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6.1. LEHEN KARLISTALDIAK: ZERGATIAK ETA GARAPENA.  ONDORIOAK NAFARROAN (4. orrian) 

1. Sarrera: zer da karlismoa eta karlistaldiak.  

2. Gerraren lehertze kausa.  

3. Gerraren bandoak. 

4. Gerraren garapena 

5. Gerraren ondorioak: Lege Itundua.   
 

6.2. ISABEL II.aren ERREGENALDIKO ETAPAK:1833-68 (10.orrian) 

1. Sarrera: ezaugarri orokorrak.  

2. Erregeordetzen garaia: M. Kristina eta Espartero.  

3. Hamarkada moderatua (1844-54) 

4. Bi urteko aurrerakoia (1854-56) 

5. Bigarren hamarkada moderatua (1856-68) 
 

6.3. ISABEL II. ERREGINALDIKO ALDERDI POLITIKOAK (16.orria) 

1.  Sarrera: erregealdiko ezaugarri politiko orokorrak.  

2.  Alderdi moderatua eta aurrerakoia.  

3.  Beste batzuk, (batasun liberala, demokrata eta errepublikarra. Mugimendu karlista)  
  

6.4. 1868ko IRAULTZA, KONSTITUZIOA ETA AMADEO SABOIAKOAREN MONARKIA (19.orria) 

1. 1868ko Iraultza Loriotsua eta 1869ko konstituzioa 

2. Amadeo Saboyakoaren erregetza (1870-73): lehen monarkia demokratikoa. 
 

6.5. I. ERREPUBLIKA: 6 urteko demokratikoa, 1868-73 (23.orrian) 

1. I. Errepublika (1873-74) eta honek izandako arazoak. 

2. Militarren esku hartzea eta Borboien itzulera.  
 

6.6. DESAMORTIZAZIOAK (28.orrian) 

1. Sarrera: zer dira desamortizazioak, lehenengo planteamenduak (despotismo 

ilustratuan).  Espainiako  nekazaritza eta ekonomia egoera orokorra.  

2. Mendizabalen desamortizazioa.  

3. Esparteroren desamortizazio saiakera 

4. Madozen desamortizazioak. Ondorioak.  
 

 

6.7. INDUSRIALIZAZIOAREN HASTAPENAK. BURDINBIDEA: 1830-75. (33.orrian)   

1. Sarrera: industrializazio prozesuaren ezaugarri orokorrak Espainian.  

2. Industrializazioaren hastapen katalanak. 

3. 1855eko trenbide legea eta bere garrantzia.  

4. Siderurgiaren bultzada, Malaga eta Bizkaiko industrializazioa. 

6. GAIA: ESTATU LIBERALAREN ERAKETA 

GATAZKATSUA (1833-1874) 
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GAIAREN AURKEZPENA          

1833.urteaz geroztik, Espainiako historian garai berri bati eman zitzaion hasiera: Estatu Liberala 

finkatu zen Espainian eta Antzin Erregimenaren ikurrak behin betirako lurperatuta gelditu zen. Modu 

guztiz, ez da politikoki garai egonkorra izango. Izan ere, gobernu eta konstituzio ezberdin asko 

tartekatuko dira. Prozesu hau guztia gainera, ezin da berez iraultza burgesaren ondorio kontsideratu, 

hau ez baita Europako bestelako tokietan gertatuko den moduan, burgesiaren eskutik gauzatuko, 

militarren eskutik baizik. Protagonista nagusienak, militarrak eta goi aristokrazia izango dira eta 

garaiko gobernu buru guztiak, militarrak izango dira: Mtz. de la Rosa, Mendizabal, Espartero, 

Narvaez, O`donnell… Honek, berezia eginen du espainiar erregimen liberala. Gobernu aldaketa 

esanguratsuenak militarren altxamendu militarrek eraginda gauzatuko dira, ez ordea, herriaren 

borondatez edo sufragioz. Eta politikaren nondik norakoak, burgesiaren interesak defendatzera 

bideratuta egon baino, erreginaren eta oligarkia eliztar zein aristokratikoaren interesak 

babestera bideratuta egonen dira, Isabel II.aren erregetzako erregimen liberala, oso 

kontserbadorea izatea bultzatuko duena.  

 

1833 eta 1875 urteen bitartean, bi garai nagusi bereiz daitezke, lehena, liberal kontserbadorea eta 

bigarrena, demokraziaren finkatzea.  

 

- Isabel II.aren erregealdia (1833-68): Garai honetan, Espainiako Estatu Liberala definituko da. 

Isabel II.a hiru urte baino ez zituela bihurtu zen Espainiako errege.Hazi bitartean (1844. urtera 

bitartean) erregeordeek agindu zuten Espainian (lehenengo bere ama, M. Kristina eta Espartero 

jenerala ondoren). Isabel II.aren erregetzan, liberal moderatu eta aurrerakoien gobernuak 

tartekatuko dira (boterearen monopolioa kasu gehienetan, moderatuena izanik). Gobernu 

motaren arabera, konstituzio ezberdinak idatziko dira, izaera aurrerakoikoa (1837koa) eta 

moderatukoak (1845ekoa) bestea. Gobernu aldaketak gehienetan, matxinada edo estatu kolpeen 

bidez burutuko dira. Krisi politikoek beraz, etengabeko gobernu aldaketak bultzatuko dituzte, 

egonkortasun politiko eza eraginez.  

 

- Sei urteko demokratikoa (1868-75): Espainiako lehenengo garai demokratikoa izan zen, sei 

urtez baino iraun ez zuena (eta 1869ko konstituzioan oinarritu zena). Iraultza batek eman zitzaion 

garai honi hasiera eta militarren kolpe batek amaiera. Iraultzarekin Borboien erregetza bertan 

behera gelditu eta Amadeo Saboyakoa ezarri zuten koroan. Honen abdikazioarekin, Espainiako I. 

Errepublika aldarrikatu zen (urte eskas iraun zuena). Sei urteko demokratikoaren ondoren, 

Borboien erregetza berrezarriko da, garai kontserbadore eta oligarkikoa berrezarriz aldi berean, 

(II. Errepublikaren aldarrikapenarekin amaituko dena 1931n).  

ESPAINIAR LIBERALISMOAREN EZARRERA 
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6.1. GERRA KARLISTA (1833-39)         
 

SARRERA  

Karlismoa Espainian XIX. mendean sortu zen mugimendu, ideologia edo pentsamendu politiko 

bat izan zen, Antzin Erregimenaren defentsa egin eta erregimen liberala onartu nahi izan ez zuena. 

Berez, Carlos Borboiko infantearen erregetza defendatzeko momentuan sortu zen 1833an, horregatik 

hartu zuen karlismo izena. Karlistek uko egin zioten erregimen liberala onartzeari eta Antzin 

Erregimenaren defentsan hiru gerra lehiatu zituzten. Nagusienak lehenengoa, 1833. urtetik 1839. 

urtera iraun zuena eta azkena izan ziren, 1872tik 1876ra borrokatu zena. Biak galdu zituzten eta 

honek, Nafarroako erregimen politikoaren eta foru sistemaren goitik beherako aldaketa eragin 

zuen.  

 

1. GERRAREN LEHERKETA ETA BANDOAK        

- Gerraren auzia Fernando VII.aren oinordekotza izan zen. Erregea 1833an hil zen eta lege 

salikoa aldatu zuenez, Isabel II.a bihurtu zen Espainiako erregina. Hau ordea, ez zuten guztiek 

onartu eta Carlos M. Isidro, hainbat militarren laguntzarekin (Zumalakarregi barne), M. Kristina 

errege ordearen eta Isabel II.a erregina legitimoaren aurka altxatu ziren. Honela hasi zen gerra 

zibila.  

- Gerra zibila izan zen. Bi bandoak: 

1. KARLISTAK 

 Carlos M. Isidro erregearen eta 

Antzin Erregimenaren aldekoak. 
 

 LELOA: hasiera batean karlisten leloa 

Jainkoa,Aberria eta Erregea izan 

zen.Gutxira, foruak txertatu zituzten, 

hau izanik arrakastaren giltza. 
  

 BABESAK:Foruak aldarrikatzearekin 

batera, Katalunia zein Valentziako mendialdeetan eta Euskal Herrian karlistekin bat eginez 

altxatu ziren. Katalunia eta Valentzian, foruak berreskuratzeko aukera ikusi zuten (Ondorengotza 

Gerraz geroztik eta Planta Berriko Dekretuen bitartez galduak zituztenak). Euskal Herrian 

liberalismoaren ezarrerarekin foruak galtzeko beldur ziren. Jada Independentzia gerran eta 

1812ko konstituzioa ezarrita egon zeneko garaian, (1820-23), foruak bertan behera gelditu ziren, 

zentralismo politikoaren mesede. Foruak autonomia politiko zabala eskaintzen zien, ezen, hauek 

izateak, gorte propioak, fiskalitate propioa, kode zibil propioa… izatea ziurtatzen zuen. 
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Liberalismo ekonomikoak halaber, desamortizazioak bultzatzen zituen eta honek, lur komunalen 

(herri lurren) pribatizazioa ekar lezake, euskal nekazari gehienen bizimodua errotik aldatzea 

zekarrena. Honez gain, Euskal kultura katolikoa zen oso eta karlistek, liberalekin laikotasuna 

ezarri zitekeela aldarrikatu zuten, (hori faltsua zen arren). Probintzia baskongadetan eta 

Nafarroako populazioaren gehiengoak beraz, foruen, herri lurren eta muturreko 

katolizismoaren izenean karlismoarekin bat egin zuten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARLISMOA LIBERALISMOAREN KONTRA: Marx-en 
arabera: La revolución española 1808-1843 

“Karlismoa ez da mugimendu dinastiko eta atzerakoi hutsa,nahiz 

eta ordainsari ederrak eskuratzen dituzten historialari liberalak 

gezur hori zabaltzen tematuta ibili. Frantziako iraultza kopiatu 

nahian ibili ziren ezjakinez josita dagoen liberalismo ofizial 

itogarriak aldarrikatzen dituenak baino tradizio liberal eta 

erregionalistagoak babesten dituen mugimendu aske eta herrikoia 

da. Karlistek Espainiako tradizio juridiko onenak defendatu 

zituzten: foruak,baita absolutismo monarkikoak eta estatu 

liberalaren absolutismo zentralistak zapaldu zituzten Gorte 

legitimoak ere. Aberri handia euren bereizgarritasun eta tradizioak 

zituzten lekuan lekuko aberrien multzoa zela onartzen zuten (...). 

Tradizionalismo karlista nekazari zaldun txiki eta kleroaren 

benetako herri oinarriak zituen: liberalismoak, berriz, 

militarismo,kapitalismo eta aristokrazia latifundista eta sekularren 

interesei egiten zein men. 

Herritar gehienak zintzoak dira;baina karlistak 

dira; gobernu liberalaren kutsua duen guztia 

gorrotatzen dute, jakin badakitelako egoera 

liberalak despota bakarrak baino ohitura 

txarragoak ekartzen dituela. Baina zure eta 

beste atzerritar batzuen okerrik handiena herritar 

espainiarrak tirania edo esklabotzaren biktima 

direla pentsatzea da. Europa osoan ez da 

Espainian bezain herri askerik. Espainiako udal 

erakundeak errepublikanoak dira,inon ez dago 

hemengo moduko berdintasunik (...). 

1835eko abenduan Villieresek* bere anaiari 

idatzitako eskutitza. 

   

*Villieres: Londreseko enbaxadorea Espainian 

 

Tomas Zumalakarregi, 

karlisten jeneralik handiena izan 

zen. A. E-ren aldeko baloreen 

alde borrokatu zen., foruen 

defendatzaile sutsu izanik. 

1835.urterako, hiriburuak 

kenduta,Euskal lur guztiak 

kontrolatu zituen. Bilbo 

setiatzen zegoela hil zen, baina 

ez borrokan, arma garbitzen 

zegoela, galdutako bala batek 

hankan jo eta handik gutxira 

Zegaman hil zen 

Nafarroa funtsean 

karlista izan zen 

Iruñea eta Erribera 

salbu. Hemen, 

merkataritza 

tradizio handiagoa 

zegoen eta burges 

talde sendoagoa. 

 

Carlos M. Isidro de Borbón, Fernando VII.aren 

anaia izan zen. Lege salikoa aldatu izan ez balitz, 

Espainiako errege bihurtuko zen. Hau dela eta, 

bere izena hartu zuen gerrate zibila lideratu 

zuen. Gerra, “Dios, Patria y Rey” lemapean 

lehertu zen.XIX. mendean hiru gerra Karlista 

lehiatuko dira osotara. Egun oraindik, bere 

oinordekoen erregetza espainola defendatzen 

dutenak daude, Karlistak alegia. 
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2. LIBERALAK 

 M. Kristina eta Isabel II. erreginaren aldekoak ziren. M. Kristinak beraiekin bat egin behar izan 

zuen alabaren eskubide dinastikoak babesteko (komenientziazko ezkontza) eta liberalek, 

erreginaren defentsa egitearen truke, estatu liberala gauzatu zuten.  

 Estatu eta konstituzio liberala ezarri nahi zuten Espainian: berdintasun juridikoaren,botere 

banaketaren, merkatu ekonomiaren… aldekoak ziren.  

 Bando honekin bat egin zutenak nagusiki, militarren gehiengoa, (hiru urteko liberalaz geroztik 

erbestean zeudenak), funtzionarioak eta burgesak izan ziren.  

 Kanpo laguntzak: erresuma liberalek dirua eta armak bidali zituzten (Britainia Handia, Frantzia 

eta Portugal). Hauek gainera, gizonak bidali zituzten ere.  

