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SARRERA 
 

Alfontso XIII.a une latzean heldu zen errege kargura. Izan ere, 1898.urteko hondamendiaren 

krisiari, geroz eta kontzientziatuago eta ekimentsuago zegoen herri masa eta talde politikoen 

aldarrikapenak batu zitzaizkion. Bere erregealdian zehar, langile mugimendua, nazionalismo eta 

errepublikazaletasuna sendotu egin ziren. Honen aurrean sistema demokratizatzeko itxurak egin 

zituzten alderi dinastikoek, zenbait lege hobekuntza proposatuz eta estatuko zenbait egitura 

modernizatuz. Hauek dena den ez ziren nahikoak izan benetako aldaketak eskatzen zituzten 

herri eskakizunei.  

 

Alfontso XIII.aren erregealdia markatu zuen beste auzi bat Marokokoa izan zen. Koloniak 

galduta eta europar potentzien lasterketa kolonialean sartuta, estatu espainiarra bete betean 

eutsi zion Marokoko iparraldearen konkistari. Bertakoek ordea ez zizkioten gauzak erraz utzi eta 

honek penintsulako herri masa gerraren kontra mobilizatzea ekarri zuen, ezen porrotak 

gainditzeko milaka soldadu gazte bidali zen gerra egitera, horietako anitzek bizia bertan galduz.  

 

I.go Mundu Gerran parte hartze zuzenak ez izanik ere, Espainiak krisi ekonomiko larria bizi 

izan zuen honen ondotik. Krisiak jada antolatua zegoen langile mugimendua indartzea ekarri 

zuen. Honek guztiak gainera, bat egin zuen 1917ko iraultza boltxebikearekin, munduko langileri 

guztiarengan aldaketarako itxaropenak piztu egin zituenak, mobilizazioak eta ekintzak haztaraziz.  

 

Urte eskasetan zenbait gertaerek eta krisiek Berrezarkuntzaren sistema eta Alfontso 

XIII.aren erregetza kinka larrian jarri zituzten; 1898ko hondamendia, 1909ko Aste Tragikoa, 

1971ko krisia eta 1921.urteko Annualgo gertaerak. Guztiak ordea errepresioz eta gogortasunez 

zanpatuak izan ziren. Elite politiko eta oligarkikoak azkenik, 1923.urtean Primo de Rivera 

militarraren diktadura onartu egin zuen, guztizko oposizio bideak errotik moztuz.  
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8.1. ERREFORMISMO DINASTIKOA. MAURAREN ETA CANALEJASEN SAIO 

BERRITZAILEAK 

SARRERA: 

Alfontso XIII.aren errege koroatzean, XX. mende hasieran, berrezarkuntzaren erregimena 

berritzeko saiakerak egin ziren. Izan ere, Cánovas del Castilloren sistema eta azken urteetako 

ustelkeria politikoa guztien ahotan zegoen eta 98ko krisiaz geroztik, estatuaren gainbehera 

politikoaz gain, ekonomia eta gizartearen egoera atzeratua ere egiaztatu zen. Testuinguru 

honetan, alderdi dinastikoko lidergo berriek, hots,partidu kontserbadore eta liberaleko Maurak eta 

Canalejasek hurrenez hurren, sistema modernizatzeko eta monarkiaren itxura berritzailea 

sustatzeko programa erreformista jarri zuten martxan,ideia erregenerazionistak aintzat hartuta. 

 

1.ALFONTSO XIII.aren KOROATZEA ETA ORDUKO EGOERA POLITIKOA    

 1902. urtean, Mº Kristina Habsburgokoak erregeordea 

kargua utzi eta Alfontso XIII.a  errege koroatu zuten. Orduko 

egoera politikoa ez zen erraza, izan ere, 98ko hondamendiak 

utzitako ondorioak batetik eta kontserbadore eta liberalen 

barneko krisia bestetik, aurreko urteetako egonkortasun 

politikoa kolokan jarri zuten.  

- 98ko krisia:kolonien galerak,Espainiaren egoera 

ekonomikoa, ustelkeria … elite politiko, intelektual eta 

militarra moralki etsituta utzi zituen.Intelektualen 

artean,ustelkeria politikoa eta Espainiaren atzerapen 

ekonomikoa zein soziala kritikatzen zuen mugimendua 

eratu zen (erregenerazionismoa). Honek, errege berriari sistemaren demokratizazioa eta 

ekonomia egituren modernizazioa eskatu zion mugimendu. Giro honetan, 

Erregenerazionismoak alderdi bitasuna eta “txandaketa sistema” kolokan jarri zituen.  
 

