1912 o goberno liberal de José Canalejas volveu retomar a 

política reformista, intentando modernizar a vida política española pola vía do 

reformismo social, a descentralización administrativa e a limitación dos poderes da 

Igrexa. O seu proxecto contemplaba medidas como: 

 

1- a substitución do imposto de consumos por un imposto progresivo sobre 

as rendas urbanas (o que xerou descontento entre os sectores acomodados)                                                                               

2- o servizo militar obrigatorio en tempos de guerra e a supresión da redención en metálico (a famosa 

lei dos 500 duros),                   

3- o regulamento das relacións laborais               

4- unha “Lei de Mancomunidades” que permitía a unión de Deputacións provinciais nun mesmo 

organismo (pensada para atraer ao nacionalismo catalán)             

 5- o recorte do poder das ordes relixiosas e limitacións á instalación doutras novas (lei do cadeado), 

que pretendía limitar a instalación de ordes relixiosas dedicadas a ensinanza que, expulsadas de outros 

países como Francia e Italia, se instalaban en España: maristas, la Salle, salesianos, Cluny… 

 

Esta importante liña de reforma, que non chegou a se materializar integramente, viuse tráxicamente 

interrumpida pola morte en atentado do seu principal impulsor ( 1912). A vida política española continuou 

sen modificarse en profundidade, nun marco de crecente conflitividade social e de intensificación da 

actividade das forzas de oposición ao sistema. 

 

José  Canalejas 
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Oposición e a crise do sistema  (1912-1917)  

 

A partir de 1912 foise facendo cada vez máis evidente a contradición entre o dinamismo da sociedade 

civil e o inmovilismo da clase política. A división da opinión pública con motivo da guerra europea (aliadófilos 

vs xermánofilos), a fragmentación dos partidos dinásticos e as intromisións do exército e do rei na vida 

política, remataron por precipitar unha crise que as forzas da oposición tampouco souberon aproveitar: 

 A oposición ao sistema estaba integrada polas seguintes correntes: 

 

- Carlismo: co novo pretendente D. Xaime abandona, en 1909, a vía insurreccional. Defendía a tradición 

católica, o corporativismo e os “foros”. 

 

- Republicanismo: movemento de reforma social e política con predicamento en amplos sectores das 

clases medias e populares. Constituía a principal forza de oposición parlamentaria, pero atopábase 

dividido en diferentes correntes (“lerrouxismo”, “blasquismo”, P. Reformista... ) 

 

- Movemento obreiro: dividido en dúas tendenzas, a socialista (PSOE, UXT) e a anarquista. O PSOE 

adoptou unha política de colaboración coas forzas republicanas, logrando incrementar a súa influencia 

social e electoral. O anarquismo, máis radical nos seus postulados, fortaleceuse coa creación da CNT 

(1910) e posuía unha forte presenza entre o proletariado catalán e os campesiños andaluces 

 

- Nacionalismos periféricos: opoñianse ao carácter centralista do réxime. Eran máis fortes no P. Vasco 

(PNV) e, sobre todo, en Cataluña (tendo como forza principal á “Lliga Regionalista” de Cambó). En 

Galicia, onde a súa penetración era menor, o rexionalismo evoluíu cara postulados claramente 

nacionalistas coa fundación das “Irmandades da Fala” (1916). 
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