 KARLISTAK LIBERALAK 

LELOA Jainkoa,Aberria,Erregea,Lege Zaharrak (foruak)  Estatu Liberal eta Konstituzionala 

IDEOLOGIA Antzin Erregimenaren aldekoak: monarkia 

absolutista,Eliza eta kristautasunaren garrantzia, 

foruak, ekonomia tradizionalaren jarraipena… 

Erregimen liberalaren aldekoak: monarkia 

konstituzionala, ekonomia liberala, prentsa 

askatasuna,zentralismo politikoa…  

GIZARTE TALDEAK - Nekazari txikiak 

- Artisauak 

- Landako jaunak 

- Eliza 

- Militarren gehiengoa. 

- Goi aristokrazia gehiena.  

- Funtzionarioak 

- Burgesia 

GUNEAK Baskongadak, Nafarroa, (hiriburuak ezik), 

Katalunia-Valentzia mendialdea-landa eremua. 

Hegoaldea eta iparraldeko hiriburuak 

KANPO LAGUNTZAK Absolutistak (Prusia,Austria eta Errusia) Liberalak (Britainia Handia, Portugal, Frantzia) 

 

2. GERRAREN GARAPENA          

Gerra berez, 1833ko azaroan hasi zen, karlistak 

Madrilen eta Bilbon altxatzearekin. Gerra zibil hau 

nagusiki, gerrillen gerra izan zen, nahiz eta bataila 

garrantzitsu batzuk ere lehiatu ziren ejertzito liberal eta 

karlistaren artean. Ejertzito liberala nagusiki, militar 

profesionalekin eratu egin zen. Ejertzito karlista, nahiz 

eta ejertzitoaren barruko indar esanguratsuekin 

kontatu, miliziez ere osatua egon zen. Kalkulatzen da, 

200.000 pertsonatik gora hil zela gerran  

http://es.wikipedia.org/wiki/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Primera_Guerra_Carlista.svg
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Convenio celebrado entre el Capitán General 
de los Ejércitos Nacionales D. Baldomero 
Espartero y el Teniente General D. Rafael 
Maroto.  
 

Art. 1. El Capitán General D. Baldomero 
Espartero recomendará con interés al 
gobierno el cumplimiento de su oferta a 
comprometerse formalmente a proponer a 
las Cortes la concesión o modificación de los 
fueros.  
 

Art. 2. Serán reconocidos los individuos 
dependientes del ejército de mando del 
Teniente General D. Rafael Maroto (…) 
quedando en libertad de continuar sirviendo 
y defendiendo la Constitución de 1837,el 
trono de Isabel II y la Regencia de su augusta 
Madre, o bien retirarse a sus casas los que 
no quieran seguir con las armas en la mano.  

 

CONVENIO DE BERGARA        

 

Gune jakin batzuen salbuespenarekin, liberalek ia estatuko lurralde gehienak kontrolpean izan 

zituzten. Hala ere, egoera guztiz kontrolatzea kostatu zitzaien eta hartara, gerran bi etapa nagusi 

bereiz daitezke:  
 

1. Karlisten garai loratua (1833-36), Zumakalarregiren garaia: Euskal Herri gehiena kontrolpean 

izatea lortu zuten (hiriburuak izan ezik) eta gerra, Valentzia eta Kataluniara ere hedatu zen.Garai 

hau gainera bat dator (1833-36), liberalen ezegonkortasun politikoaren garaiarekin.Koiuntura 

aprobetxatuta, hiriburuak hartzen ahalegindu ziren.Plana, lehenengo Bilbo, (meatoki eta portu gune 

zena) eta ondoren Madrid hartzea zen. Bilboren setioak denbora luzea iraun zuen baina ez zuten 

helburua lortu. Gainera, Zumalakarregi hil zen eta heriotza honez geroztik, bando karlistaren barne 

gatazkak eta ezegonkortasuna nagusitu ziren.  
 

2. Karlisten gainbehera eta liberalen garaipenak (1836-39): Bilboren setioari eutsita liberalak 

indartu eta karlistak gainbeheran sartu ziren.Madril konkistatzen saiatu ziren,baina hau,porrot 

izugarria izan zen karlistentzako.Garai hau halaber, bat dator liberalen egonkortze garaiarekin 

Madrilen. Moderatuak eta aurrerakoiak elkartuta, 1837.urteko konstituzioa idatzi eta estatu liberal 

berriari egonkortasuna eman zioten. Espartero ejertzito liberalaren burua izendatua izan zen eta 

bere lidergopean garaipen militarrak ugaritu egin ziren. Gerraren nekea, porrot militarrak, finantziazio 

arazoak… karlistak bake hitzarmenak sinatzera eraman zituen. Bake ituna, Bergarako Besarkada 

izenez ezagutzen da eta 1839. urtean sinatu zen, (Espartero eta Maroto jeneralen eskutik).   

 

Bergarako Ituna sinatu zenean berez, jada 1837ko konstituzioa 

indarrean zegoen eta honen arabera, estatu eredua zentralista zen, 

hots, berdintasun juridikoa espainiar estatuko lurralde guztietara 

aplikatzen zen eta honek zuen foruetarako aukerarik eskaintzen. 

Alabaina, foruak moldatuz hauek mantentzeko konpromisoa 

hartu zuen Bergarako Itunean Esparterok. Foruak marko 

konstituzional berrian txertatzeko aukera onartua izan zen 

(hauek erregimen liberalari egokituz). Erabaki honetan,zer esan 

handia izan zuten euskal liberal foruzaleen presioak. Euskal, 

liberalen artean mugimendu foruzalea jaio zen. Hauek, ideologikoki 

liberalak ziren baina ez zituzten haien eskubide historikoak galdu 

nahi. Hau dela eta, Madrileko gobernuari presioa egin zioten foruak 
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mantenduak izan zitezen. 1 

3. NAFARROAKO LEGE ITUNDUA                                

Lege Itundua Nafarroaren egoera instituzional berria definituko duen legea izango da. Nafarroako 

jurisdikzioa Espainiako marko konstituzional berrira egokituko da,hemendik aurrera, honen arabera 

araututa geldituko delarik.Alegia,1512az geroztik mantendutako egoera juridiko eta instituzionala 

aldatuko da. Antzin Erregimeneko erakundeak bertan behera geldituko dira eta erregimen liberalaren 

araberako legislazioa garatuko da. Foruak mantenduko badituen arren,jatorrian zituen foru gehienak 

galdu egingo ditu. Izan ere, Nafarroak erreinu izaera galduko du, eta Espainiako probintzia 

bihurtuko da. Hemendik aurrera,maila politiko eta legegile eta militarrean gobernu zentralaren 

menpean geldituko da, (Madrileko Gorteek hartuko dituzten legeak,gainerako probintzietan bezalaxe 

aplikatuko dira). 
 

Galerak: erreinu izaera galtzearekin batera,1512az geroztik mantentzen zituen erakunde 

gehienak galduko ditu: 

o Gorteak (erakunde legegilea) eta Kontseilua zein aduanak propioak. 

o Aurrerantzean, gazte nafarrek espainiar ejertzitoan parte hartzeko beharra izanen dute, 

soldadutza eginez.  

 

Probintzia forala bihurtuko da (Espainiako beste probintziengandik bereiziko duena). Honek 

hainbat eskubide foral onartuko dizkio,gehienak,administrazioari dagozkionak.  

o Autonomia fiskala: zerga sistema propioa mantentzeko eskubidea izango du. 

Nafarrek,Nafarroako Diputazioari ordainduko dizkiote zergak eta hauek,probintziaren gastuak  

kudeatzeko erabiliko dira. Nafarroak aurrerantzean, Gaztelari urtean diru kantitate jakin bat 

(kupoa) eman beharko dio.  

o Diputazioa: gorteak desagertuta,Nafarroako organismo nagusiena bihurtu da. Honek, zergen 

kontrol eta gestioa, udaletxeetako aurrekontuen kontrola,etab. eginen du. Diputazioaren kideak 

nafarrak izan beharko dira.Hala ere,gehienak gobernu zentralaren kolaborazionistak izango dira. 

Diputazioa, merindade bakoitzeko kide konkretu batzuek osatuko dute, (zazpi osotara), sufragioz 

aukeratuko direnak merindadeka.  

o Kode zibila eta zuzenbide propioaren hainbat gauza mantenduko ditu.  

 

 

 

                                                 
1 Espainiar gorteek Bergarako itunaren gomendioak jarraituta 1839ko urrian foruak mantentzeko legea argitaratu zuten. 

Baskongadek Nafarroak baino foru gutxiago mantendu zituzten, nagusiki, fiskalitatearekin loturikoak 

 

NABARMENTZEKOA: nafarrek Lege Itundua onartu behar izan zuten, baina ez zioten haien 

aldarrikapenei uko egin eta erreinu izaeraren zein foru guztien berreskuratzearen alde egoten jarraitu 

zuten. Honen izenean, beste behin altxatuko dira armetan, zehazki, 1870.hamarkadan, (3. Gerra karlista 

izenez ezaguna).  
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Real Decreto regulando los gremios y la libertad 

de fabricación. 

Deseando remover cuantos obstáculos se opusieron 

hasta ahora al fomento y prosperidad de las diferentes 

industrias: (...) he tenido a bien (...) resolver, en 

nombre de mi amada Hija  Doña Isabel II (...)  

1. Las asociaciones gremiales, cualquiera que sea su 

denominación o su objeto, no gozan fuero 

privilegiado (...) 

2. No podrán formarse asociaciones gremiales 

destinadas a monopolizar el trabajo a favor de un 

determinado número de individuos (...) 

3. Ninguna ordenanza gremial será aprobada si 

contiene disposiciones contrarias a la libertad de 

fabricación, a la de la circulación interior de los 

géneros y frutos del reino, o a la concurrencia 

indebida del trabajo y de los capitales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GEHIAGO JAKITEKO      

Jada aipatu dugun legez, M. Kristinaren erregeordetzaren 

garaian eta gerra karlista lehiatzen ari zela hasi zen espainiar 

estatu liberalaren ezartze eta diseinatze prozesua. Prozesua 

alabaina, ez zen erraza eta azkarra izan, moderatu eta 

aurrerakoien desadostasunak zirela eta. 1836. urtea klabea 

izan zen, aurrerakoiek “La Granjako” matxinadaz geroztik, 

boterea eskuratu eta iraultza liberala gauzatzen hasi 

baitziren, (garaiko gobernu buru Mendizabal izanik). 

Honetarako, Cadizeko gorteak izan zituzten eredu eta haien 

bidea jarraitu zuten. Alegia, lehenengo, Antzin Erregimena 

bertan behera uzteko dekretuak eta lege multzoak hartu 

zituzten, (gremioak indargabetzeko esaterako). Ondoren, 

konstituzioaren idazkerari ekin zioten. Azken hau, 

moderatuekin adostu zuten eta horrela jaio zen, 1837ko 

konstituzioa, indarrean egon zena 1845. urtera arte. 
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I. KARLISTALDIA ETA LEGE ITUNDUA, GALDERAREN GIDOIA. IDEIEN ESKEMA 
 

- Sarrera:  labur aipatu zer izan zen karlismoa eta honen defentsak eragin zituen gerrateak.  

- Gerraren lehertzea (gertaerak aipatu xehetasunetan sartu gabe, ideiak ongi sintetizatuz).  

 Oinordekotza auzia:  lege salikoaren aldaketa , Fernando VII.aren heriotza. eta Carlosen altxamendua.   

- Gerraren bandoak (ez luzatu gehiegi, baina ideia funtsezkoenak argi utzi). 

 Karlistak: Antzin Erregimenaren eta Karlos erregearen aldekoak. Leloa: Jainkoa, Aberria, Erregea eta Foruak.  

- Arrakasta guneak eta arrazoiak, (EH.: foruak eta  lur komunalak galtzeko beldurra argitu, zentralismo politikoa-

ekonomia liberala).  Kristautasunaren muturreko defentsa. Herritar klasearen babesa batik bat.  

 Liberalak: Erregimen liberalaren eta Isabel II. zein M.Kristinaren aldekoak.  

- Liberalak eta M.Kristinaren arteko bat egitearen arrazoiak.  

- Babesak eta guneak: goi elitearen eta militar gehienen babesa. Espainia ia osoa kontrolpean.  

- Garapena (bi garai nagusiak argi utzi, liberalen egoera argi utzirik). 

 Hasieran, Karlistak EH eta mendialdean nagusi. Zumalakarregi. Liberalen ezegonkortasuna.  

 1836az geroztik: karlisten gainbehera, (Bilbo-Madrid porrotak). Liberalen bat egitea eta 1837ko konstituzioaren 

idazkeraren garrantzia. Espartero.  

 Bergarako Ituna eta honen garrantzia, (foruak mantentzeko konpromisoa, euskal liberal foruzaleen presioa).  

- Lege Itundua (1841):  Nafarroako 1512az geroztiko egoera juridikoaren aldaketa.  

 Erresuma izatetik, probintzia forala izatera eta honen ondorioak (botere legegilearen galera, estatuko erabakien 

menpe egotera pasatuz). Antzin Erregimeneko erakunde berezko guztiak galdu zituen.  

 Zein foru mantendu? Fiskalitate propioa, (diputazioaren menpekoa), kode zibil propioa.  