- Alderdi dinastikoen barne krisia: Cánovas (1896) eta Sagasta (1903) jada hilda zeuden 

eta alderdi nagusi biek buruzagitzak berritu behar izan zituzten. Alderdi politiko dinastikoen 

lidergo sendoen faltak berriak eta 98ko krisiaren itzalak, egonkortasun politikoa oztopatu 

zuten eta gobernu aldaketa anitz egon zen urte eskasetan. Alderdi dinastikoek 

Erregenerazionismoaren giroan sistema erreformatzeko egitasmoak aurrera atera nahi izan 

zituzten. Erabateko demokratizazioak ordea, arrisku handiak suposatu zezakeen eta ez 

zuten ere, oligarkiaren babesik galdu nahi.  
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ERREFORMISMO ERREGENERAZIONISTA 

Hondamendiaren tamaina ikaragarria ikusita, (…) 

Aberriaren gaitzak sendatzeko eta berriro 

halakorik ez gertatzeko (…) Herrialdearen kultura 

altxatu behar da (…) Politikaren gaizki eginek 

epaileen eta herritarren arteko konfiantza urratu 

dute, eta orain, auzitegiak bestela antolatu behar 

dira, konfiantza hura bere onera ekartzeko (…) 

Zergen proportzionaltasuna erabaki behar da (…), 

gure administrazioa garbitu, eta gupidarik gabe, 

jauntxokeria iraingarri hori suntsitu beharra dago, 

huraxe aipatze hutsa nazkagarria baita (…) 
 

Polavieja jeneralaren manifestua, 1898 

 

 

 

2. MAURA ETA CANALEJASEN GOBERNUAK ETA ERREFORMAK SAIAKERAK  

Alfontso XIII.aren garaian alderdi liberal zein kontserbadorearen buruzagitza lider berriek 

hartu zuten,  Antonio Maurak eta José Canalejas, kontserbadorea eta liberala hurrenez hurren. 

Erregenerazionismoaren eraginpeko politikari belaunaldia osatzen zuten eta bai Maura nola 

Canalejasek, sistema politiko eta soziala berritzeko asmoa erakutsi zuten, hau baitzen, 

erregimena salbatzeko modu bakarra. 1876ko Konstituzioan oinarrituriko erregimen monarkikoa 

mantendu nahi zuten, baina hau berrituz. Modu honetara, politika berritzailea martxan jarri zuten 

“Erregenerazionismoaren” mugimenduaren ideia batzuei jarraikiz eta erreformak eginez.Politika 

modu honi, “errebisionismo politikoa” deitu izan zaio eta helburu hauek izan zituen besteak 

beste: 

- Kazikismoa eta “putxerazoen” bideak ekidin 

behar ziren. 
 

- Parte hartze demokratikoa sustatu behar 

zen. 
 

- Hezkuntza eta kultura klase guztien artean 

zabaldu behar ziren. 
 

- Helburuetako bat halaber,oposizio politikoa 

eta langile mugimenduaren indarra eta 

eragina txikitzea ziren, herri masa 

kontentatuko zituen erreformak martxan 

jarriz, (lan baldintzen hobetzeari begira, 

gizarte gaietan, zerga erreforma …) 

 

Klase politiko eta zuzendari berriak modu guztiz,erdibidean egon ziren, ez zuten oligarkiaren 

babesik galdu nahi eta erreforma sakonak egiteak, arrisku horrek zekarren. Horregatik, maiz 

berrikuntzak aurrera eraman zituzten,baina hauek xumeak izan ziren.Azken batean,elitea eta 

oligarkiaren interesak ere babesten jarraitu behar ziren eta beldur ziren herritarren egiazko 

parte hartze demokratikoak ez ote zituen arriskuak ekarriko. Oposizioak 1876ko konstituzioaren 

erreformatzea eskatu arren,eta Maurak nahiz Canalejasen horrekin alde agertu arren,ez 

egiturazko aldaketarik egin zentzu horretan.  
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1907an ANTONIO MAURA KONTSERBADOREAREN 

GOBERNUA hasi zen. Maurak berrikuntzen aldeko programa 

aurkeztu zuen,beti ere, kontserbadorismoaren ideien barruan 

eta herri iraultza ekiditeko asmoz. Oposizio politikoaren kritikak 

txikitzeko asmoz eta ustelkeria kontrolatzeko helburuz, 1907an 

hauteskunde Legea dekretatu zen Honek ordea ez zuen lortu 

ez ustelkeriari bukaera ematea,ezta sistema politikoa 

demokratizatzea ere;hauteskunde iruzurra zailagoa egitea 

baizik. Oposizio nazionalistari aurre egiteko,katalanismoarekin 

akordioak egiteko saiakerak egin zituen,udalei eta diputazioei 

autonomia handiagoa emanez. Antonio Maura eta Alfontso XIII, 1907 (Nuevo Mundo aldizkariaren argazkia). 

