
1931ko konstituzioa eta biurteko erreformista

1. Errepublikaren ezarpena eta behin-behineko gobernua (1931ko apirila)
Alfontso XIII.ak kontzentrazio gobernua eratu zuen eta Aznar zen haren buru. Gobernuak 
hauteskundeak egin zituen 1931ko apirilaren 12an, eta horietan, probintzia hiriburu 
gehienetan alderdi errepublikanoek irabazi zuten. Ondorioz, II. Errepublika ezarri zen eta 
Alfontso XIII.a erbesteratzeko negoziazioak egin ziren.
1931ko apirilaren 14an, behin-behineko gobernua eratu zen eta Niceto Alcalá Zamora izendatu 
zuten presidente.
Gobernua hainbat alderdi politikotako ordezkariek osatu zuten: PSOE eta eskuineko, zentroko 
eta ezkerreko alderdi errepublikanoek. Behin-behineko gobernu horrek bi erabaki garrantzitsu 
hartu zituen: batetik, zenbait erreforma egiteari ekin zion (aurrerago landuko ditugunak, 
Biurteko Erreformista gaian), eta bestetik, Gorte Konstituziogileetarako hauteskundeak deitu 
zituen.
2. Prozesu konstituziogilea: 1931ko Konstituzioa
1931ko ekaineko Gorte Konstituziogileetarako hauteskundeen emaitzei esker, ezkerreko alderdi 
errepublikanoek eta sozialistek gehiengo handia lortu zuten. Eskuineko taldeek penintsulako 
Euskal Herrian baino ez zuten irabazi eta EAJ izan zen nagusi. Gorte Konstituziogileek behin-
behineko gobernua berretsi zuten eta parlamentu batzordea eratu, aurrerago Konstituzioa egin 
zuena.
Luze eztabaidatu ondoren, testu konstituzionala 1931ko abenduaren 9an onartu zen. Izaera 
ezkertiar nabarmena zuen, eta Errepublika klase guztietako langileen elkartetzat jo zuen, 
demokratikoa, aurrerakoia, deszentralizatua —eskualdeetako autonomiak onartzen zituen— eta 
laikoa. Espainiako Historian, lehen aldiz, emakumearen boto eskubidea aintzatetsi zen. 
Horretaz gainera, gizabanakoaren eskubideak eta eskubide politikoak onartu ziren. Antolaketa 
berri horretan, erregimen parlamentarioa zen nagusi, eta beraz, herriaren subiranotasuna 
Gorteei edo Parlamentuari zegokien eta botere legegilea zuten.
Gorteek Niceto Alcalá Zamora izendatu zuten presidente eta Manuel Azaña gobernuko 
presidente. Haren gobernuan, ezkerreko indar errepublikanoak, sozialistak eta zenbait 
nazionalista bildu ziren.
3. Behin-behineko gobernuaren erreformak eta Biurteko Erreformista (1931-1933)
Agintean bi urte egon zen, eta aldi horretan erreforma proiektu handia jarri zuen abian, 
lehenago, behin behineko gobernuan mahaigaineratu zuena. Helburua zen Espainiak eta 
penintsulako Euskal Herriak aspalditik zituzten egitura arazoak errotik konpontzea, bai eta 
demokraziaren, laizismoaren eta kulturaren balioak sustatzea.
Erreforma militarra. Armadak eragin handia zuen, eta errepublikanoek ezegonkortasuna 
ekar zezakeela uste zuten; hori dela eta, Azañak indar armatuak botere zibilaren mende jarri 
zituen, eta ofizialen kopurua murriztu zuen. Udalerrietako polizia kidegoa eratu bazuen ere —
Asaldu Guardia—, armadak zuen gizarte gatazkak erreprimitzeko monopolioa. 1932ko 
abuztuan, Sevillan, Sanjurjo jeneralak altxamendu bat zuzendu zuen erreforma militarraren, 
nekazaritza erreformaren eta autonomia erreformaren aurka.
Nekazaritza erreforma. 1931an, Espainia herrialde nekazaria zen eta latifundismoa zen 
nagusi, bai eta jabeen absentismoa eta soldatapeko nekazarien egoera latza ere. Nekazariak 
propaganda anarkistaren ingurukoak ziren. Nekazaritza erreforma bultzatzeko hainbat dekretu 
egin ziren; lur jabeak erreformaren aurka agertu ziren, eta nekazariak ez zeuden ados, 
atzeratu samar zebilelako. Lurra nahitaez lantzeko dekretu bat indarrean jarri zuten, eta 
horren arabera, jabeak behartuta zeuden lurrak lantzera, jornalariak kontratatzera (lursailak 
zeuden udalerrikoak), zortzi orduko lanaldia ezartzera eta gutxieneko soldata finkatzera.
Dena den, nekazaritza erreformaren Oinarriak arautzen zituen Legea ez zen 1932ra arte 
onartu, eta Nekazaritza Erreformarako Erakundea eratu zuten, legea bideratzeko. Erreforma 
astiro jarri zuten abian; jabeak haserre zeuden, lurren jabetza kentzeko mehatxua baitzuten, 
eta jornalariak ere ez zeuden pozik, lurren jabe izateko baimena atzeratu zelako, eta beraz, 
Errepublikaren ekintzak huts egin zuelako.