 

 

6.2. ISABEL II.aren ERREGEALDIKO ETAPAK            
 

SARRERA  

Isabel II.a espainiar erregina izan zen 1833-68.urte bitartean, zehazki, bere aita Fernando VII.aren 

heriotzatik, iraultza loriatsura arte. Bere erregetzan erregimen liberala behin betirako egonkortu zen 

Espainian. Liberalismoaren ezartze prozesu hau dena den, berezia izan zen Europako beste 

batzuekin alderatuta, izan ere, militarrek gauzatua izan zen, ez burgesiak. Klase politikoa militar 

izateak berezi eginen du garai hau, ezen, gobernu aldaketa nagusienak, ez dira herri sufragioen 

ondorio izango, altxamendu militarren ondorio baizik. Hauek garaiko alderdi liberal nagusienak 

eramango dituzte politika gidatzera, garai moderatuak eta aurrerakoiak ezberdinduz erregealdian 

zehar.  

 

Bere erregetzan bi garai nagusi bereiz daiteke, bera haurra zenekoa, hots, erregeordetzen garaia, 

(1833-44), eta jada, berak erregina kargua ofizialki hartzen dueneko garaia, (1844-68). 
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M. Kristina de Borbon y Dos Sicilias, Fernando VII.aren emaztea, Isabel 

II.aren ama eta Espainiako erregeordea 1833-40 bitartean. Bere alabaren 

eskubide dinastikoak defendatzeko, liberalekin bat egin behar izan zuen 

estatu liberala eratzea ekarri zuena. 1840an, hainbat presioek bultzatuta, 

dimititu egin zuen,  erregeordetza, Esparterok hartuz. Erbestean bizi izan 

zen ia bizitza osoan. Izan ere, Fernando VII. hil eta gutxira, Muñoz 

jeneralarekin ezkondu zen. Iritzi publikoak ez zuen hau inoiz onartu. 

 

1. ERREGEORDETZEN GARAIA (1833-44)                                

Hiru urte zituela bihurtu zen Isabel II. espainiar erregina eta bere amak, M. 

Kristinak erregeordetza hartu zuen bere izenean. Garai honetan, estatu 

liberalaren ezartze garaia izanen da, karlistaldiaren gerra zibila tartean izan 

zela. Moderatu eta aurrerakoien etengabeko gobernu aldaketak egon ziren 

arren azkenik, 1836az geroztik, aurrerakoek iraultza liberala gauzatu eta 

1837an konstituzioa idatzi zen. Garai honetan, ildo politiko progresista 

nagusitu zen, (1836ko desamortizazioa honen adibide izanik).  

 

Gerra Karlista amaitzean, Espartero 

jeneral aurrerakoiak hartu zuen 

erregeordetza, 1840-44 urteen 

bitartean, Isabel II.a, 14 urte zituela, 

erregina kargu ofiziala hartu zuen arte.   

 

2. ISABEL II.aren ERREGEALDIA                                 

Isabel II.aren erregealdian alderdi moderatua izango da gobernuan nagusi: soilik bi urteren 

buruan galdu zuten boterea (1854-56). Estatu zentrala eta kontserbadorea eratu zuten eta 

erreginaren boterea, handia izan zen garai luze honetan guztian zehar. Isabel II.aren erregealdia 

nagusiki, erreginaren eta oligarkiaren interesak babestu ziren, liberalismo moderatua nagusi izanik. 

1844-68 artean, hiru etapa politiko bereiz daitezke, nagusitutako ildo politikoaren arabera:  

 

1. HAMARKADA MODERATUA (1844-54) 

Etapa honetan hegemonia politikoa moderatuena izan zen, (Narváez nabarmentzeko figura izanik), 

eta hauek harturiko neurri politiko guztiak erreginaren boterea,elizaren boterea eta estatu 

zentralistaren zein oligarkiaren boterea handitzera bideratuak egon ziren.  

o 1845eko KONSTITUZIOA: 1837ko konstituzioa bertan behera utzi eta haien ideologiarekin bat 

egiten zuen 1845eko konstituzioa idatzi zuten, indarrean egon zena Isabel II.aren erregealdi 

osoan zehar, (1868ra arte).  

- Erreginaren boterea indartu zuen, subiranotasuna banatua aldarrikatuz, (herriaren eta 

erreginaren artean partekatua). Erreginak ahalmen handiak eskuratu zituen botere legegile 

zein betearazlean. Hala nola, legeak egiteko eskubidea zuen gorteekin batera, senatariak 

izendatzeko eskubidea zuen eta baita, gobernua eratzeko zein gorteak desegiteko 

eskubidea.  
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GUARDIA ZIBILAREN SORRERA 

Guardia eta Milizia Nazionala 

ezabatua izan zen, hau, 

aurrerazaleen eta iraultzaileen 

kabi kontsideratzen zutelarik 

kontserbadoreek, eta honen 

ordez, erreginari leiala eta 

Estatuaren interesak 

defendatuko zituen gorputza 

eratu zen 1844an,Guardia 

Zibila. 

EL CONCORDADO CON EL VATICANO (1851) 
 

Artículo 2: (...) la instrucción en las universidades, colegios, 

seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquier clase, 

será en todo conforme a la doctrina de la misma religión 

católica.  
 

Artículo 41: la iglesia tendrá derecho de adquirir por 

cualquier título legítimo, y su propiedad y todo lo que posee 

ahora o adquiriere en adelante será solemnemente 

respetado. (…)  

- Oligarkiaren interesak babesteko helburuz, sufragio mugatua aldarrikatu zen eta indarrean 

egondako hauteskunde legeen zorroztasuna, populazioaren gehiengoari bozkatzeko 

eskubidea ukatu zitzaion.  

-  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Estatuaren eta erreginaren boterea babesteko helburuz 

eta haien kontrako iraultzak ekiditearen izenean, 

udaletxeen menpeko herri miliziak indargabetu eta 

gobernuaren kontrolpeko indar armatua sortu zen, 

Guardia Zibila. Estatuaren indarra handiagotzeko era 

berean, zentralismoa sustatzen zituzten zenbait lege 

onartu ziren.   

 

o Elizarekin harremana berreskuratu eta estutu 

zen, (Mendizabalen desamortizazioaz geroztik 

etenik zeudenak). 1851. urtean 

Vaticanoarekin konkordatua sinatu zuten. 

Elizari, besteak beste, irakaskuntzaren 

monopolioa itzuli eta zentsura ahalmena egotzi 

1845eko KONSTITUZIOA 

 

CONTENIDO 
Establecimiento del catolicismo 

como religión oficial del Estado: 

limitación de la libertad de 

imprenta. Aumento del poder 

legislativo y político de la corona 

PODERES 

DE CORTES 

Soberanía compartida entre el 

rey y las cortes 

 

 

 
COMPOSI-
CIÓN DE 

LAS CORTES 

 

 

 

Dos cámaras: 

- Senado: formado por un 

número ilimitado de miembros 

vitalicios de designación real, 

aristócratas en su mayoría.  

- Congreso: cámara compuesta 

por diputados elegidos por 

sufragio censatario y muy 

restringido: propietarios, 

catedráticos, intelectuales... (un 

1 % de la sociedad) 

 

Artículo 15 de la constitución de 1845:  

Solo podrán ser nombrados senadores los españoles que, además 

de tener treinta años cumplidos, pertenezcan a las clases 

siguientes: presidentes de alguno de los cuerpos colegisladores. 

Senadores o diputados admitidos tres veces en las Cortes. Ministro 

de la corona. Consejeros de Estado. Arzobispos. Obispos. Grandes 

de España. Capitanes generales del ejército y de la Armada. 

Tenientes generales del ejército y la Armada. Embajadores. (...). 

Los comprendidos en las categorías anteriores deberán, además, 

disfrutar 30.000 reales de renta, procedente de bienes propios o 

de sueldos de los empleados... 

ERREGEA 

 Libreki aukeratzen du gobernua 
 Senatuko kideak aukeratzen ditu 
 Gorteak desegiten ditu,eta haren erabakiei betoa 

jartzen die.  
 Botere betearazle eta legegilea du (legeak egiten ditu 

gorteekin batera) 
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Nosotros queremos la conservación del 
trono, pero sin camarilla que lo 

deshonre; queremos la práctica rigurosa 
de las leyes fundamentales 

mejorándolas, sobre todo la electoral y 
la de imprenta; queremos la rebaja de 
los impuestos, (…), queremos arrancar 
los pueblos a la centralización que los 

devora, dándoles la independencia local 
necesaria para que conserven y 

aumenten sus intereses propios;(…) 
 

Leopoldo O`donnell, Manzanaresko 
koartel generalean, 1854ko Uztailak 7 

 

MANZANARESEKO ADIERAZPENA        

zitzaion, (adierazpen askatasunari mugak jarriz).   

 

Hamarkada moderatu honetan II. Gerra Karlista (1846-49) piztu ezen, Isabel II.aren ezkontza 

auzia izanik. Karlistek, Carlos Mº Isidroren semearekin ezkondu nahi zuten, baina ez zen horrela 

gertatu. Honen aurrean, Kataluniako gune isolatu batzuetan gerra piztu zen, (Guerra dels Martiners), 

gobernu zentralak errez kontrolatu zuena. 

 

1850.hamarkadan moderatuen aginte moduak geroz eta itsura autoritarioagoa hartzen hasi zen eta 

honen aurrean, zenbait militar matxinatu ziren, hurrengo etapari hasiera emanik.  

 

2. BI URTEKO AURRERAKOIA  

1854.urtean, moderatuen gehiegizko boterearen aurrean, liberal 

aurrerakoiak eta zenbait moderatu, O´Donnell buru, Vicálvaron-en 

matxinatu ziren, (Vicalvarada), Isabel II.ari, sistema politikoaren 

irekiera aldarrikatuz. Honen aurrean, Isabel II.ak aurrerakoien esku 

utzi zuen gobernua, Espartero jenerala, gobernu buru bihurtuz.2   

Gobernu berriak erreforma aurrerakoi anitz burutu nahi izan 

zituen, baina bi urte denbora laburra izan zen horiek guztiak aurrera 

eraman ahala izateko:  

 Konstituzio berriaren idazkera:subiranotasun nazionala,sufragio 

eta adierazpen askatasuna zabaltzea… proposatzen zuten konstituzioa idazten hasi ziren. Hau 

ordea, ez zen indarrean egotera ailegatu.  

 Neurri ekonomikoak, eraginkorrenak izan ziren, (Madoz ekonomia ministro izanik). 

Espainiaren modernizazio ekonomikoa eta industrializazioa suspertu nahi zuten politika aurreko 

urteetako muturreko protekzionismoa 

gaindituz.Bi dira legerik aipagarrienak  

- Madozen 1855.eko desamortizazio 

orokorra: hainbat lurren desamortizazioa 

                                                 
2 Matxinoek Isabel II.ari gobernu aldaketa exijitzen zuen 

 manifestu bat idatzi zuten, Manzanares izenarekin  

ezagutzen  dena. Aurrerakoien esku gobernua utzita, hauen  

boterea hautestontzietan bermatu zen, izan ere, hauteskundeak deitu ziren, 

orain artekoa baino sufragioa zabalagoaren bidetik, eta hauetan, indar 

aurrerakoiak irten ziren garaile.  
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O´DONNELL: Tenerifen jaio 
zen irlandar jatorriko familia 
batean. Garrantzi handia izan 
zuen 1.go Karlistadan, armada 

kristinoaren barnean eta 
konspirazio zein altxamendu 

askotan parte hartu zuen; 
Esparteroren 

erregeordetzaren amaieran 
eta bi urteko aurrerakoiaren 

hasiera zein bukaeran. 
Batasun Liberala fundatu eta 

gobernuburu izatera iritsi zen. 
1867an hil zen. 

agindu zuen legea, nagusiki, udal lurrei, hots, komunalei, eragin ziena.  
 

- 1855.eko trenbide legea: trenbide sarearen eratzea areagotu zuena, kanpo inbertitzaileei 

erraztasunak emanez.  

 

Adierazpen askatasuna zabaltzeak eta sistema politikoaren irekieraren ondorioz:  

  Alderdi politiko berriak antolatzea eragin zuen, hala nola, demokratak eta errepublikanoa. 

O´Donnellek ere, bere alderdi propioa fundatu zuen, Batasun Liberala, aurrerakoien eta 

moderatuen tarteko bidetzat aurkeztu zuena.  
 

 Gune batzuetan halaber langile mugimenduaren lehendabiziko zantzuak eta antolaketak egon 

ziren; langile grebak Katalunian, nekazarien altxamenduak, herritarren kale algara eta 

protestak… Gobernuak “Lanaren Legea” aurrera atera behar izan zuen, langile elkarteak onartuz 

eta zenbait hobekuntza bermatzeko.  

  

Gobernu aurrerakoiak moderatuen presio 

itogarria pairatu zuen batetik, eta bestetik,sortu 

berriak ziren alderdien eskaera demokratikoak 

zein langile klasearen eskaerak ugaritu ziren. 

Honen aurrean, O´Donnell-ek (54.eko matxinada 

burutu arren militar moderatua zenak), estatu 

kolpea eman zuen 1856. urtean. Gobernua Batasun 

Liberalaren menpe gelditu zen, erreginaren 

onespenarekin eta honekin, berriz garai kontserbadoreagoa itzuli zen.  

3. ISABEL II. SISTEMAREN DESKONPOSAKETA (azken garai kontserbadorea) 

Etapa honek, kontserbadorismoaren itzulera suposatu zuen, izan ere; aurreko etapan idazten 

hasitako konstituzioa baztertu zen, (1845ekoa mantenduz), neurri aurrerakoi asko bertan behera 

gelditu ziren, ekonomikoak izan ezik, hauek ia bere osotasunean mantendu zirelarik, hala nola, 

desamortizazio zibila. Era berean, erreginaren eta Elizaren boterea berriz bermatu eta indartu ziren.  
 