 

Mauraren gobernuak halaber,langileen eskaerei jarraituz, gizarte gaietan hainbat lege 

proposatu zituen; igandeetan atseden hartzeko legea (1904), greba eskubiderako legea (1909), 

10 urteko haurrek lan egiteko debekua edo langile aseguruak arautzeko legea esaterako.Modu 

guztiz,herri masaren kontra gogor egin zuen gupidarik gabeko errepresioa erabiliz zenbait 

protesten aurrean, Aste Tragikoarena sonatuena izanik (ikus orria). 

 

JOSÉ CANALEJASEN GOBERNU LIBERALA 1910an jarri zen martxan (Aste Tragikoak 

Mauraren dimisioa bultzatu ostean). Beste behin ere,politika modernizatzea proposatu zuen eta 

herri sektore batzuk erakartzen saiatu zen (errepublikarrak,sozialistak...).Honetarako erreforma 

batzuk bultzatu zituen eta Elizaren boterea mugatzen saiatu zen lege bidez, (orden erlijioso 

gehiago jada ezingo ziren sortu esaterako). Gizarte arloan,zergen erreforma egin zuen,errentaren 

gaineko zerga ezarriz (goiko klaseen haserrea eragin zuena) eta lan baldintzak hobetzeko legeak 

martxan jarriz. Katalan nazionalisten eskaerei jarraituz, (Lliga Regionalista alderdiaren indarra 

geroz eta handiago baitzen), Mankomunitatearen legea ere diseinatu zuen. Honekin, 

administrazioaren muturreko zentralizazioa apurtu zuen, probintzia katalanei zerbitzu publiko 

batzuen ardura, obra publikoen kudeaketa eta kultura katalana babesteko konpetentziak emanez 

mankomunitate katalanaren instituzioaren bidez. Soldadutzaren derrigortasuna benetan 

bermatzeko lege eta neurriak jarri ziren, aurrerantzean, diruaren truke hau ekiditeko bidea itxiz 

eta oligarkiaren semeak ere zerbitzu militarra egitera eta erreserban egotera behartuz. Gizarte 

gaietan eta lan baldintzei dagokionean ere zenbait lege erreforma hartu zituen, hala nola, 

emakumeen gau lana debekatzen zuen legea.  



6 
 

José Canalejas 1912an eraila 

izan zen (anarkista batek tirokatu 

zuen Madrileko “Puerta del Solen”). 

Bere heriotzarekin, gobernua 

kontserbadoreen esku gelditu zen 

beste behin, Eduardo Datok 

presiditurikoa. Garai honetan 

Canalejasen garaiko lege proiektu 

asko bertan behera gelditu ziren.                      Canalejasen hiletaren argazkia 

 

 Laburbilduz, garai honetan hauteskundeen manipulazioa eta kazikismoa gainditzeko legeak, 

lan erreforma eta erreforma sozialak,erregioei autonomismo handiagoa emateko proiektuak ... 

aurrera eraman ziren. Alabaina, aldaketa eta erreforma batzuk egin arren, errebisionismoak ez 

zituen aldaketa nabaririk ekarri eta gauzak, “zeuden bezala” jarraitu zuten; kazikismoa ez zen 

erabat gainditu,klase herritarraren bizimodua ez zen hobetu, eskaera nazionalista eta 

demokratikoak ez ziren guztiz ase, etab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERREFORMISMO DINASTIKOA. MAURA ETA CANALEJASEN SAIO 

BERRITZAILEAK 
 

- Sarrera:  Argi utzi noiz iristen da Alfontso XIII.a ofizialki errege kargua hartzera eta bere iriste gunean 

Cánovasen sistema eta ustelkeria politikoa agerian daudela. Honi aurre egiteko beharra ikusten da 

erregimena salbatzeko eta `98ko krisia gainditzeko. Irtenbidetzat ideia erregenerazionistetan oinarrituriko 

erreformak egitea hartzen da, Maura eta Canalejasek martxan jarriz “erreformismo dinastikoa”.  
 

- Alfontso XIIIren garaiko egoera: Maura eta Canalejasen erreforma bidea ulertzeko, gainetik bada ere, 

aipatu zein den egoera politiko orokorra; 98ko krisiaren eragina klase intelektualean, (Espainiaren 

atzerapen orokorra eta honi aurre egiteko beharra, erregenerazionismoaren sorrera) eta alderdi dinastikoen 

lidergo falta zein erreforma beharra, nahiz eta honek oligarkiaren interesekin talka egiten duen. 
 

 

- Maura kontserbadorearen gobernuak (1904-1909) eta Canalejas liberalaren gobernua (1909-12): 

alderdi dinastikoen lidergo berriek, erregenerazionismoaren ideiei jarraikiz, sistema modernizatzeko eta 

salbatzeko erreformak abiatuko dituztela argi utzi, (errebisionismo politikoa) eta adibideak eman; Mauraren 

gobernuarenak, (esanguratsuenak agian hauteskunde legea eta greba eskubidea izanik) eta Canalejasena, 

(aipagarrienak agian, Mankomunitate legea, elizaren boterearen murrizketarako legea eta soldadutzarena). 
 

