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1. Sarrera: Berrezarkuntza 
Sei urteko Iraultzak porrot egin ondoren, 1874. urtearen amaieran Monarkia borboitarra ezarri zen, 
Elisabet II.aren seme zen Alfontso XII.aren eskutik. Horrenbestez, Berrezarkuntza hasi zen eta 1923ra 
arte iraun zuen.
Antonio Cánovas del Castillo dinastia borboitarraren eskubideen babesle nagusia izan zen, Sei urtekoak 
iraun zuen bitartean, eta erreginak bere seme Alfontsori erregetza uztea lortu zuen. Alfontso Erresuma 
Batuko Sandhurst Akademia Militarreko kadetea zen.
1874ko abenduaren 1ean, Alfontso Borboikoak Sandhursteko Adierazpena sinatu zuen. Adierazpena 
Cánovas del Castillok bultzatu zuen, eta bertan, programa politiko berri bat aditzera eman zen. 
Programa hura Monarkia konstituzional eta integratzaile baten berrezarkuntzan oinarrituta zegoen, 
garai hartako ezegonkortasun politikoa gainditzeko gai izango zena. Hortaz, Gorteek subiranoa izendatu 
behar zuten.
Nolanahi ere, plan horiei aurrea hartuz, Martínez Campos jeneralak altxatze militarra egin zuen 
Sagunton. Serrano erregeordeak eta Armadak altxatze hura onartu zuten, eta ondorioz, errege gaztea 
aldarrikatu zuten hil berean.
Aldi luze horretan, hainbat errege izan ziren: Alfontso XII.a (1875-1885), Maria Kristina erregeordea 
(1885- 1902) eta Alfontso XIII.a (1902-1931).
2. Cánovasen pentsaera politikoa
Cánovas del Castilloren pentsaera politikoa izan zen Berrezarkuntzaren ideologia ardatza. Hauek ziren 
ideologia haren oinarrizko ildoak:
Denek onartu behar zuten oinarrizko zenbait egia izatea: Monarkia, askatasuna, jabetza pribatua eta 
Espainiaren batasuna. Horiek guztiek benetako barne konstituzioa adierazten zuten, Cánovasek hain 
gogoko zuen britainiar ereduan oinarrituta.
Dinamika politikoa ezartzea, oinarrizko egia horietan oinarrituta zegoena eta eguneroko jarduera 
politikoan eztabaidak onartzen zituena. Horren kanpo utzi zituzten bai karlismoa bai alderdi 
errepublikanoak eta langileen alderdiak.
Ekintza politikorako konpromiso konstruktibo bat onartzea: alderdi batek ez zuen beste batek lortutakoa 
alde batera utziko edo deuseztatuko. Cánovasek proposatutako konpromesu hori lortzeko, ezinbestekoa 
zen itunen bidezko joko politikoa.
3. Cánovasen sistemaren oinarriak [ 106]
Antonio Cánovas del Castillo zen Berrezarkuntzako sistema politikoaren egilea. Alderdi kontserbadorea 
sortu zuen eta sistema politiko baten oinarri juridikoak ezarri zituen, gizarte ordena eta garapen 
ekonomikoa bermatuko zituenak. Aldarrikapen demokratikoak eta hiritarren gizabanakoaren eskubideak 
ukatu zituen.
a. 1876ko Konstituzioa
1845ekoa baino aurreratuagoa zen 1876ko Konstituzioa eta eduki laburra izatea zuen ezaugarri. Zenbait 
gai eztabaidagarri –esaterako, sufragio eredua– aurreragoko legegintza garapenaren mendean geratu 
ziren. Hauek ziren konstituzioaren ezaugarri nagusiak:
* Burujabetza Gorteen eta erregearen esku zegoen, 1845eko Konstituzioan bezala.
* Erregearen eskuduntza zabala zen: Ministroen Kontseiluko presidentea eta kabineteko kideak 
aukeratzea; * Armadako buruzagi gorena izatea. Legeak egiteko eskubidea zuen, eta horri esker, legeak 
indarrean jarri, berretsi eta promulga zitzakeen, bai eta beto eskubidea erabili ere. Horrela, subiranoa 
gobernuaren eta legegintza ganberen gainetik zegoen, moderantismo espainiar kontserbadoreenaren 
urratsei jarraiki.
* Gorteak ganbera bikoak ziren. Diputatuen kongresua herri hauteskundeen bidez aukeratzen zen –
lehenbizi, sufragio zentsitario bidez, eta gero, gizonezkoen sufragio unibertsal bidez–. Senatua bere 
eskubidea zuten senatariez osatuta zegoen, bai eta Koroak izendatutako biziarteko senatariez, eta 
Estatuko korporazioek eta zergadun garrantzitsuenek aukeratutako senatariez ere. Bi ganbera horiek 
eta erregeak ekimen legegilea banatzen zuten.
* Oinarrizko eskubideak hein handi batean 1869ko Konstituzioan adierazi ziren eta aurreragoko legeen 
bidez arautu ziren.