Lehenengo urteetan Batasun Liberalaren gobernuak nagusitu ziren, zeinekin, aurrerakoi zein 

moderatuen altxamenduak ekiditeko, neurri aurrerakoi eta moderatuak aintzat hartu ziren.3 Garai 

honetan esaterako, aurrerakoiak bi urtekoan hasitako hezkuntza legea, (Moyano legea), indarrean 

sartu zen, oinarrizko hezkuntza publikoa ziurtatzeko, hots, 6 eta 9 urte artekoa, (elizaren doktrinari 

                                                 
3
 Indar aurrerakoien altxamenduak ekiditeko eta moderatuak kontentatzeko, oreka politikoa bilatzen saiatu zen, zenbait neurri 

aurrerakoi mantenduz baina moderatuen eskaera hainbati ere leku utzirik. Parlamentuan esaterako, oposizioari leku utzi 

zitzaion, baina zenbaitetan hauteskundeak faltsutu ziren oposizioaren indarra mugatzeko.   
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OSTENDEKO PAKTUA 

Después de una breve discusión, porque la armonía de miras que se 

manifestó no daba lugar a otra cosa, se acordó por unanimidad lo 

siguiente:  

1. Que el objeto de bandera de la revolución en España es la caída de 

los Borbones. 

2. Que siendo para los demócratas un principio esencial de su 

dogma político el sufragio universal, y admitiendo los progresistas 

el derecho moderno constituyente, (...) por unas Cortes 

constituyentes elegidas por sufragio universal, se decidiría la 

forma de gobierno que se habría de establecer en España (...) 

hasta que así se decidiera, había de ser absoluta la libertad de 

imprenta, y sin ninguna limitación el derecho de reunión (...) 

TENTSIO SOZIALAK ETA 
OPOSIZIOA 

 

1868an Madrileko unibertsitatean gertaera 
larria jazo zen, Emilio Castelar, unibertsitateko 

irakasle eta izaera errepublikarrekoak 
idatzitako artikulu baten harira, zeinetan, 
erreginaren figurarekin ironizatzen zen. 

Gobernuak Castelarri katedra kendu zion, 
ikasle askoren protestak eraginez. Hauek 
guardia zibilak gogor zanpatu zituen eta 

ondorioz, 9 ikasle erail eta ehunka zauritu 
zituzten.  

jarraituz beti ere). Garai honetan halaber, kanpo politika kolonizatzaileari ekin zitzaion, Marokora 

espedizioak bidaliz.4 
 

1860.hamarkadan, berriz ere moderatuak nagusitu ziren gobernuan, Narváezek berriz 

gobernuaren gidaritza harturik. Garai honetan:  

- Gobernuak izaera guztiz autoritarioa hartu zuen.Talde 

politikoen kontrako errepresioa handitu zen,adierazpen 

askatasuna erabat ukatu zen,gorteak deitu gabe 

gobernatu zen… Honek,alderdi politikoen,herriaren, militar 

askoren… oposizioa areagotu zuen. 

- Tentsio politiko eta sozialei gainera,krisi ekonomikoa batu 

zitzaien, (finantza krisiari, nekazaritza krisia eta goseteak 

batu zitzaizkien). Honek guztiak, prezioen igoera, goseteak, miseria… eragin zuten eta klase 

burgesaren ezinegona piztu.   
 

Giro honetan, moderatuekiko eta erreginarekiko oposizioa handitu zen eta Isabel II.aren 

kontrako ekintzak ugaritu ziren. 1866ko militarrak matxinatu ziren baina altxamenduak porrot egin 

zuen eta matxino asko fusilatu ziren. Oposizio politikoa,aurrerakoiak, demokratak eta batasun 

liberalekoak, erbestean batu eta Ostendeko paktua sinatu zuten 1867.urtean, bi helburu 

nagusiekin:  

- Isabel II.aren kontrako iraultza bat 

antolatzea, herriaren babesa bilatuta. 
 

-  Eta iraultza ondoren, hauteskundeak 

deitzea, (gizonezkoen sufragio 

unibertsalez), herriaren borondatearen 

araberako parlamentu konstituziogilea 

eratzeko, honek, espainiar etorkizun 

politikoa eta sistema mota erabaki 

zezan.  
 

1868an iraultza gauzatu zen, Isabel II.aren amaiera eta sei urteko demokratikoaren hasiera 

markatu zuena.  

                                                 
4
 Kanpo politika kolonizatzailearen bidez, lur berriak konkistatu eta mugak zabaldu ziren. Kanpo politika espantsionistaren 

helburu nagusienetako bat, barne arazoen atentzioa desbideratzea eta kontzientzia nazionala zein patriotismoa indartzea izan 

zen. Kontuan hartu behar dugu garai hau, kolonialismoaren garaiaren hasierarekin bat egiten duela, zeinean Europar potentzia 

nagusienek, Afrika eta Asiako lurrak okupatzeari ekin zioten.  
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6.3. ISABEL II.aren ALDERDI POLITIKOAK             
 

SARRERA  

Isabel II.aren erregetzan, (1833-68), estatu liberala behin betirako egonkortu zen Espainiar 

estatuan eta ondorioz, alderdi politikoek gidaturiko sistema politikoaren garaia hasi zen. Europako  

beste tokietan ez bezala, espainiar iraultza liberala ez zen burgesiaren eskutik gauzatu, militarren 

eskutik baizik, honek, berezi egin zuelarik Isabel II.aren garaiko erregimen liberala. Izan ere, gobernu 

eta parlamentu aldaketa gehienak ez ziren herriaren borondatearen eta sufragioaren ondorio izan, 

militarren altxamendu militarren ondorio baizik. 

 

  

ALDAKETAREN ALDEKO ALDARRIKAPENA, IRAULTZA BEZPERAN 

Es preciso, absolutamente preciso, un huracán que 

despeje esta corrompida atmósfera: la prostitución en el 

trono, el más abyecto servilismo en la corte, la cobardía y 

la bajeza en los cuerpos colegisladores (...) 

¡ABAJO LA DINASTÍA!: éste debe ser nuestro grito de 

guerra. Todo debemos subordinarlo a esta idea salvadora: 

caiga a impulsos de la REVOLUCIÓN este trono carcomido 

y en sangre de liberales cimentados (...) 

Es que ha sonado ya la última hora para una 

institución caduca (...). Ellos lo han querido, en vez de 

reinar por el amor de sus pueblos, han preferido 

hacerlo por la fuerza de las bayonetas y no han de 

salvarlo de sus ruina ni las cohortes de mercenarios, 

ni las turbas de los cortesanos (...).  

¡Abajo la dinastía! ¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva 

la libertad! 

Junta revolucionaria de Barcelona, 20/01/1867 

ISABEL II.aren ERREGEALDIKO ETAPAK, GALDERAREN GIDOIA. IDEIEN ESKEMA 

 

- Sarrera:  Isabel II.ren erregealdiko kronologia eta aspektu bi hauek nabarmendu: erregimen liberala behin betiko ezarri zela eta militarrak 

klase politiko izanik gobernu aldaketa gehienak matxinaden bidez etorriko direla, (bi alderdi politikok dominaturik, moderatu eta aurrerakoia). 

Bere erregealdian garai handi bereiz daitezke: erregeordetzena (1833-44) eta bere erregetza ofiziala (1844-68). 

- Erregeordetzak (ez luzatu oinordekotza auzian soilik aipatu): M. Kristinaren garaian gerra karlista lehiatu (1833-39) eta estatu liberala 

egonkortu, 1837ko konstituzioan oinarritua. 1836tik, aurrerakoien ildo politikoa nagusitu, baita Esparteroren garaian ere, (desamortizazioak, 

politika liberal irekia…), moderatuek Espartero kargugabetu arte. 

- Isabel II.: 1844an hasi. Salbuespenekin, politika kontserbadorea, oligarkikoa, zentralista eta moderatua nagusitu. 3 etapa: 

o Hamarkada moderatua: 1844-54, alderdi moderatuaren hegemonia garaia. 1845ko Konstituzioa, (ezaugarri nagusienak) eta erreginaren 

zein oligarkiaren interesak babesteko politikak, (Guardia Zibila, Konkordatua…).  II. Gerra Karlista.  

o Bi urteko aurrerkoia: 1854-56, Vicalvaradarekin hasi. Aurrerakoiak gobernuan, sistemaren irekiera, (adierazpen askatasuna, ekonomia 

legeak – trenbidearena eta desamortizazioa-, alderdi politikoen sorrera…). O´Donnellek amaitu, herri oposizioaren beldur. 

o Sistemaren deskonposizioa, azken garai kontserbadorea: Batasun Liberalak hasieran eta moderatuek ondoren agindutako garaia. 

Politika kontserbadorea itzuli eta 1860.ham. geroztik, hegemonia moderatu autoritarioa. Krisi ekonomiko, sozial eta politikoaren aurrean, 

oposizioaren antolaketa; militarren altxamendua, Ostendeko paktua eta 1868ko iraultza.   

- Amaiera: iraultzak 6 urteko demokratikoari hasiera ekarri, Borboirik gabeko garaia, Borboien Berrezarkuntzara arte iraun zuena (1874) 
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1. ALDERDI POLITIKO LIBERALAK: MODERATU ETA AURRERAKOIAK    

 Garai honetako alderdi nagusienak liberal moderatuak eta aurrerakoiak izan ziren, (Fernando 

VII.aren 3 urteko liberalean sortuak). Biak monarkikoak eta Isabel II.aren aldekoak izan ziren eta 

liberalak izanik, konstituzioaren, berdintasun juridikoaren, botere banaketaren, etab.en aldekoak. 

Alabaina, haien arteko postulatu politikoetan, orain ikertuko ditugun ezberdintasunak ere egon ziren.  

ALDERDI MODERATUA  ALDERDI AURRERAKOIA 
 

IDEOLOGIA POLITIKOA 

Liberalismo kontserbadorea eta moderatuaren aldekoa, 

oligarkiaren eta erreginaren interesak babestea helburu izanik.  

o Subiranotasun banatuaren aldekoa (erreginaren eta 

herriaren artean).   

o Erreginaren botere ahalmen zabala eskaintzearen 

aldekoak. Botere betearazlean zein legegilean.  

o Sufragio oso mugatuaren aldekoak,(soilik oligarkia 

aristokrata eta eliztar mugatuari bozkatzeko aukera emanik). 

o Adierazpen askatasuna mugatzearen eta zentsuraren 

aldekoak 

o Oligarkia babestearren, politika ekonomiko 

protekzionistaren eta desamortizazioen kontrakoak.  

o 1845eko konstituzioaren aldekoak.  
 

ERAGIN POLITIKOAREN GARAIA ETA LIDERRAK 
 

o Nagusi Isabel II.aren erregealdi ia osoan zehar: hamarkada 

moderatuan eta azken garaian. Horregatik, Isabel II.aren 

erregetza liberalismo kontserbadorearekin lotzen da.  

o Buruak: Narváez, Bravo Murillo.  

 

IDEOLOGIA POLITIKOA 

Oro har, politikoki moderatuak baino progresistagoak, 

Europar eredu burgesaren jarraitzaileak. 

o Subiranotasun nazionalaren aldekoa (soilik herriaren 

subiranotasunaren aldekoak).   

o Erreginaren botere mugatuagoaren aldekoak, (soilik 

betearazlea). Ez dira alabaina, guztiz demokratikoak. 

o Sufragio zabalagoaren aldekoak,(ez ordea, gizonezko 

unibertsala,horregatik ez dira demokratikoak)  

o Adierazpen askatasun guztizkoaren aldekoak eta 

zentsuraren kontrakoak.  

o Politika ekonomiko irekiagoaren aldekoak, 

desamortizazioak gauzatzearen aldekoak.  

o 1837ko konstituzioa, (jatorrian 1812koa defendatu). 
 

 ERAGIN POLITIKOAREN GARAIA ETA LIDERRAK 
 

o Nagusi erregeordetzen garaian, 1836az geroztik, 

(M.Kristinaren erregeordetzan) Esparteroren amaierara 

arte. 1854-56 bi urtekoan ere gobernua gidatu.  

o Buruak: Mendizabal, Espartero, Prim.  
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2. BESTE OPOSIZIO ETA ALDERDI POLITIKO BATZUK     

Bi urteko aurrerakoian, (1854-56), sistema politikoaren irekiera txikiarekin,  alderdi politiko berriak 

sortu edo egituratu ziren: demokrata, errepublikarra eta O´Donnellen Batasun Liberala.  

BATASUN LIBERALA ALDERDI DEMOKRATA ALDERDI ERREPUBLINOA 
 

o Burua: O`donnellek fundaturiko 

alderdi politikoa.  

o Ideologia politikoa: Oro har, 

politikoki zentroan kokatzen zen, 

moderatu eta aurrerakoien tarteko 

bidetzat aurkezten zen.  

o Bilakaera politikoa:  Isabel II.aren 

erregealdiaren azken garaian, 

1850.hamarkada bukaeran, 

gobernura iritsi ziren. 

 

o Ideologia politikoa : monarkia 

parlamentarioaren aldekoak, herri 

subiranotasunaren eta gizonezko 

sufragio unibertsalen aldekoak. 

Sistema demokratikoa defendatu.  

o Bilakaera politikoa: Isabelen 2 

urteko aurrerakoian fundaturiko 

alderdia eta geroztik indarra lortuz 

joan ziren,batez ere,burgesia 

berriaren artean. 