- Amaiera: argi utzi saiakera hauek berez, ez zutela oposizio politiko eta sozialaren eskaera guztiak ase eta 

ez zutela sistemaren benetako demokratizazioa eta modernizazioa suposatu. 
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8.2. OPOSIZIO INDARREN HAZKUNDEA: ERREPUBLIKANISMOA, 

KATALUNIAKO ETA EUSKAL HERRIKO ABERTZALETASUNA 

 

SARRERA 

Alfontso XIII.aren erregetzan eta oro har, XX. mendeak aurrera egin ahala, Cánovasek 

diseinaturiko alderdi bitasunean eta txandaketan oinarrituriko sistema krisian sartu zen eta 

oposizio indarrak, geroz eta protagonismo handiagoa hartzen hasi ziren. Klase ertain eta 

burgesiaren artean, errepublikanismoak eta nazionalismo periferikoak nagusitu ziren.  

 

CÁNOVASEN SISTEMAREN ETA USTELKERIA POLITIKOAREN KRISIA   

Berrezarkuntzaren garaian eta Cánovasek ezarritako alderdi bitasunaren sistemaren arabera, 

alderdi dinastikoak hots, Kontserbadore eta Liberalak gobernuak txandakatu zituzten eta 

oposizioaren alderdiak guztiz zokoratuak egon ziren. Oposizioak izan ere, ez zuten gobernua 

osatzeko behar adina diputatu lortu, beti, kongresuan gutxiengoa osatzen zutelarik. Orduko 

oposizio politikoaren arrakasta txikia besteak beste, txandaketa ahalbidetzen zuen ustelkeri 

politikoaren ondorio zen. Putxerazoen eta jauntxokeriaren presentziak hauteskundeak guztiz 

baldintzatu zituen. Herritar masa gehiengoa halaber, ez zegoen kontzientziatua eta oligarkiaren 

parte handi bat, eroso zegoen sistema ustelarekin.  

 

98ko krisiaz geroztik eta XX. mendeak aurrera egin ahala ordea, Berrezarkuntzaren 

erregimen ustel, atzeratu eta zentralistak erreakzioak eragin zituen klase burges eta 

intelektualaren artean. Testuinguru honetan, batzuk errepublikanismora besarkatu zuten eta 

beste batzuk nazionalismo edo erregionalismoa. Europan gertatu zen legez,Iberiar 

Penintsulan ere mugimendu nazionalistak indarra hartuz joan ziren.  

 

1. ERREPUBLIKANISMOA          
 

Berrezarkuntzaren lehen garaietan diputaturen bat lortzera ere iritsi ziren eta XX. mende 

hasieran oposizio indar nagusiena osatu zuten, (nahiz eta ez ziren inolaz ere sei urteko 

demokratikoaren garaiko emaitzetara iritsi). Militante eta bozka gehienak,erdi mailetako klase 

intelektual eta burgesetik jaso zituzten. Indar errepublikarra alabaina, zatikatua egon zen, 

talde ezberdinetan bereizirik. I. Errepublikaren garaietako alderdi errepublikar nagusienak, federal 

eta zentralista berritzen eta berrosatzen joan ziren, alderdi berrien sorrerei bide emanik. Alderdi 

errepublikar denek, komuneko ezaugarriak bazituzten arren, (eredu errepublikarra eta 

demokratikoa), printzipio ideologiko ezberdinak zituzten eta arrakasta ere talde sozial eta gune 

geografiko ezberdinetan izan zuten.  
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o Batasun Errepublikarra: XX. mende hasieran (1903) sorturiko alderdi errepublikar 

progresista, hainbat talde errepublikar ezberdinen batasunetik eratorria. Ekimen honen 

protagonista nagusiena Salmerón izan zen, (I. Errepublikaren garaiko presidente izandakoa). 

Koalizioak klase burgesaren babesa bilatu zuen eta horregatik, Katalunia, Valentzia eta 

Galiziako nazionalistengana hurbildu ziren. Valentzian ospe handiko liderra Blasco Ibáñez 

izan zen, denborarekin, alderdi politiko valentziar autonomista sortu zuena.  

  

o Alderdi Erradikala: XX. mende hasieran sortu zen (1908) eta jatorrian, diskurtso 

antiklerikala eta iraultzailea izan zuen, zeinari esker, Kataluniako klase herritarren babesa 

jaso zuen lehen urteetan.Gerora ordea, diskurtsoa baretu eta moderatzera jo zuen,klase 

herritar eta langileen babesa galduz. Bere liderra Alejandro Lerrouxe izan zen, II. 