Erlijioari buruzko eztabaida. Azañaren asmoa zen Eliza katolikoak gizarte mailetan zuen 
eragina deuseztatzea. Horretarako, legeria berri bat aldarrikatu zuen, eta horren bidez, 
ezkontza zibila eta dibortzioa onartu zituen, erlijioa derrigorrezko hezkuntzatik bertan behera 
utzi eta eragin handiko jesuiten ordena desegin zuen. Segura kardinal primatuak gogor 
erantzun zuen neurri horien aurka: erregimen berriaren kontrako eta erlijioaren aldeko 
pastorala idatzi zuen. Erantzun horrek sutan jarri zituen antiklerikalak, eta 1931ko maiatzean, 



ehun komentu eta monasterio inguru erre zituzten. Penintsulako Euskal Herrian, konstituzioak 
Errepublika Estatu laikotzat jotzea eta Azañak hartutako neurriak ez ziren ongi hartu eta 
karlistek adierazi zuten hori guztia erlijio balioen aurkako eraso zuzena zela. Beraz, 1932an, 
joera karlistak Elkarte Tradizionalistan bildu ziren. Aitzitik, EAJk Errepublika onartu bazuen ere, 
eskuinarekin elkarlanean jarraitu zuen, Elizaren eskubideak defendatzeko.
Hezkuntza erreforma. Hezkuntza erreforma funtsezko gaia zen herrialdearen modernizazioa 
lortzeko. 1931ko Konstituzioak lehen hezkuntza derrigorrezkoa, doakoa eta mistoa aitortu 
zuen. Gobernuak aurrekontuen zati handi bat hezkuntzan inbertitu zuen, analfabetismoa 
ezabatzeko. Era berean, bigarren hezkuntza hobetu zuten eta unibertsitatean ikerkuntza 
sustatu zen.
Kataluniaren autonomiari buruzko eztabaida. Francesc Macià Kataluniako Ezker 
Errepublikanoko buruak Kataluniako Errepublika aldarrikatu zuen Espainiako Errepublikaren 
baitan, apirilaren 14an, egun berean Madrilek aldarrikatu baino zenbait ordu lehenago. 
Azkenean, Katalunia Espainiako Errepublikan sartzea onartu zuen. Behin-behineko gobernuak 
Generalitatea berrezarri zuen. Ekainean, Estatutuaren aurreproiektua idatzi zen: Nuriako 
Estatutua. 1932ko irailean onartu zuten, lehen aurreproiektuan adierazitako hezkuntzari eta 
finantzei buruzko zenbait arlo kenduta.
Euskal autonomiari buruzko eztabaida. Euskal Estatutua lortzeko ekimenaren buru 
Getxoko alkate zen Jose Antonio Agirre nazionalista izan zen. 1931ko maiatzaren 31n, Eusko 
Ikaskuntzak batzorde bati lagundu zion, autonomia proiektu bat idazteko, lau probintzientzat. 
1931ko ekainean, euskal nazionalistak Lizarran egindako Batzarrean bildu ziren. Bertan, 
Estatutua onartu zuten eta zuzenketa bat gaineratu zuten euskal eskualdearen autonomiari 
buruz, Elizaren eta Estatuaren harremanei zegokienez, baita Vatikanoarekin konkordatu bat 
negoziatzeko eskubidea ere. Gorte Konstituziogileak eratzeko lehen hauteskunde 
errepublikanoen ostean, euskal-nafar koalizioak (nazionalistak, katoliko independenteak eta 
tradizionalistak) Lizarrako Estatutua Gorteetan aurkeztu zuten 1931ko irailean, eta ez zen 
onartua izan, Konstituzioarekin bat ez zetorrelako erlijioari buruzko atalean.
1931ko abenduan, Estatutua idazteko errepublikanoen parte-hartzea zela eta, betiko banatu 
ziren nafar karlistak eta nazionalistak. Estatutuen aldeko kanpaina hasi zen, eta bertan, EAJk 
errepublikanoekin elkartasuna onartu zuen. Hortaz, ekainean, euskal udalerriek autonomia 
proiektua aurkeztu zuten. Testu horretan, errepublikako Konstituzioarekin bat ez zetozen 
puntuak ezabatu ziren, eta horren ondorioz, Nafarroa autonomia proiektutik banatu zen.
Nafarroak uko egin ondoren, autonomiari buruzko eztabaidak Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian 
jarraitu zuen. Proiektu hark hiru probintzietako udalerri gehienen babesa izan zuen, Arabarena 
izan ezik, probintzia horretan eragin tradizionalista nabarmen areagotu baitzen. Estatutua 
onartzeko herri erreferenduma (1933ko azaroa) egin zen. Hala ere, arabarrek ez zuten onartu, 
eta horren ondorioz, autonomia prozesua gelditu zen, 1936. urtera arte.
Galiziako estatutua. Galiziako udaletxeek proiektua onartu zuten 1932an, eta herri 
plebiszituan berretsi, 1936ko ekainean. Hala ere, Gerra Zibilak abian jartzea eragotzi zuen.
4. Azañaren gobernuaren krisia eta erreformak gelditzea
Egoera ekonomikoa ezin txarragoa zen eta Errepublikako presidente Alcalá Zamorak 
laguntzeari utzi zion Azañari; horrenbestez, 1933ko irailean dimisioa aurkeztu zuen. 
Hauteskunde orokorrak deitu ziren eta zentro-eskuinak irabazi zuen: erreformen kontrako 
politikari ekin eta aurreko biurtekoko lorpen asko baliogabetu zituen.