 

o  Ideologia politikoa : sistema 

errepublikar eta demokratikoaren 

aldekoak.Isabel II. azken garaian, 

herritar klasearen eta intelektualen 

babesa lortuz joan zen. 

o Bilakaera politikoa:  bi joera 

bereizten joan ziren, 6 urteko 

demokratikoan bi alderditan 

banatuz: federalak eta 

zentralistak 

 

Isabel II.aren erregetzaren hasieratik, liberalismoaren kontrako mugimendu politiko bat sortu zen, 

Karlismoa, Karlosen erregetzaren eta Antzin Erregimenaren defentsa egin zuena. Honek ez zuen 

Isabel II.aren garaietan alderdi politiko gisa funtzionatu eta ez zen parlamentuan egotera iritsi, ukatu 

egiten baitzuen, erregimen liberalaren sufragio sistema. Hala ere, miliziak armatu eta gerrateak piztu 

zituzten Isabel II.aren eta liberalismoaren aurka, (lehen gerra karlista oihartzun handieneko izanik, 

1833-39). Karlismoa oposizio mugimendurik sutsuena izan zela esan daiteke, batez ere, 

erregealdiaren hasierako garaietan.  

 

3. ISABEL II.aren KONTRAKO ANTOLAKUNTZA     

1860.hamarkadan, krisi ekonomikoa eta soziala tartean zela, oposizioa osatzen zuten alderdi 

politiko nagusienak, Isabel II.aren gehiegizko boterearen eta moderatuen hegemonia politikoaren 

aurka antolatzen hasi ziren, sistema politiko berri, ireki eta demokratikoago bat lortzeko helburuz. 

Horrela, aurrerakoiek, batasun liberalekoek eta demokratek bat eginik, (Ostendeko paktuan), 1868ko 

iraultza gauzatu zuten, Isabel II.aren erregealdiaren amaiera eta 6 urteko demokratikoaren hasiera 

suposatu zuena. Etapa honetan, inoiz ez ezagututako pluralismo politikoa ezagutuko da espainiar 

parlamentuan eta lehenengo aldiz ezarriko da demokrazia sistema, (generoa baztertzen zuena hala 

ere), espainiar estatuan, 1869ko konstituzioan oinarriturikoa.  
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ISABEL II.aren ALDERDI POLITIKOAK, GALDERAREN GIDOIA. IDEIEN ESKEMA 
 

- Sarrera:  Isabel II.ren erregealdian erregimen liberala ezartzean, alderdi politikoek sistema gidatuko dute, (modu 

berezian, ezen, militarrek gidatuko dute eta altxamenduak nagusi izango dira).  
 

- Alderdi politiko liberalak, aurrerakoi eta moderatuak: (galdera batez ere, hauen ezaugarriak biltzera zentratu behar 

duzu). Biek zertan egiten duten bat aipatu, (liberalak, konstituziogileak,Isabel II. aldekoak…) eta zertan diren ezberdin 

azaldu. Bata zein bestearen ideologia politikoa eta ibilbide politikoa argi utzi.  
 

- Beste alderdi edo mugimendu politiko batzuk: demokratak, errepublikarrak eta Batasun Liberala, noiz sortu ziren 

eta bakoitzak zer defendatzen zuen argi utzi. Amaitzeko, karlismoaren mugimendu politikoa eta honen ezaugarriak 

aipatu, (ez dira alderdi politikoa).  
 

- Isabel II.aren kontrako antolakuntzak: zein alderdi politikok, zergatik eta nola antolatu ziren aipatu, (Ostendetik, 

Iraultzara).  
 

- Amaiera: 6 urteko demokratikoan, inoiz ez ezagututako pluralismo politikoa ezagutu parlamentuan, lehen sistema 

demokratikoa.  
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6.4. 1868ko IRAULTZA, 1869ko KONSTITUZIOA ETA AMADEOREN ERREGETZA      
 

SARRERA  

1868ko iraultzak, Isabel II.aren erregealdiaren amaiera eta sei urteko demokratikoaren hasiera 

suposatu zuen, espainiar estatuaren lehen esperientzia demokratikoa izan zena eta 1874. urtean 

amaitu zena, Borboien berrezartzearekin. Garai hau 1869ko konstituzioan oinarriturik egon zen, 

zeinaren ondoren, Amadeo Saboyakoaren monarkia hasi zen, 1873an amaitutakoa berak abdikatu 

eta I. Errepublikaren aldarrikapenarekin.   

 

1. 1868ko IRAULTZA LORIOTSUA         

 1868.urtean,Isabel II.aren erregealdiari amaiera eman zion iraultza izan zen, Loriotsua 

izendaturikoa. Militarren talde handi batek, oposizio politikoak, (aurrerakoiak, demokratak, 

unionistak) eta herri masak babesturik gauzatu zen.  

 

Iraultza, krisi sozial, politiko eta ekonomiko larri baten testuinguruan jazo zen eta helburua, Isabel 

II.aren erregetzarekin eta moderatuen hegemoniarekin amaitzea eta sistema berri eta irekiagoa 

sortzea izan zen. 1866.urteaz geroztik, militarren altxamendu batek porrot egin eta matxinoak 

fusilatu zirenez geroztik, antolatzen hasi zen. Oposizio politikoak, zehazki, aurrerakoiek, demokratek 

eta batasun liberalekoek, 1864an, Ostendeko paktua sinatu zuten, zeinetan, herritarren babesa 

izango zuen iraultza antolatzea erabaki zen, Isabel II.a destronatzeko. Honetan halaber, iraultza 

ondotik, gizonezko sufragio unibertsalean oinarrituriko hauteskundeak deituko ziren, parlamentu 

konstituziogile bat sortzeko, herriaren esku utzirik, espainiar sistema politikoaren etorkizuna eta hau 

diseinatzeko ardura. 

  

Iraultza Topete militarrak hasi zuen 1868.urteko irailean Cadizeko 

ontzidien altxamenduarekin. Altxatuei Serrano eta Prim jeneralak 

batu zitzaizkien eta Cadizeko herritarren babesa jaso zuten, (azken 

hauekin milizia eratu zen). Berehala, gizarte sektore guztietara 

hedatu zen, mugimendu iraultzaile bati hasiera emanez. Matxinada 

militar batekin hasi zena, sistema politiko berri bat aldarrikatzen 

zuen iraultza bihurtu zen.Izan ere, iraultzaileen manifestuetan, 

askatasuna, subiranotasun nazionala eta dinastia Borboiaren 

amaiera eskatu zuten.5   

                                                 
5
 Espainiako hiri askotan junta iraultzaileak sortu zituzten herritarrek eta maiz, militar matxinoen eskaeretatik 

haratago zihoazen eskakizunak egin zituzten; subiranotasun nazionalaz, konstituzio berriaz, sufragio unibertsalaz… 
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Moderatuek altxamenduari freno jartzen saiatu arren, indar iraultzaileek garaipen militarrak 

eskuratu zituzten eta ondorioz, gobernu moderatuak dimititu eta Isabel II.ak, Donostian zegoela, 

Frantziara ihes egin behar izan zuen, bertan erbesteratuz 1875. urtera arte.  

 

Urriaren hasierarako Ostendeko Paktuaren indar aurrerakoi eta unionistak, behin behineko 

gobernu bat eratu zuten. Serrano unionista erregeorde izendatu zuten, Prim aurrerakoia, gobernu 

buru. Gobernu honen funtsezko egitekoa honakoa izan zen:gizonezkoen sufragio unibertsala 

bermatzen zituen hauteskundeak deitzea. Hauek hasiera eman zioten,Espainiako lehenengo 

saiakera liberal demokratikoari.    

 
2. 1869ko KONSTITUZIOA          

1869ko Urtarrilean, gizonezko sufragio unibertsalez deitu ziren: helburua,konstituzio berri bat 

idazteko gorteak eratzea izan zen. Parlamentua, espainiar historian, inoiz ez ezagututako pluralena 

izan zen, bertan, indar politiko ezberdin askok lortu baitzituzten ordezkaritza, Isabel II.aren garaiko 

alderdi bitasunaren sistemarekin horrela amaituz. Parlamentuan, aurrerakoiak, unionistak, (Batasun 

liberalekoak), demokratak, errepublikar federal zein zentralistak, isabeldarrak, (moderatua) eta 

karlistak egon ziren. Diputatu gehien, Ostendeko paktuaren eta iraultzaren antolatzaileek lortu 

zituzten, hots, aurrerakoi, unionista eta demokratek, eta hauen ideologia izan zen idatzitako 

konstituzioan nagusitu zena. Hauek izan ziren halaber, gobernu koalizioa osatu zutenak.  

                                                                                                                                               
gainera, errepublikaren eta jabegoa banatzearen aldeko proklamak egin zituzten. Prim aurrerakoiak eta Serrano 

unionistek ez zuten horrelakorik defendatzen. 
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1869ko KONSTITUZIOA:  
 

Espainian ezarri zen lehenengo konstituzio demokratikoa kontsideratzen da, (beti ere, generoa 

diskriminatuz, ezen, emakumeek ez zituzten bozka eskubiderik eta bestelako eskubiderik jaso). Alabaina, 

demokratikotzat hartzen da arrazoi hauengatik:  

o Subiranotasun nazionala onartu zen.  

o Gizonezkoen sufragio unibertsala bermatzen zuen.  

o Erregeari botere legegilea ukatzen zitzaion, (1837 eta 1845.eko konstituzioetan ez bezala): 

soilik legeak sinatzeko eskubidea zuen, ez erabakiak hartzekoa. 

o Lehenengo aldiz,erlijio katolikoa ez zen beste adierazpen erlijiosoak errespetatzen dira (nahiz 

eta estatuaren erlijio ofiziala katolikoa izaten jarraitzen zuen).  

o Adierazpen askatasuna eta giza eskubideak bermatzen ziren.  

 

Konstituzioak monarkia parlamentarioan oinarrituriko estatu eredua aitortzen zuen, baina hau, ezin zen 

Borboi dinastikoa izan. Erregea bilatzen zuten bien bitartean, Serranok jarraitu zuen erregeorde kargua 

izaten, 1870.urtera arte.  Prim jeneral eta gobernu buruak, Europako monarkien eta enbaxadoreen 

iritzia eta onespena bilatu zituen,  errege hautagaiak Europako diplomazia eta tentsioak sor ez 

zitzan. Azkenean, Amadeo Saboyakoa aukeratu zen. 
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Italiako errege Victor Emanuel II.aren semea zen, 

1845.urtean jaiotakoa. 1870.urtean onartu zuen 

Espainiako koroa. Prestakuntza militarra izan zuen, baina 

ez zegoen prestatuta politikarako; are gutxiago, 

1870.urteko Espainiako egoera kontuan hartuta;alegia,  

tradizio demokratikorik gabeko herrialdea zena eta 

arerioak toki guztietan topatu zituen. Espainiara iritsi 

zenetik, bakardade eta hutsune sentimendua izan 

zuen;are gehiago, kontuan hartuta Prima jada ez 

zegoela. Horrez gain, ez zekien gazteleraz eta ez zuen 

ezagutzen herrialdeko errealitatea; askotan, non capisco 

erantzun behar izaten zuen.  

AMADEO I.aren AGUR GUTUNA (1873ko Otsaila) 
 

Dos años largos hace que ciño la Corona de España, y la España 

vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz 

(…) que tan ardientemente anhelo. SI fuesen extranjeros los 

enemigos de dicha, entonces, al frente de estos soldados tan 

valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos; pero 

todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra 

agravan y perpetúan los males de la Nación son españoles, 

todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se 

agitan por su bien, y entre el fragor del combate, entre el (…) 

clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas 

manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál 

es la verdadera, (…). No habría peligro que me moviera a 

desceñirme la corona si creyera que la llevaba en mis sienes 

para bien de los españoles (..).  

3. AMADEO SABOYAKOAREN MONARKIA (1870-73)  

Gorteek 1870.urtean Amadeo Savoiakoa izendatu zuten Espainiako 

monarkia demokratikoaren errege. Bere erregealdia,hasieratik egon zen 

arazoz gainezka:  

- Bere defendatzailerik sutsuena, Prim,Madrilera iritsi baino 

egun batzuk lehenago erail zuten. Hasieratik,babesle 

politiko sendorik gabe geratu zen.   

- Ez zekien gaztelaniaz eta herriak, errege atzerritartzat izan 

zuen. Noblezia eta eliza ere aurka izan zituen.Hauek oro 

har, dinastia Borboiaren itzuleraren aldekoak baitziren. 

- Errepublikano federalek zenbait matxinada abiatu zituzten, 

herritar eta langileen babesa jaso zutenak. Ideia 

internazionalistak, anarkistak nagusiki, zabaltzen hasi ziren.   

- Egoera aprobetxaturik eta bere errege hautagaiaren 

izenean, karlistek, III. gerrari hasiera eman zioten 

1872an.  

- Kubatarrek ere, Espainiako egoera nahasia ikusita, 

independizatzeko gerra hasi zuten, José Martíren 

buruzagitzapean, Hamar Urteko Gerra izenez ezagutzen 

dena eta Borboien itzulerarekin espainiarrek garaituko 

dutena.  
 

Babesik gabe eta panorama konplexu honen aurrean, 

Amadeo I Saboyakoak 1873ko Otsailean abdikatu zuen eta 

parlamentuak, I Errepublika aldarrikatu zuen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1868ko IRAULTZA, 1869 KONSTITUZIOA ETA AMADEO I. IDEIEN ESKEMA 
 

- Sarrera:  1868ko iraultza zer izan zen eta zein ondorio izan zituen argi utzi,(sei urteko demokratikoa, lehen demokrata).   
 

- 1868ko Iraultza: argi utzi iraultzaren aurrekariak, garapena eta ondorioak:  

o Aurrekariak: Isabel II.eko krisi sozio-politiko, ekonomikoa eta honen erreakzioak.Ostendeko paktuaren ezaugarriak  

o 1868ko iraultza: Protagonista-antolatzaileak: militarrek + herritar miliziek egina. Isabel II.aren ihesa.  

o Behin behineko gobernua eta hauteskundeen deialdia: parlamentu konstituziogilea, politikoki plurala. 
 