Errepublikaren garaian gobernu burua izatera iritsi zena, ordurako ordea, alderdi 

kontserbadorea kontsideratzen zelarik. 

 

o  Errepublikar erreformistak: errepublikaren eta estatu konstituziogile zein demokratikoaren 

aldekoak izanik ere, sozialismoaren hainbat ideia bereganatu zituzten, guztietan, alderdi 

errepublikar “ezkertiarrena” kontsideratuz, langile klasearengandik gertukoena. Alabaina, ez 

ziren iraultzaileak. Alderdi honek klase ertainaren babesa lortu zuen eta hainbat intelektual 

batu zituen, gerora, II. Errepublikaren garaian politiko garrantzitsuak izan zirenak, hala nola, 

Manuel Azaña, (II. Errepublikako gobernuburu eta presidente izatera iritsi zena).  

 

2. NAZIONALISMOAK            

Nazionalismoa, Europan XIX. mendean garatu eta indartu 

zen fenomeno ideologiko eta mugimendu politikoa izan 

zen.Baina,zer da nazionalismoa? Herriaren nazio izaera 

defendatzen duen mugimendua. Honen arabera, estatuak 

nazioa irizpidetzat hartuta eratu beharko lirateke.  

 

Estatu espainiarrean hasiera batean, batik bat Katalunian 

eta Euskal Herrian garatu zen (ondoren, Galizia1 eta 

                                                 
1 Galegoa nagusiki landa eremuko herritarrek erabiltzen zuten hizkuntza zen. XIX. mende bukaeran, zenbait galiziar 

intelektual eta literaturagileak kultura eta galegoaren erabileraren aldarrikapena egiten hasi ziren, literatur 

hizkuntza ere bilaka zedin. Autorerik ospetsuena ildo honetan, Rosalia de Castro idazlea izan zen, (Rexurdimento 

mugimenduaren sortzailea). Maila politikoan ordea nazionalismo galegoak ez zuen oihartzun handirik izan XX. 

mendearen bigarren erdira arte. 
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KATALANISMOA 

Lehorrak eta gaizki heziak esaten digute gure hizkuntzan hitz egin nahi dugulako. Esklusibistak, 

espainiar gaiztoak, matxinoak eta nahasleak izatea leporatzen digute gure historia jakin nahi dugulako. 

Gure lana defenditu nahi badugu, eta dagokiguna ez, baizik eta eman beharko liguketen zati txiki bat 

ematea nahi badugu, (…) hau esaten dute: “Katalan bat baino gehiago eskatzen duzu” 

Bihar, katalana gure herriko hizkuntza ofiziala izango da; bihar, historia jakiteaz gain, gure egintzen 

bidez historia eraiki ere egingo dugu(…) 

Bihar, garen bezalakoak aurkeztuko gara, (… ) gure ohitura eta legeekin (…) eta Katalunia, gainerako 

espainiar erregioen ahizpa denez, eta ez ahizpaordea, haiei guztiei lotuta egongo da odolezko eta 

maitasunezko loturen bidez, ez inposaketaren eta indarkeriaren bidez (…). Orduantxe lortua izango du 

katalanismoak bere garapen osoa.  

Valentí Almirall: “Catalanisme de debó, 1879, 

 

Valentzia ere hedatu zena). Mugimendu hauek jatorrian intelektualek eta negozio gizonek 

bultzatu zituzten. Horregatik, mugimendu nazionalistek batez ere, klase burgesarengan izan 

zuten arrakasta, ez baitzituzten bete betean ordezkatzen orduko langile klasearen interesak. 

Ezker abertzaletasunaren sorrera berantiarragoa izango da, II. Errepublikaren magaletan 

indarturikoa.  

 

Berrezarkuntzaren garaiko nazionalistak espainiar zentralismo politikoa defendatzen ez 

zuten burges, intelektual eta oligarkak izan ziren batez ere, barne politika administratibo zein 

kultural propioa aldarrikatu zutenak. Horregatik, kasurik gehienetan, aldarrikapen 

independentistak baino, jatorrian, aldarrikapen erregionalistak izan ziren. Alegia, tokian tokiko 

erregioei autonomia maila handiagotzea defendatu zutenak, maila kulturalean, 

administratiboan, fiskalean, eta abar.  Ildo honetakoak izan ziren batez ere, kataluniar eta 

galiziar abertzaletasunaren ardatzak. Euskal abertzaletasunaren aldarrikapen politikoak 

haratago joan ziren, espainiarrengandiko independentzia eskatu zutelarik.  

 

2.1. KATALUNIAKO ABERTZALETASUNA 

Katalanismoak batez ere burgesia katalana industrialaren eta intelektualen artean zabaldu 

zen. Ideia nazionalistak indarra hartu zuen Katalunian hazkunde ekonomikoa ematen ari zela. 

