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AMAIERARA 

ELISABET II.AREN AROA 
Espainian debekatuta zegoen emakumeek erreinatzea => 
Fernando VII.ak semerik izan ez zuenez, ondorengotza-
legea aldatu zuten bere alaba Elisabet erregina izateko. 

Fernando VII.aren anaiak, Karlos Maria 
Isidro, ez zuen onartu erabaki hori => 
Lehenengo Karlistaldia hasi zen. 

Hala ere, 1833an 
Elisabet II.a tronura 
igo zen 13 urterekin. 

Bere erregealdia moderatuen 
eta progresisten arteko lehiak 
baldintzatu zuen: 

 Moderatuak erreginak botere gehiago izatea nahi 
zutenak ziren. 

 Progresistak Espainian monarkia konstituzionala 
ezartzearen aldekoak ziren => Erreginaren boterea 

konstituzio baten menpe egotea nahi zuten. 

Bi talde horien ezberdintasunak zirela eta, altxatze 
militarrak + gobernu aldaketa ugari gertatu ziren. 

1868an, herri-matxinada bat gertatu zen: La Gloriosa 
=> Erreginak Espainiatik alde egin behar izan zuen. 

XIX. MENDEAREN 
AMAIERA 

Elisabet II.a joan ondoren: 
 Konstituzio berri bat onartu zen. 
 Monarkia ezarri zen estatu-egitura bezala. 

Espainiako errege baten bila 
hasi ziren => 1871n, Amadeo 
Savoiakoa aukeratu zuten 
(Italiako erregearen semea). 

Errege atzerritarra zenez, jende 
gutxi zegoen bere alde => 2 urte 
geroago tronuari uko egin zion. 

Amadeo abdikatu eta gero, Errepublika aldarrikatu 
zen => lehenengo aldiz, estatuburua (presidentea) 
herritarrek aukeratu zuten . 

Errepublika ere ez zuen jende asko bere 
alde izan (urte bat iraun zuen, baina lau 
presidente izan zituzten). 
 1874an, altxatzen militar batek 

Errepublikarekin amaitu zuen => 
Monarkia ezarri zen berriro. 

BERREZARKUNTZA 

1874an Alfontso XII.a (Elisabet II.aren semea) izendatu zuten errege. 
=> Espainian garai historiko berri bat hasi zen: Berrezarkuntza. 

Garai horretan, alderdi kontserbadorearen eta alderdi 
liberalaren arteko gobernu-alternantzia ezarri zen: 
 Alderdi kontserbadorearen (moderatuen) burua 

Antonio Cánovas del Castillo zen. Lur eremu 
handien jabeak eta armadako goi-mailako 
buruzagiak zeuden bere alde. 

 Alderdi liberalaren (progresisten) burua 
Práxedes Mateo Sagasta zen. Burgesek zeuden 
bere alde. 

Alfontso XII.a 1885ean hil 
zen => bere semea Alfontso 
XIII.a hartu zuen bere lekua. 

1898an, Espainiak azken koloniak galdu zituen. 

Oso gaztea zenez, bere ama 
Maria Kristinak gobernatu zuen 
Alfontso XIII.ak 16 urte izan arte. 