- 1869ko konstituzioa, (lehen demokratikoa, generoa baztertuz): bere ezaugarri demokratikoak argi utzi.  
 

- Amadeo I. erregealdia, (1870-73): bere zailtasunak eta arazoak deskribatu.  
 

- Amaiera: Amadeoren abdikazioa eta I. Errepublikaren aldarrikapena.   
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Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la 

fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria; con la renuncia de 

donAmadeo de Saboya, la monarquía democrática; nadie ha 

acabado con ella, ha muerto por sí misma; nadie trae la República, 

la traen todas las circunstancias, la trae una conjuración de la 

sociedad, de la naturaleza y de la Historia. Señores, saludémosla 

como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de 

nuestra Patria. 

Emilio Castelar Espainiar gorteetan egindako diskurtsoa, 1873/02/01 

ESTATU FEDERALARI BURUZKO KOMUNIKATUA: 

NAFAR DIPUTAZIOA 
 

Gaur, Ekainaren 19an, egindako ezohiko bilera 

honetan eta hainbat merindadeetatik etorritako 

partikularren partehartzearekin, aho batez onartu 

da Nafarroa Estatu federala izateko nahia, bai eta 

orain arte bezala bere foru autonomia batasun 

konstituzionalaren barruan babestua izan dadila 

ere. Hala jakinaraziko zaie Gorteetako diputatuei 
 

Estatu federalari buruzko Akta (1873) 

6.5. I.go ERREPUBLIKA          
 

SARRERA    

I. Errepublika 1873.urtean aldarrikatutako lehenengo garai 

errepublikarra izan zen Espainian, Amadeo I. Saboyakoaren 

abdikazioaren ondotik hasi eta Borboien berrezarpenarekin amaitu 

zena, aldarrikatu eta urte eskas batera.  

 

1.ERREPUBLIKAREN ALADARIKAPENA ETA ZAILTASUNAK 

1873ko Otsailean, espainiar Kongresua eta Senatua batuta 

eta eztabaida askoren ondotik, azkenik,I. Errepublika aldarrikatu 

zen, diputatu gehienek errepublikaren aldeko 

botoa eman eta gero. Dena den, baiezko 

botoa eman izanak ez du esan nahi gehiengo 

klase politikoa errepublikazalea zenik. Askok, 

irtenbide erraza kontsideratu zuten, beste 

askok denbora irabazi nahi zuten Borboien 

itzulera prestatzeko. Errepublika aldarrikatu 

eta gutxira, hauteskundeak ospatu ziren, 

errepublikano federalek irabazi zituztenak, Pi 

y Margall presidente bihurtuz. Hauek berehala, estatu 

federala aldarrikatu zuten. Konstituzio berriaren idazkera 

hasi zuten orduan, zentralismoa ukatu eta federalismoa 

aitortzen zuena, 17 estatuz osaturikoa, (Espainiar estatuko 

saiakera federal bakarra izan dena historian). Konstituzioak 

ordea ez zuen argirik ikusi. Izan ere, Errepublikak iraun 

zituen hilabeteak nahasiak izan ziren oso eta 

ezegonkortasuna izan zen nagusi. Hasieratik arazoz 

gainezka egon zen eta ezegonkortasuna izan zen nagusi.    

o Nazioarteko babesik ez: estatu bakar batzuk izan ezik, Europako potentzia gehienek ez zuten 

Espainiako Errepublika aintzat hartu, (hau iraultzailetzat hartu zutelarik).  
 

o Gerrak: Amadeoren garaiko arazoak ez ziren konpondu: Kubako Independentzia gerra eta III. 

Gerra Karlistak bizirik eta indarrez lehiatzen ari ziren.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VII
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_absoluta
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Amadeo_de_Saboya
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_parlamentaria
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LAS ESPERANZAS FRUSTRADAS 

A la noticia de la proclamación de la República (...) se pusieron en febril movimiento cuantos habían considerado 

nuestras promesas como los faros de sus puertos de salvación Los obreros (...) pensaron que la República federal les 

traía (...) trabajo (...), la evidencia de que ninguna tarde verían hundirse el sol sin tener para sus hijos el pan que tantas 

veces les pidieron en balde (...). Los labradores también saludaron con júbilo (...) la República Federal (...). Los 

jornaleros, que quieren cobrar ya que no el producto íntegro de su trabajo, que sería lo justo, al menos un jornal que les 

baste para satisfacer siquiera las primeras necesidades de la vida (...). Pero pasan semanas y pasan meses (...) y las 

clases obreras leen un manifiesto firmado por muchos notables de partido (...). en que va envuelta la amenaza de 

siempre; “orden”, es decir, “sufre y calla o te ametrallo” (...) y obreros, labradores (...) todos pierden la fe y la esperanza 

y se entregan a la más cruel desesperación. 

Discurso del diputado federal F. Navarrete en la Cortes, julio de 1873 

o Desadostasun politikoak: Errepublikanoen 

artean zatiketa eta desadostasuna nagusitu zen: 

batetik, Errepublikano Bateratzaileen eta 

Federalen artean eta bestetik,federalen beraien 

artean. Arazo hauek, konstituzio 

errepublikanoaren idazkera oztopatu egin zuten 

(idatzi ez zena).  
  

o Oposizioa: Errepublikarekin bat ez zetorren 

oposizioa handituz joan zen (liberal monarkikoak, 

demokratak, Alfontso XII. Borboiaren erregetzaren aldekoak…).  
 

o Langile mugimendua:lehenengoz Internazionalaren berriak iritsiko dira eta ideia sozialista zein 

anarkistak hedatzen hasiko dira. Lehenengo grebak eta langile batzarrak sortuko dira.  
 

o Kantoien iraultza: hiri batzuetan,federalismoaren ezarrera atzeratzen ari zela,iraultza piztu egin 

zen. Iraultza Kantonalaren helburua honakoa izan zen: herri eta hiriak aginte zentraletik erabat 

independente aldarrikatzea,nor bere kabuz gobernatzeko.Mugimendu iraultzaile honekin sektore 

sozial eta politiko ezberdinek bat egin zuten:muturreko errepublikano federalak,herri masa eta 

langileriak,lehenengo mugimendu erregionalistak, etab. Salmerón presidentziara iristean, 

(errepublikano kontserbadorea zena), iraultza nahiko errez kontrolatu zen eta soilik hiri isolatu 

batzuetan eutsi egin zioten 1874.urtera arte.  

 

Arazo horiek guztiek I. Errepublikaren egonkortasun politikoa oztopatu zuten. Honen adibide da 

esaterako,urte eskas batean, lau presidente egotera iritsi zirela (Figueras eta Pi y Margall 

federalistak lehenik eta Salmerón eta Emilio Castelar kontserbadoreak ondoren).  
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2. MILITARREN ESKU HARTZEA ETA BORBOITARREN ITZULERA     

1874. urtean, Pavia generalak estatu kolpea eman eta gorte errepublikanoak bertan behera utzi 

zituen. Militarrek hartu zuten egoera politikoaren kontrol osoa eta hilabete batzuen buruan, junta 

militar batek gidatu zuen Espainia, aurreko urteetako normaltasun demokratikoaren amaituz. Bien 

bitartean, militar batzuk, Borboien itzulera prestatzen hasi ziren, Isabel II.ak bere semearengan 

abdikatzea lortuz, (Sandhursteko Manifestuan gauzatu zena). Denbora gutxiren buruan, 

1874.urtearen amaieran, Martínez Camposen buruzagitzapean militarrak berriz altxatu ziren eta 

Alfontso XII.a  Espainiako errege izendatu zuten. Honela, Borboien dinastia berrezarriko da eta 

Berrezarkuntza izeneko garai historikoa hasiko da, II. Errepublikaren aldarrikapenera arte, 1931n, 

iraun zuena.    

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

I.ERREPUBLIKA.  IDEIEN ESKEMA. GALDERAREN GIDOIA 
 

- Sarrera:  I. Errepublika noiz aldarrikatu zen eta zenbat edo noiz arte iraun zuen aipatu, (lehen errepublika historian).  
 

- Aldarrikapena: I Errepublika nola aldarrikatu zen aipatu, (Senatua eta Kongresuaren gehiengoz) eta lehenengo 

gobernua nork osatu zuen zehaztu, (errepublikar federalek). Hauek, errepublika federala aldarrikatu zuten eta 

konstituzio idazten hasi zirela argi utzi (onartzera iritsi ez zena).  
 

- Arazoak: I. Errepublikak izan zituen arazo ezberdinak deskribatu behar dituzu: errepublikarren arteko 

desadostasunak, gerrak, oposizio politiko zorrotza, langile mugimenduak, kantoien iraultza…   
 

- Militarren estatu kolpea eta Borboien itzuleraren prestaketa  
 

- Amaiera: 1874an Mtz. Campos altxatu eta Alfontso XII. espainiar errege izendatu, I. Errepublika amaituz eta garai 

historiko berri bati hasiera emanez, (Berrezarkuntza).    
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GAIAREN AURKEZPENA, EKONOMIA XIX.MENDEAN      

Europako hainbat herriek garapen ekonomikoa eta industrializazio prozesua bizi zuten 

bitartean, Espainia modernizazio ekonomiko honetatik urrun zegoen. Aldaketa batzuk eman 

baziren ere, oro har, ezin da XIX. mendearen bukaerara arte industrializazioaz hitz egin,eta honek 

gainera, prozesu luze eta mantso bati erantzuten dio. Nekazaritzari dagokionez, hau ere 

tradizionalismoan oinarrituta egon zen XIX. mende ia osoan zehar, hots, autokontsumoan.  

 

Mende hasieran,krisi ekonomikoa izan zen nagusi eta honen ondoren, geldialdi garai bati eman 

zitzaion hasiera.1840.hamarkadatik aurrera, berreskurapen xume, mantso eta graduala ematen 

hasiko da. Politikaren ezegonkortasun eta gorabeherek ere (gerra karlistak,estatu liberalaren eraikitze 

prozesu korapilatsuak..) ez zuten gehiegi lagundu ekonomiaren modernizazio prozesuan, ezta 

moderatuek urteetan zehar garatu zuten politika ekonomiko protekzionistak ere.  

 

Gauzak honela, XIX.mendeko nazioarteko eskenatokian,Espainia ekonomikoki estatu 

atzeratua zela esan genezake, Europako Ingalaterra, Frantzia, Alemania, Holanda etab.ekin 

alderatzen badugu. XIX. mendearen azken hamarkadetan hazkunde fase batean sartu bazen ere, 

hazkunde tasak oso xumeak izan ziren eta ez dago herri industrializatuen hazkunde tasekin 

konparatzerik.  

 

Baina, zergatik ez zen Espainiako ekonomia modernizatu? Zein faktorek baldintzatu zuten hau? 

Zaila da kausa bakar batez hitz egitea. Espainiako ekonomiaren modernizazio geldo eta lekutuak, 

kausa anitzen ondorioa da. Besteak beste, kontuan izan behar da:  

 

 Espainiako nekazaritza autokontsumoan oinarriturik zegoen. Antzin Erregimenaren egitura 

ekonomikoak modernizatzeko saiakerak egon ziren arren Ilustrazioaren garaian, ez ziren aurrea 

atera, ezen, maiorazko sistema eta beraz pribilegiatuen eskubide feudalak urratzen zituzten. 

Nekazari txikiak ez ziren produktibitatea eta produkzioa handitzeko inbertsiorik egiteko gai. 

Klase burges latifundistak garatzeko beharra zegoen, (nobleziak ez baitzuen negozio izpiriturik). 

Oso berandura arte, zehazki, 1833.urtera arte, ez zen lehenengo desamortizazioa gauzatu.  
 

 Independentzia Gerrak eta Amerikako Kolonien emantzipazioak Espainiako ekonomia 

hondatuta utzi zuten. Espainiak hein handi batean Amerikako produktuen ustiatzeaz eta 

salmentaz bizi zen eta hauen galerak gogor astindu zituen. Honez gain, aipatzeko da, Espainiako 

koroaren gastuak beti handiak izan zirela eta sarrerak berriz, txikiak. Hau ekiditeko Antzin 

ESPAINIAKO EKONOMIA XIX.MENDEAN 
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Erregimenaren zerga sistema aldatzea beharrezkoa zen, baina oso berandura arte, hots, 

Erregimen Liberala martxan jarri arte 1830.hamarkadan, ez zen erreforma fiskalik egin.  
 

 Erregimen Liberalaren ezarrera ez zen beste herrialdeetan gertatu zen moduan, 

burgesiarengandik etorri. Espainiako klase politikoa ez zen burgesa, miliarrak baizik. 

Ekonomia kapitalista eta industrialaren garapenerako klase burges sendo eta boteretsuaren falta 

sumatu zen. 
 

 Politika ekonomiko protekzionistak ere ez zuen sobera lagundu izan ekonomiaren garapen eta 

modernizaziorako. Oligarkiaren interesak babesten ziren eta inbertsio aukerak oztopatzen 

ziren.  