Kapitala Katalunian gelditzea nahi zuten eta espainiar gobernu zentralistak ez zituen haien 

interes ekonomiko zein politikorik babesten. XIX. mende bukaera aldera alderdi katalanistak 

sortuz joan ziren, autonomia maila handiagoa exijituz, (jatorrian ez zen independentziaren aldeko 

alderdirik sortu). XX. mende hasieran, Lliga Regionalista sortu zen, guztietan indar gehien izan 

zuen alderdi nazionalista katalana garai horietan. Kataluniako nazionalismoak halaber, hizkuntza 

eta kultura katalanaren babestea izan zituen helburu, Reinaxença izeneko mugimenduak 

defendatu zuena. 
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2.2. EUSKAL NAZIONALISMOA  

Euskal nazionalismoa karlismoaren 

porrotaren garaiarekin eta 

industrializazioaren garapenarekin 

bat dator. Hasieran, nazionalismoa 

foruen galerari erantzuna emateko 

garatu zen eta karlismoarekin 

kritiketatik eratorri zen, hasierako 

nazionalista gehienak, jatorri karlistetatik baitzetozen.2 Ondoren, euskararen eta euskal 

kulturaren aldeko mugimendua ere bihurtu zen. Gainera, erlijioak eta usadioen defentsak ere 

garrantzi handia hartu zuen. Sabino Arana Goiri izan zen abertzaletasunaren bultzatzaile 

nagusiena.Bilboko meategi eta industriara beste probintzietatik etorritako etorkinen iristea, 

                                                 
2 Selektibitatean eskatu ez arren, ezinbestean birgogoratu beharra dago, alderdi karlistak existitzen jarritu zuela. III. 

Gerra Karlista galdu ondoren hondoratzea eta zatiketa izan zen karlisten patua. Karlista batzuk Alfontso XII.aren 

erregetza onartu zuten eta beste batzuk, XIX. mende bukaeraz geroztik, nazionalismoak besarkatu zituzten. 

Gerraosteko karlistek Zirkulu Karlistak fundatu zituzten hainbat tokietan, nagusiki, hego Euskal Herriko probintzietan. 

Hauetan espainiar sistema politikoan nola txertatu eztabaidatu ohi zen, baita garai berrietara egokituko zen alderdi 

politiko bat fundatzearen inguruan. Azkenik, Antzin Erregimenaren aldarrikapena egiteari utzi eta sistema liberal 

kapitalista onartu zuten, beti ere, hainbat printzipioei uko egin gabe, (foruzaletasuna, Karlos VII. Erregaiaren eta 

erlijio katolikoaren defentsa …). 

Aipagarria da ere, M. Cristinaren erregeordetzan Nafarroan izandako “Gamazadaren” gertakaria. Espainiako 

ogasun ministro German Gamazok, Sagasta Liberalaren gobernu garaikoa, Foru sistema ezabatu nahi izan zuen 

1893-94.urteetan Nafarroari geratzen zitzaion azken eskumenetako bat deuseztatuta. Erabaki horrek haserrea sortu 

zuen herrialdean eta herritarrak matxinatu egin ziren lege zaharraren defentsan.Izan ere, nafar askatasunaren azken 

hondarra kinka larrian zegoen. Hori dela eta, jendarteak indarra bildu zuen kanpoko erasoei aurre egiteko. Ogasun 

ministroak maiatzaren 11n adierazi zuen bere asmoa, eta 19an lehen protestak egin ziren Iruñean, herri matxinadari 

ateak zabalduta. Handik gutxira, El Eco de Navarra egunkariak dei egin zuen bost merindadeetako bizilagunak 

kalera irten zitezen maiatzaren 28an. Bien bitartean, erakundeak sinadurak biltzen hasi ziren Gamazoren 

proposamenari planto egiteko. Orotara, 120.000 bildu zituzten, Nafarroak 300.000 biztanle zituen garaian.  Iruñean 

1893ko ekainaren 4an, Gamazoren neurriaren aurkako manifestazio batek kaleetan 15.000 lagun baino gehiago 

bildu zituen, estamentu eta ideologia guztietakoak. Hau Nafarroan ordura arte izandako manifestaziorik handiena 

izan zen. Protesta amaitzeko Iruñeko Orfeoiak Gernikako arbola kantatu zuen. Foruen defentsak Hegoaldeko 

herrialde guztien batasuna indartu zuen, bai eta Laurak Bat goiburua ere. Protestak protesta, ezin izan zuten neurria 

baliogabe utzi, baina ministroak kargua utzi zuenez, legea ez zen inoiz indarrean jarri. Gamazadaren ondoren 

Nafarroako diputazioak Sarasate pasalekuan “Foruen monumentua” eraikitzea agindu zuen. Honetan, Gu gaurko 

euskaldunok gure arbaso ilezkorren oroipenean bildu gera emen gure legea gorde nai degula erakusteko” irakur 

daiteke.  
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SABINO ARANAREN PETSAMENDUA 

Bizkaia atzerriko boteretik aske eta independente bizi zen, bere burua gobernatuz eta bere legeak 

eginez, bestelako nazio baten gisa, Estatu baten gisa, eta zuek, aske izateaz nekatuta, men egin 

diozue atzerritarren aginteari, atzerriko boterearen menpean sartu zarete, zuen aberria atzerriko 

herrialde bateko erregiotzat daukazue, eta uko egin diozue zuen nazionalitateari, atzerrikoa onartuz.  