* Erlijio katolikoa Estatuko erlijio ofizialtzat hartu zen; nolanahi ere, beste aitortza batzuk ere onartu 
ziren, jendaurrean gurtzerik eta adierazterik ez bazuten ere.
b. Txandatze eta alderdi-bitasun politikoa
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Cánovasen helburua zen indar politikoen arteko adostasuna lortzea; hori dela eta, dinamika politiko 
jakin bat jarri zuen abian, alderdi politiko guztiek txandaka eta aldez aurretik itunduta agintzeko aukera 
izan zezaten:
Alderdi Kontserbadorea 1875ean eratu zen eta Cánovasek berak zuzendu zuen. Alderdikideen artean, 
garai bateko liberal moderatuak eta unionistak zeuden. 1875 eta 1881 bitartean, Cánovasek bere 
planifikazio militarrerako proiektua bultzatu zuen penintsulako iparraldean karlisten laguntzarekin, bai 
eta Kuban ere, independentistekin batera.
Alderdi Liberal Fusionista edo Alderdi Liberala 1880an eratu zen. Práxedes Mateo Sagasta izan zen 
alderdi burua eta hainbat liberal aurrerakoik osatzen zuten taldea. 1881ean, Sagastak hainbat 
erreforma proiektu proposatu zituen, ekonomia arloan politika liberalizatzailea bultzatzeko, bai eta 
gizarte erreformarako eta gizabanakoaren askatasunen politika bultzatzeko ere. Aitzitik, erreforma 
horietako asko bertan behera utzi ziren, 1884an kontserbadoreek berriro boterea eskuratu zutenean.
1885eko azaroan, Alfontso XII.a hil zen. Haren emaztea zen Maria Kristina Habsburgo-Lorrenakoak 
hartu zuen bere etorkizuneko seme Alfontso XIII.aren erregeordetza. Cánovasek eta Sagastak Pardoko 
Itunean berretsi zuten txandatze politikoaren eta Berrezarkuntza erregimenaren jarraipena.
1885 eta 1890 bitartean, Sagasta gobernura itzuli zen. Liberalek egonkortasun handia ekarri zioten 
herrialdeari eta garapen ekonomikoa areagotu zuten. Askatasunak zabaldu ziren legeen 
promulgazioaren bidez; esaterako, elkarteen legeak, langileen elkarteak legez onartzen zituztenak. 
Halaber, zinpekoen bidezko epaiketak ezarri ziren, eta 1890ean, sufragio zentsitarioa kendu, eta horren 
ordez, gizonezkoen sufragio unibertsala berrezarri zen. Era berean, kode zibila erreformatu zen, bai eta 
erreforma militarrerako proiektu bat ere, eta hainbat lege liberal egin ziren, ekonomia hazteko eta 
trenbideak hedatzeko.
Sistema politiko horrek alde batera utzi zituen ezkerra –errepublikanoak eta sozialistak– eta eskuina –
karlistak, katolikoak, tradizionalistak eta nazionalista hasi berriak–.
c. Hauteskundeak faltsutzea eta jauntxokeria
Burgesiako alderdien txandatze politikoa bermatzeko, ezinbestekoa zen hauteskundeak manipulatzea 
eta faltsutzea. Era askotako iruzurrak egin ziren –hautesontzien kontrola, tokiko agintarien esku-
hartzea, akta hutsak, eltze ukaldiak, etab.–. Horrela, aldez aurretik itundutako alderdi dinastikoetako 
hautagaiek irabaztea lortu zuten.
Konstituzioaren arabera, Erregeak Kontseiluko presidentea eta ministroak aukeratuko zituen, eta 
haiengan konfiantza izateari utz zezakeen, alderdi gobernatzailean barne krisiren bat izatekotan edo 
agintedun alderdiaren eta oposizioaren artean akordiorik egitekotan. Gobernu berria hautatu ondoren, 
Erregeak Gorteak desegingo zituen. Hauteskunde-iruzurrari esker, gobernuak behar zuen gehiengoa 
lortuko zuen.
Jauntxokeria ezinbesteko tresna bihurtu zen hauteskundeak manipulatzeko. Jauntxoak bere barrutia 
kontrolatzen zuen, eta nazioko eta probintzietako agintariekin ados jarrita, gobernurako hautagaien 
zerrendak egiteko ardura zuen. Hautagai horiei sailkatu esaten zitzaien eta hauteskundeak irabazi ohi 
zituzten. Horretarako, haren botere ekonomikoa erabiltzen zuen, herri botoan eragina izateko, eta hura 
nahikoa izan ezean, hauteskunde-iruzurraz baliatzen zen.
4. Ondorioa: Berrezarkuntzako krisia
Berrezarkuntza hasi zenetik, hainbat arazo izan ziren, Maria Kristinaren erregealdian (1885) zerbait 
larriagotu zirenak. Aldi berean, egoera ekonomikoaren zeinu aldaketa gertatu zen eta sistemaren 
funtzionamenduan hainbat arazo agertu ziren. Jauntxokeria eta hauteskunde-iruzurra izan ziren 
Cánovasen sistemaren lehenengo eragozpenak. Aurrerago beste batzuk agertu ziren; besteak beste, 
gizarte arazoak, intelektualen kezka, eta Kubako Gerra eta horrek eragin zuen 98ko krisialdia. Horrek 
guztiak Berrezarkuntzako sistema politikoaren krisiari hasiera eman zion.