 

LABURBILDUZ:  
 

Mendebaldeko Europan estatu liberalen finkapenarekin, ekonomia modernizatu zen:  

 Nekazaritza iraultza jazo zen. Alegia, nekazaritza autokontsumoan oinarritzetik merkatura 

bideratzera pasatu zen.Merkatu nekazaritza garatzeko, lurren kontzentrazioa eman zen (lurrak 

jabe burgesen esku geldituz), mekanizazioa txertatu zen,produktuen espezializazioa eta soroen 

intentsifikazioa bultzatu ziren, etab. Merkatu nekazaritza garatzea ezinbestekoa bihurtu zen 

Industria iraultza sustatu ahal izateko.Izan ere,proletarioz beteriko gizarte industriala garatzeko, 

beharrezkoa zen merkatura orientatuta egongo zen nekazaritza izatea, proletario horiek, 

elikagaiak erosteko beharra zuten eta. Modu berean, burgesia inbertsora garatzeko, beharrezkoa 

izan zen kapitala metatzeko jarduerak bultzatu izana. Burges europarrak, lurrarekin negozio 

egitearekin batera aberastu ziren eta diru hori, teknologian eta sektore industrial berrietan 

inbertitu zuten.  
t 

 Industria Iraultza jazo zen: manufakturen ekoizpena artisautzan oinarritzetik industrian 

oinarritzera pasa zen. Produkzioa lantegietan kokatu zen eta ekoizpena makinariaren bitartez 

lortu zen. Energia indar berriak ere sartu ziren: lurrina lehendabizi eta elektrizitatea ondoren.  

Siderurgia (meatzaritza, burdingintza eta altzairugintza) eta ehungintza sektoreak garatu ziren 

lehendabizi. Berehala, garraio iraultza gertatu zen trenbidearen eraketarekin.  

 

Nekazaritza eta Industria Iraultzek ekonomia eta gizarte eredu berria garatu zuten.Honek, 

bizitzeko modu berria ere ekarri zuen.  

 Ekonomia kapitalista garatu zen: merkatura bideratuko den produkzioa.  
 

 Gizarte berria garatu zen, bi klase nagusietan banatuta: burgesia (negozioen jabea) eta 

langileria (industriako proletarioak eta latifundioetako jornaleroak).  
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 Hiritartze prozesua: lehenengo sektorea ekonomia europarren oinarri izaten uztearekin batera, 

nekazal eremua “hustu” egin zen eta kontran,hiriak handitu. Hirietan oso ongi berezituak egongo 

dira elite burgesaren espazioa eta langilearena.  

 

Espainian estatu liberalaren ezarrerak ez zituen ez modernizazio ekonomikoa ez gizarte berri 

industrialaren garapenik zuzenean ekarri.  
 

 Nekazaritza egitura tradizionalak, nagusi izaten jarraitu zuen XIX. mende osoan zehar. 

Salbuespen bakar batzuekin (Andaluzia eta Levanten),benetako iraultza ez da 1960. 

hamarkadara arte jazoko. Espainian ordura arte, lehenengo sektore tradizionala nagusi izaten 

jarraitu zuen.  
 

 Industrializazioaren garapena oso mantsoa izan zen eta gune konkretu nahiz isolatu 

batzuetara mugatua egon zen: Bilbo, Katalunia, Madril eta Asturias.  

 
Nekazaritza eta industria iraultzaren prozesu xume, lekutu, mugatu eta mantsoa izateak, gizartea 

aldaketaren eta hiritartze prozesuak halaber, mugatuak eta berantiarrak izatea eragin zuen. 

Nekazaritza eta industria aldaketak, gune jakin batzuetan baino ez dira loratuko, hala nola, 

Katalunia eta Kantauri aldean industria eta hegoaldeko latifundio handietan merkatu nekazaritza.   

 

6.6. DESAMORTIZAZIOAK               
 

SARRERA  

Espainiar ekonomia XIX. mendean ez zen Europako Mendebaldeko bestelako herrialdeetan 

bezala eraldatu, bertara, nekazaritza eta industria iraultzak prozesu motel eta lekutuak izan baitziren. 

XX. mendearen erdialdera arte, nekazaritza sektoreak jarraitu zuen nagusi izaten eta salbuespenak 

salbu, autokontsumoan oinarriturik jarraitu zuen. XIX. mendean, ekonomia modernizatzeko zenbait 

desamortizazio gauzatu ziren.  

 

Desamortizazioak lurren nazionalizazio prozesuak izan ziren, XIX. mendeetan zehar gauzatu 

zirenak estatuak lurrak bereganatu eta hauek birsaltzean. Hauen helburuak printzipioz, nekazaritza 

sektorea modernizatzea eta hau, autokontsumotik merkatura eraldatzea izan zen, (Europan garatzen 

hasia zen nekazaritza iraultza sustatzeko). Era berean, klase burges latifundistaren eraketa sustatu 

nahi izan zen. XIX. mendean, bi izan ziren egindako desamortizazio nagusienak, biak, liberal 

aurrerakoien esku gauzaturik: Mendizabalena 1836an eta Madozena 1855ean. Hauen aurretik ordea, 

jada desamortizazioak garatzeko saiakerak egon ziren.  
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Juan Álvarez de Mendizabal, gaditanoa, 

Espainiako liberal aurrerakoien buruetako bat 

izan zen. 3.urteko liberalean jada, Riegorekin bat 

egin zuen eta Fernando VII.ak Antzin Erregimena 

berrezartzean, Londresera erbesteratu behar 

izan zuen. M. Kristinaren erregentzia garaian., 

gobernu buru eta ogasun ministro izan zen. Bere 

ekimenez, Antzin Erregimeneko zutabeak behin 

betirako desagertu ziren. Monasterioetako 

lurrak desamortizatu izanagatik pasatu da 

historiara. 

1. LEHEN DESAMORTIZAZIO SAIAKERAK       

XVIII. mendeko Ilustratuen garaietatik, nekazal lurren estruktura aldatzeko beharra 

planteatu zen, (Jovellanos egituren modernizazioa planteatu zuen horietako bat izan zelarik). 

Espainian lur gehienak pribilegiatu eliztar eta noble gutxi batzuen esku zeuden eta hauek, maiorazko 

sistemaren arabera arautzen zirenez, lurrak ezi ziren saldu. Ondorioz, lur asko landu gabe gelditzen 

ziren, (lur hilak), eta lantzen zirenak, nekazariei errentan uzten zitzaizkienak ziren. Hauek, 

autokontsumotik bizi ziren eta  ekonomikoki ez ziren produkzio eta produktibitatea handitzeko 

inbertsiorik egiteko gai.  

 

Espainiako nekazaritzaren egitura tradizional hau gainditzeko desamortizazioak planteatu 

zituzten. Lurrak nazionalizatuz eta hauek ondoren salduz, produkzio kapitalista garatu nahi izan zen. 

Godoy izan zen desamortizazioa bultzatu nahi izan zuen lehena, XVIII. mende bukaeran, Carlos 

IV.a errege zela. Godoyk, eliz lurrak estatuak bereganatzeko eta ondoren hauek merkaturatzeko 

proposamen ilustratua egin zuen. Hau ordea, talde pribilegiatuen oposizioarengatik ez zen aurrera 

eraman.  

 

Ondoren, erregimen liberala ezartzean maiorazko sistema eta jaun erregimena abolitu 

ziren, bai 1808ko Baionako estatutuan bai eta 1812ko konstituzioan. Erregimen liberala ezartzeko 

saiakera guztietan, (Independentzia gerran zein Riegoren hiru urteko liberalean), desamortizazio 

planteamenduak egon ziren, baina hauek, Fernando VII.aren absolutismoa eta Antzin 

Erregimena berrezartzean bertan behera gelditu ziren. Lehenengo desamortizazio garrantzitsua 

ordea, Mendizábalen eskutik egin zen (M. Kristinaren Erregeordetzan, 1836an).    

 

2. MENDIZÁBALEN DESAMORTIZAZIOA 1836    
 

Mendizabal aurrerakoia 1836.urtean gobernu buru zela gauzatu zen 

lehenengo desamortizazio Espainian, monasterioetako lurrengan eragina izan 

zuena. Hau, estatu Liberalaren eraikuntza garaian egin zen, alegia, M. 

Kristinaren erregeordetzan eta I. Gerra Karlista lehiatzen ari zela).  

Desamortizazio legea dekretatu aurretik, aurrerakoiek Antzin 

Erregimena bertan behera uzteko dekretuak publikatu zituzten, 

haien artean, maiorazko sistemaren eta jaun erregimenaren 

abolizioa suposatu zutenak. Ondoren, Eliz lurren desamortizazioa 

dekretatu zen, (desamortizazioaren dokumentazio guztia, 

Madrileko artxibo historiko nazionalean kontsulta daiteke).   
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Ohore handia da niretzat nazioak dagoeneko 

eskuratuta dituen ondasunen salmentari eta 

haren emaitza materialari buruzko dekretu 

hau Berorren Maiestateari aurkeztea,onar 

dezan. Zor publiko handia murriztea da 

salmenta horren helburua, eta hortaz, 

ezinbestekoa da dekretu horren joera eta xedea 

jabeen familia ugari bat sortzea izatea. 

 Zein ondasun izan ziren desamortizatuak? Monasterioa, komentu eta orden erlijiosoen lurrak 

nazionalizatu eta salmentan jarri ziren.  
 

 Zein helburuarekin? helburu nagusiena, Estatu Liberal berria indartzea izan zen. Estatuak alde 

batetik, zor publikoak txikitu nahi zituen eta bestetik, I. Gerra Karlistaren gastuak ordaindu. 
 

 Nola egin zen? Prozesua: Salmenta enkantean (subastan) egin zen eta zor publikoak erostearen 

trukean. Alegia, erosleek Estatuak zituen zorrak pagatzearen trukean jaso zituzten lurrak. Erosle 

gehienak, nobleak izan ziren (ez baitzegoen burgesia klase sendorik lurrak erosi ahal izateko).  
 

 Ondorioak:  

o Nobleek erositako lurrak “betiko moduan” kudeatzen jarraitu ziren eta beraz, desamortizazioak 

ez zuen produkzio sistemaren modernizaziorik bultzatu. Hau da, jabeek lurrak betiko 

moduan, nekazari txikiei errentan utzi zizkioten, baliabide ekonomiko nahikorik ez zituztenak 

inbertsioak egiteko.Nekazari txikien helburua gainera, ez zen ustiapen kapitalista garatzea, 

bizirautea baizik. 1836ko desamortizazioa beraz,ez zen baliagarria izan nekazaritza kapitalista 

garatzeko (nekazaritzak autokontsumoan oinarritzen jarraitu zuen).  
 

 

o Vatikanoak harremanak apurtu zituen Espainiako gobernuarekin (1851. urteko 

konkordatuarekin berreskuratuko direnak Isabel II.aren hamarkada Moderatuan).  

 

 

 

 

 

3.ESPARTEROREN DESARMOTIZAZIO SAIAKERA ETA MODERATUEN GARAIAKO ETENA 

Espartero erregeorde zela (1840-43) klero sekularraren lurren desamortizazioa dekretatu 

zuen 1841.urtean, hots, Artzapezpikuen,parrokien eta abarren lurrak.  Desamortizazio hau alabaina, 

bertan behera gelditu zen Isabel II.ak erregina kargua hartu eta moderatuek gobernatzen 

Juan Álvarez de Mendizábal, La Gaceta de 

Madrid, 1836 
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hastearekin batera hamarkada moderatuan. Izan ere, etapa politiko honetan liberalismo 

kontserbadorea ezarri zen eta oligarkia eliztarraren zein aristokrataren interesak babestu ziren.  

 

4. MADOZEN DESAMORTIZAZIO OROKORRA, 1855       

Egondako hurrengo desamortizazio esanguratsua, Madoz ekonomia ministroak 1855ean, hots, 

Isabel II.aren garaiko bi urteko aurrerakoian burutu zuena izan zen. Aurrerakoiek 1854ko 

Vicalvaradaren matxinadaren ondoren gobernua eskuratu zuten, hamarkada moderatuari amaiera 

emanez, eta  sistema politikoaren eta ekonomiaren modernizazioa bultzatzeko zenbait neurri hartu 

zuten, besteak beste, 1855eko desamortizazio orokorra.  
 

 Zein ondasun izan ziren desamortizatuak? Desamortizazio orokorra izan zen, baina nagusiki, 

udaletxeen lurrak (lur komunalak) desamortizatu ziren (baita Elizari geratzen zitzaizkionak, 

kofradienak,orden militarrenak…).  
 

 Helburua? Helburu nagusiena nekazaritza egituran modernizazioa eta produkzioaren garapena 

izan ziren. Honez gain, Estatuak dirua lortu nahi zuen trenbide sarean inbertitzeko.  
 

 Nola egin zen? Prozesua: Mendizábalen garaiko akatsak ez errepikatzearren, oraingoan aldez 

aurretik legez zehaztu egingo da zertan eta nola inbertituko den desamortizazioetatik jasotzen den 

dirua (trenbidearen garapenean,azpiegituren garapenean,zorrak ordaintzean…). Lurrak enkantean 

salduko dira.  
 

 Ondorioak:  

o Udaletxeek kalte handia jaso zuten lur munizipalak galtzearekin.  
 

o Herritar eta nekazari txikientzat lur komunalen pribatizazioa kaltegarria izan zen.Izan ere, 

baliabide iturri asko galdu zituzten (egurra ustiatzeko, fruta arbolak ustiatzeko… eskubidea).  
 

o Lur gehienak berriz ere lehengo lurjabeen esku gelditu 

ziren.Hauetariko gehienak beste behin ere, lurrak errentan 

utziko dizkiete nekazari txikiei. Beste hainbat lur, latifundista 

klase berri baten esku gelditu ziren, eta bertako nekazariak 

jornalariak bihurtu ziren, baldintza penagarrietan lan egitera 

pasatuz.   
 

o Nekazaritza hazkunde espantsiboa eman zen, lur hil asko 

produkzioan jarri baitziren.Baina ez zen oro har hazkunde produktiborik gertatu. Salbuespen 

bakar batzuekin, lurrak betiko era tradizionalean lantzen jarraituko dira:makineriarik gabe,ongarri 

kimikorik gabe, auto-hornikuntzaren bidean, etab.  
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Madozen desamortizazioaz geroztik alabaina, merkatura bideraturiko ustiapen espezializatu 

batzuk sortu ziren..Gehienak, Mediterraneoko hego-ekialdeko kostan garatu ziren, Andaluzia eta 

Levanten.Toki hauetan, lur jabe burges kapitalistek,merkatura bideratzeko produkzio espezializatua 

eta intentsiboa bultzatuko dituzte, (Nafarroan esaterako, Erribera aldean). Adibide batzuk:  
 

 Andaluzian bi produktuetan espezializatuko dira nagusiki.  
 

o Olibondoetan: hasiera batean, olioa Britainia Handiko makinak “engrasatzeko” ekoiztuko dute.  
 

o Mahatsondoak: mahai ardoa (ardo arrunta) ekoiztuko dute nagusiki.Hasiera batean gutxi 

esportatzen zen, izan ere, Frantzia zen ardo esportatzailerik handiena. 1870.hamarkadan 

Frantziak filoxera izeneko plaga pairatu zuen eta honek, Penintsulako ardogintzari bultzada eman 

zion. Hala ere, XIX. mende bukaeran filoxera izurria Espainiara ere iritsi zen eta berriz ere, 

produkzioa erori egin zen.  
 