 

(…) Zuen arraza berezia zen, bere dohain ederrengatik, baina are bereziagoa auzokoen arraza 

espainiarrarekin eta frantsesarekin inolako loturarik edo senidetasunik ez duelako ezta munduko 

ezein arrazarekin ere. Zuen arrazak, beraz, zuen Aberria eratzen zuen, Bizkaia; eta zuek, batere 

duintasunik gabe eta foruenganako errespeturik gabe, zuen odola odol espainiarrarekin edo 

maketoarekin nahasi duzue, (…). Ezagutzen diren hizkuntza guztien arteko zaharrena zeneukaten 

(…), eta egun, lotsarik gabe mespretxatzen duzue, eta haren ordez, zuen aberriaren beraren 

zapaltzailearen hizkuntza onartzen duzue.  

 

 

(maketo izendatuak), arriskutsutzat hartu zuen euskara nahiz euskal kulturarentzako. Tradizioa, 

katolizismoa, lege zaharrak eta arraza garbitasuna izan ziren bere ideologiaren ardatzak. Ideia 

“sabiniarrak” batik bat, burgesiaren inguruan eta Bilboko oligarkia industrialaren inguruan zabaldu 

ziren. 1895.urtean, EAJ-PNV fundatu zen, “Jaungoikoa eta Lege Zaharra” lelopean sortuz. 

Mugimendu politiko katolikoa eta tradizioaren defentsa sutsua egiten zuen eta hasieran, 

independentziarako ildoa hartu zuen, (Euzkadi izendatuz euskal aberria).3 Denborarekin ordea, 

aldarrikapenak moderatu eta autonomismorako bidea jorratzen hasi zen. Alderdi jeltzaleak 

arrakasta gehien burgesia zein intelektual bizkaitar eta gipuzkoarraren artean izan zuen,gutxiago 

ordea, langile klasearen artean. Nafarroan eta Araban berriz, bai oligarkiaren zein herritarren 

artean, karlismoak nagusi izaten jarraitu zuen, batez ere, landa eremuetan.  

 
Euskal abertzaletasunaren inguruan garatu zen mugimendu politikoaz gain, aipagarria da, 

XIX. mendearen azken hamarkadaz geroztik, euskal kulturaren eta hizkuntzaren babes zein 

defentsarako mugimendu intelektual garrantzitsua sortu zela Euskal Herriko zazpi 

probintzietan barna. Nafarroan esaterako, Hizkuntza, kultura, identitate propioaren 

aldarrikapenak ohikoak bihurtu ziren XIX. mendearen bukaeran eta Nafarroan euskararen 

aldeko elkarte bat sortu zen zenbait intelektualen eskutik, hala nola, Iturralde y Suit, 

                                                 
3 Ipar Euskal Herriko intelektualek ere, EAJ/PNV integraturik egon gabe, “zazpiak bat” lelo antzinakoaren defentsa 

eta aldarrikapena egiten hasi ziren, probintzia euskaldun guztiak batzeko aldarrikapena izan zena. Alderdi 

jeltzaleak ondoren, aldarrikapen hauek ere bere egin zituen bere diskurtso politikoetan.  
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NAFARROAKO EUSKARA ELKARTEA 

“Si el pueblo euskaro, cuya raza, cuyo genio peculiar, cuyas 

costumbres son tan esencialmente distintas de las de los otros 

pueblos, ha podido conservar su personalidad, y se ha mantenido 

con su genuino carácter y sus varoniles virtudes á través de los 

siglos, es indudablemente porque supo guardar, como en 

depósito sagrado, esa antiquísima lengua vascongada que 

eminencias del saber estudian hoy con afán en toda Europa, y 

sería vergonzoso que lo que extraños se esfuerzan en sostener, y 

respetuosos enaltecen, dejáramos nosotros olvidar. A impedir 

que desaparezca tan admirable idioma y á propagarlo, si posible 

fuese, se dedicará con empeño la Asociación”. 

Iturralde y Suit eta Arturo Campión, La paz, 1876 

Estanislao Aranzadi eta Arturo Campionen eskutik. Elkartea EAJ baino aski lehenagokoa izan 

zen eta beraz, ez zen honetan integratuta egon.  

