
1917ko Krisia

Noiz: 1917ko udaberria eta udan lehertuko da. Bartzelonan.

Egoera  :  
- Nazioartean: -1914-1918: I. Mundu Gerra. Espainia neutral

- 1917an Errusian Iraultza Sozialista
- Espainian:

o  Ekonomikoki: I Mundu Gerraren eraginez, Espainiari egindako kanpoko 
eskaria handituko da, produktu guztiena. Esportazioen handitze honekin 
nagusiak atera dira irabazle. Ondorioz prezioak izugarri igoko dira, soldatak 
baino askoz gehiago. Beheko klaseak galtzaile aterako dira.

o  Politikoki: Txandakako alderdiak zatikatuta daude, ez dute gehiengo 
nabarmenik lortzen.   Errepresioa maiz erabiliko da.

- Aspaldi estalian zeuden  arazo-gatazka desberdinak orain azaleratuko dira 
batera: militarrena, politikoena, eta langileena. Denek gobernuaren jarduera 
salatuko dute eta bizitza politikoaren erreforma sakona eskatu.

Defentsarako Juntak: krisi militarra
- Armadan: ofizial gehiegi zegoen (5 soldadu bakoitzeko),  eta promozio gehienak 

gerra merituen bidez izaten ziren. Gainera behe mailako ofizialen soldatak oro 
har baxuak ziren, prezioen igoeraren eraginez.

- 1916 geroztik behe graduazioko ofizialak hasi ziren Defentsarako Juntetan 
(Batzarretan) elkartzen: hauek korporatiboak ziren (Infanteria, 
Artilleria...ejertzitoaren gorputz bakoitzaren interesak defendatzeko) eta 
errebindikazio oso konkretuak zituzten. Koordinatzeko Bartzelonan Junta Goren 
bat eratu zuten. 

- Errebindikazioekin batera gobernuaren kontra protesta egin zuten (Ejertzitoaren 
eta herrialdeko gaitzen erantzule jotzen baitzuten). Protesta honetan alderdi 
politiko batzuen (Lliga, Errepublikazaleak) eta sindikatuen elkartasuna izan 
zuten.

- Gobernuak (Romanones) desegiteko agindu  zien baina aurre egin zioten. 
Azkenik, 1917ko ekainean Datoren gobernuak Juntak legalizatu zituen 
(militarren estatu kolpe baten beldurrez).

 Parlamentarien Batzarra: krisi politikoa
- Datok krisi egoeraren aurrean, gehiengo nabarmenik ez zuenez, Gorteak itxi 

zituen (oposizioa indartsu zegoen), dekretuen bidez gobernatu eta prentsa 
zentsura ezarri.

- Parlamentario katalanek (Cambó buru) eta oposizioko indarrek egoeraren 
aurrean Batzar batera deitu zituzten Espainiako parlamentariak, zein abuztuaren 
19an  Bartzelonan ospatuko zen. Helburua zen gobernu berri bat eratzea, 
kontzentraziokoa, hauteskunde garbiak prestatuko zituena Gorte 
Konstituziogileetarako, eta hauek Konstituzio berri bat egitea, non Espainia 
oinarri autonomikoz eratutako estatu modernoa (ekonomikoki, militarki, 
sozialki)  izan zedin.

- Porrota izan zen:
. Batzarrean bakarrik katalanak eta errepublikano sozialistak elkartu ziren
. Datok (gobernuak) Batzarra debekatu eta Bartzelona militarki okupatu zuen
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. Aldi berean gertatzen ari ziren grebek eta gatazkek parlamentari katalanistak 
beldurtu zituzten.

. Gainera, hauei (Lligakoei) Alfontso XIIIak  Garcia Prietoren hurrengo 
gobernuan sartzeko eskatu zien, eta onartu egin zuten.

Greba orokorra: krisi soziala
- Prezioen igoerak beheko klaseen soldata errealak gero eta txikiagoak bihurtzen 

zituen.
- UGT eta CNT sindikatuek 1917ko martxoan hitzartu zuten elkarrekin arituko 

zirela gobernuaren politikaren kontra, bereziki prezioen igoeran esku-hartzea 
exijitzen  zioten gobernuari.

- Abuztuan (13tik 19ra) Greba Orokorra deitu zuten, ezkerreko beste indar 
batzuekin batera. Langileen errebindikazioak sindikalak  baina baita  politikoak 
ere baziren (Parlamentarioen Batzarrarekin bat eginik).

- Greba eta istiluak Bartzelona, Madril, Asturias, E. Herrian... zabaldu ziren.
- Porrota izan zen: Ejertzitoa eta gobernua elkartu ziren Lege Martziala aplikatu 

eta errepresio bortitza ezarriz. Parlamentarioek ere, istiluak ikusita atzera egin 
zuten .

  Ondorioak: 
Ikusten denez, gobernuaren kontrako hiru lehertze hauek bukaera desberdina izan zuten. 
Momentuz egoera konponduta bazirudien ere, luzera, sistemaren kontrako hirugarren 
kolpe handia izan zela esan daiteke:

- Militarrak indartuta atera ziren (gobernuari aurre egin eta guzti)
- Oposizioa zatikatuta baina

oTxandaketa ezin izango da gehiago mantendu eta kontzentrazio gobernuak 
beharrezko izango dira.

oNazionalismoak eta sozialismoa indartzen joango dira eta
oLangile mugimendua izugarri erradikalizatu egingo da, anarkistak bereziki.
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