 Levanten: zitrikoen ekoizpenean espezializatuko dira (laranjak,limoiak..).  
 

 Gaztelan: gune batzuetan, gariaren produkzioa merkatura bideratuko dute. Dena dela, gariaren 

kontsumoa eta produkzioa hein handi batean, gobernuek hartutako politika ekonomikoen 

araberakoa izango da. Politika protekzionisten garaietan (Berrezarkuntzan), gari nazionala 

babestuko da kanpoko gariari, inportazio handiak ezarriz (eta batzuetan,debekatuz).Garai 

hauetan,nekazaritza “zerealista” estatalaren produkzioa indartuko da.    

 

Latifundio kapitalista hauek guztiak baldintza penagarrietan lan egiten zuten jornalariek landu 

zituzten, zeinak kontzientzia hartu ahala, espainiar langile indar nagusiena osatu zuten, 

anarkismoak, berebiziko garrantzia hartuz toki hauetan. Gune hauetako salbuespenarekin dena den, 

espainiar estatuko gune gehienetan, iparraldean batik bat, nekazaritzak autokontsumora 

bideraturik egoten jarraitu zuen, Francoren garaiko iraultza berdea deritzona gauzatu zen arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARMORTIZAZIOAK. IDEIEN ESKEMA. GALDERAREN GIDOIA 
 

- Sarrera:  argi utzi, espainiar ekonomiak XIX. mendean zehar, ez zuela mendebaldeko Europan bezalako 

eraldaketarik bizitu, nekazaritza eta industria iraultza, prozesu mugatuak, mantsoak eta lekutuak izan zirelakoz. 

Nekazaritza modernizatzeko, desamortizazioak egin ziren. Argitu zeri deritzogu desamortizazioak, zertarako egin ziren 

eta nagusienak zeintzuk izan ziren aipatu. 
 

- Lehen saiakerak:Godoyren desamortizazio saiakera eta garai liberaletakoak aipatu, baita hauen porrot arrazoiak ere. 
 

- Mendizábalena (1836): noiz egin zen, zein helbururekin, zein lur saldu ziren eta ze ondorio izan zituen azaldu.  
 

- Esparterorena (1841): zein helburu zuen eta zergatik gelditu zen bertan behera moderatuekin arrazoitu.  
 

- Madozena (1841): noiz egin zen, zein helburuarekin, zein lur saldu ziren eta ze ondorio izan zituen azaldu. Ondorioak 

azaltzearekin, argitu ere, zein guneetan hedatu ziren latifundio kapitalistak, adibideak eta jornalarien klasea aipatuz. 
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6.7. INDUSTRIALIZAZIOAREN HASTAPENA. BURDINBIDEA (1830-75)   

SARRERA 

Industrializazioa Espainian prozesu motela eta berantiarra izan zen Europako bestelako 

herrialdeekin konparatuz, (ikus 181.orriko grafikoa).Gainera, eskualde jakin batzuetan baino ez zen 

gauzatu, hasieran, ia Kataluniara mugatuz eta XIX. mende bukaeran, Bizkaiko golkoa industrializatuz.   

XIX. mende osoan zehar,Espainiak funtsean herrialde nekazaria izaten jarraitu zuen, nekazaritza 

tradizionala eta auto-hornikuntzan oinarriturikoa hasieran eta ustiapen kapitalistan oinarritua ondoren. 

 

 

1.ZERGATIK INDUSTRIALIZAZIO BERANTIAR, MUGATU ETA LEKUTUA?     

Honen arrazoiak bilatzea korapilatsua da, ezen faktore ezberdin askok izan zuten eragina:  

 Nekazaritza iraultza ez emateak eragina izan zuen industrializazioaren garapenean.Izan ere, ez 

zen barne merkatu trinkoa garatu,ez zen klase burges latifundistarik sortu, ez zen kapital 

metaketarik eman (inbertsioak eman ahal izateko), etab.  
 

 Desamortizazioak nahiko berandu iritsi ziren. Mendizábalena (1836) ez zen arrakastatsua 

suertatu eta Madozena (1855) astiro (mantso) garatu zen.Estatuak saldutako lur gehienak 

gainera,nobleek erosi zituzten,negozio gizonak ez zirenak.Hauek lurrak modu kapitalistan ustiatu 

beharrean,nekazari txikiei errentan uzten ohi zizkieten.Nekazari txiki hauek,ez zuten inbertsio 

ahalmenik eta hortaz, nekazaritza tradizionala jarraitu zen nagusi izaten. 
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 Erregimen liberalak ez zuen “de facto” kapitalismoa garatu. Espainian klase politikoa ez zen 

burgesa izan,militarra baizik. Honek dudarik gabe,eragina izan zuen modernizazio ekonomikoa 

ekarriko zuen legislazioaren garapenean (Ingalaterran esaterako, burgesia politikaren gidari 

nagusiena zen 1668.urtetik).   
 

 Bi urteko liberala arte (1854-56),politika ekonomikoa protekzionista izan zen.Honen ondorioz, 

kanpo inbertsioak oso txikiak izan ziren. Espainian ez zegoen klase burges sendorik,inbertsioak 

egiteko ahalmena zuenik.Hori dela eta, Europan industrializazio martxan zegoen bitartean, 

Espainian, ez zegoen apenas inbertsio aukera zuen klaserik.  

 

1. INDUSTRIALIZAZIOAREN GARAIAK, GUNEAK ETA SEKTOREAK      

Industrializazio prozesua Espainian,bi faseetan bereiz genitzake: lehenengo industrializazioaren 

garaia, nagusiki Kataluniara mugatu zena eta bigarren industrializazioaren garaia XIX. mende 

amaieran, Asturias eta Bizkaiko gune industrialak garatu zireneko garaia.  

 

Lehenengo industrializazioan, nagusiki ehungintza sektore modernizatu zen eta lehenengo 

burdinbidea garatzen hasi zen, honekin batera, siderurgia indartuz. Bigarren industrializazioaren 

fasean, Kantauriko golkoan industria astunak eta meatzaritzak hartu zuen indarra eta Katalunia, 

industria arinaren gune nagusi izaten jarraitu zuen, (ehungintzaz gain, elikagai industria eta industria 

kimikoa gartu zirelarik).  
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2. KATALUNIAKO INDUSTRIALIZAZIOAREN HASTAPENAK      
 

Jada esan bezala, lehenengo industrializazioa ia,ia, 

Kataluniara mugatu zen. Katalunia merkataritza tradizio 

handiko herria zen Bartzelonako portua, Mediterraneoko 

nagusiena zen. Aro Modernoan zehar halaber,burgesia talde 

sendoa sortuz joan zen, kapitala metatu eta sortzen hasi ziren 

makina berrietan inbertitzen hasi zena. Independentzia gerra 

baino lehen jada, makineria industriala txertatzen hasi ziren eta 

XIX. mendean zehar, industria arinean espezializatuz joan 

ziren, ehungintza sektorean batik bat, (ehungailu eta irule mekanikoen bitartekoa). Produkzio 

industriala indarrez hasi zen, baina gerra eta krisi ekonomikoen zikloak, (Independentzia gerra eta 

Fernando VII.aren erregealdian), prozesua moteldu zuten. Isabel II.aren garaietan berrindartuz joan 

zen.  

 

Kataluniako kotoi industria izan zen 

XIX. mendearen erdialdera arte 

espainiar estatuan zegoen industria ia 

bakarra. Bertan sortu ziren halaber 

1840. hamarkadan, lehenengo 

langileen elkarteak eta bizi baldintzak 

hobetzeko lehenengo herri protestak.  

 

3. BURDINBIDEAREN HASTAPENAK         

Europako lehenengo industrializazioaren garaian, lurrun 

trenari esker garraio iraultza bizitu izan zen. Hau 

ezinbestekoa izan zen industrializazioaren beraren 

bultzadan, izan ere, merkatu sareak ugaritu zituen eta 

industria siderurgikoari bultzada eman zion. Zentzu honetan, 

trenbide sarea Espainiako industrializazioa bultzatzeko 

faktore garrantzitsuenetako bat izan zen ere.  

 

Isabel II.aren garaiko bi urteko aurrerakoiko gobernuak aurrera ateratako “Trenbide Legea” 

(1855) funtsezkoa izan zen trenbide sarearen garapenerako Espainian. Ordura arte, linea bakar 

batzuk baino ez zeuden eraikita, (Bartzelona-Mataró eta Madrid-Aranjuez). Izan ere, Espainian ez 
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zegoen trenbidea eraikitzeko nahikoa azpiegitura industrialik garatua. Hamarkada moderatuan 

bultzaturiko politika ekonomiko protekzionistak ere, ez zituen atzerritar enpresen inbertsioak 

faboratu eta beraz, 1855. urtera arte trenbideak kilometro bakar batzuk baino ez zituen izan.  

 

1855. urteko Trenbide legearekin burdinbide sarea garatzen hasi zen, kanpo inbertsioei eta 

kapitalari ateak irekitzearekin batera. Konpainia frantses eta ingelesek askatasun guztia izan zuten 

lehengaiak inportatzeko, are gehiago, muga zergarik gabe atzerritik materialak ekarri ahal izan 

zituzten. Atzerritar enpresek ordea penintsulako zailtasun orografiko eta geografikoekin egin zuten 

topo. Hauen aurrean eta maldan gora trenbideak arinago joan ahal izateko, errailak Europakoak 

baino zabalagoak egin behar izan zituzten, honek Europako gainerako herrialdeekin konexio 

zuzena oztopatu egin zuena guztiz, (egun arte).  

 

Espainiako trenbidearen egitura erradiala izan zen. Alegia, hiriburua (Madrid) konektatzea izan 

zuen helburua. Hiri handiak konektatuak gelditu ziren bitartean, eskualde asko, trenbide sarearen 

onuretatik kanpo gelditu zen, Galizia esaterako. 
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XIX. mendearen erdialdetik aurrera burdinbidearen kilometroak izugarri ugaritu ziren. Alabaina, 

bultzada handiena XIX. mende bukaeratik aurrera izan zuen. Mende bukaeran eta 

Berrezarkuntzaren garaiko gobernu kontserbadore eta liberalak bultzaturiko politika protekzionistari 

esker, trenbide sarearen eraikuntzak Kantauri isurialdeko meatzaritza eta siderurgiari bultzada 

eman zion (Asturias eta Bizkaian batik bat). Politika ekonomiko protekzionistak, Bizkaiko burgesia 

industrialaren interesak babestu zituen eta hauek eskuratu zuten trenbidearen eraikuntzaren 

monopolioa. 

 
 

4. SIDERURGIAREN HASTAPENAK MALAGAN        

Burdinbidearen eraikuntzak, Europako beste tokietan bezalaxe, siderurgiaren industrializazio 

prozesua sustatu zuen. Izan ere, burdinbideak egiteko, burdinaren eskaera ugaritu zen. Lehen 

industrializazio saiakera Espainian Malagakoa izan zen, 1860.hamarkadan bultzatu zena. Honek 

alabaina, porrot egin zuen Bizkaiko siderurgia eta altzairugintza garatzearekin batera. Kantauri 

aldean meategi hobeak zeuden eta baita, burges klase sendoagoa ere. 1880.hamarkadaz geroztik, 

Bizkaiko labe garaien industriek hartu zuten bere gain siderurgiaren eskaera espainiar gehiena.  

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIAREN HASTAPENAK. BURDINBIEA.IDEIEN ESKEMA.  

- Sarrera:  argi utzi, espainiar ekonomiak XIX. mendean zehar, ez zuela mendebaldeko Europan bezalako 

eraldaketarik bizitu,  nekazaritza eta industria iraultza, prozesu mugatuak, mantsoak eta lekutuak izan zirelakoz. Labur 

labur aipatu zein faktorek eragin zuten prozesua berantiarra izatea, (nekazaritza iraultzarik ez, militarren liberalismo 

moderatua…)   
 

- Kataluniako ehungintza: noiz hasi zen, nolako garapena izan zuen eta zein sektoreetan nagusitu zen azaldu, 

(kotoigintza).  Aipatu bide batez, ia gune industrial bakarra izan zela XIX. bukaerara arte.  
 

- Burdinbidearen hastapenak: burdinbidea noiz indartu zen aipatu, Trenbide legearen garrantzia eta ondorioak azaldu 

eta burdinbide honen ezaugarriak argitu.   
 

- Siderurgiaren hastapenak: burdinbidearen eraikuntzak siderurgiaren garapena ekarri zuela argitu eta Malagako 

adibidea aipatu.Amaitzeko komentatu, benetako bultzada,1870.hamarkadan izan zuela Bizkaiko industrializazioarekin.  

 

 