 

Euskara sustatzeko ekimen ugari bultzatu zituzten, besteak beste, “Euskara” aldizkarien 

argitalpena, literatur lehiaketak, ikerketa zientifiko eta linguistikoak, instituzioei laguntza eta 

inplikazioaren eskakizunak euskararen irakaskuntza bultzatzeko, etab. Elkarte guztiz kulturala 

izan zen, aldarrikapen politiko 

zehatzik gabekoa eta PNVren 

fundazioaren aurretik sortua. 

Nafarroak euskara elkartearen 

zenbait irizpide gerora, aintzat 

hartuak izan ziren 1918.urtean 

sortu zen Eusko Ikaskuntza 

sortzeko. Eusko Ikaskuntza, 

Hego Euskal Herriko lau 

diputazioek, hots, Arabako, 

Gipuzkoako, Bizkaiko eta 

Nafarroako diputazioek sortu 

zuten instituzio zientifiko kulturala izan zen, euskal kulturaren babes eta sustapenerako, (honetan 

nafar intelektual hainbat ere bildu zen, tartean, Arturo Campión). Eusko Ikaskuntzaren ekimenez 

sortu zen halaber garai honetan Euskaltzaindia.  

 

3. ONDORIOAK           

Korronte errepublikar zein abertzale edo nazionalistak estatuko hiriburuetan eta burgesia 

industrialaren artean berebiziko arrakasta izan zuten, baita, intelektual, literaturagile, historialari, 

eta abarren artean ere. Haien indar eta presioak arriskutsutzat kontsideratu zituzten alderdi 

politiko dinastikoek, batez ere, indar katalanenak. Horregatik, Maura eta Canalejasen 

erreformismo bideak errepublikarren eskaera demokratikoak eta nazionalisten eskaera 

autonomistak aintzat hartu behar izan zituzten; honen adibide da esaterako, Hauteskunde 

Legea edo Mankomunitate legea martxan jarri izana. Kongresuan diputatu errepublikar, 

katalanista zein abertzale euskaldunen presentzia handiagotuz joan zen, baina hauen 

kopurua oraindik, erregimena moldatzeko beharrezkoa zen gehiengotik urrun egon ziren. 

Erregimena ez zen nahi bezain beste demokratizatu eta ez zen ere autonomismoaren 

aldeko erreforma sakonik egin. Berrezarkuntzaren garai guztian zehar estatu espainiarra 

oraindik, guztiz zentralista izaten jarraitu zuen eta monarkiaren zein alderdi dinastikoen indarra 
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nagusi izaten jarraitu ziren. II. Errepublika aldarrikatu eta 1931.urteko konstituzioa indarrean 

jarri arte, ez da estatu espainiarren guztizko demokratizaziorik gauzatu ezta, autonomia 

estatuetarako biderik ireki ere.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPOSIZIO INDARREN HAZKUNDEA. ERREPUBLIKANISMOA, 

KATALUNIAKO ETA EUSKAL HERRIKO ABERTZAILETASUNA 
- Sarrera:  Alfontso XIII.aren erregealdia hastearekin batera, Cánovasen txandaketa sistema eta honek 

eratorritako ustelkeria politikoa krisian sartu zirela aipatu. Aurrerantzean kongresuan alderdi dinastikoaz 

gain, bestelako alderdi batzuen ordezkaritza iritsiko dela argi utzi. Burgesia eta intelektualen artean indar 

errepublikar eta nazionalista periferikoak nagusitu zirela aipatu.  
 

- Oposizio politikoa: erregimenari oposizio indarrak estaltzea geroz eta zailago suertatu zitzaiola aipatu. 

Kontzientzia politikoa gizarte klase zabalaren artean hedatuz joan zela adierazi eta klase burges zein 

intelektualen artean errepublikanismoa eta nazionalismoa nagusitu zirela. Argi utzi hauek ez zutela 

kongresuan gehiengoa izateko adina diputatu lortu baina oposizio eta presio handia eragin zieten 

kontserbadore zein liberalei.  
 

- Indar errepublikarrak: oposizio indar nagusiena izan zela argi utzi, nahiz eta hauek alderdi ezberdinetan 

zatikatua egon; denek errepublika eta demokrazia aldarrikatu zuten arren, irizpide ezberdinak defendatu 

zituztela aipatu. Ildo errepublikar nagusienak bereizi behar dituzu: batasun errepublikarra, 

(autonomismoaren alde agertu zirenak), erradikalak, (Lerrouxek gidaturikoa, hasierako sen antiklerikal eta 

iraultzailea izandakoa, poliki politi moderatuz joan zena) eta erreformistak, (alderdi sozialistatik gertu 

kokaturikoak). Errepublikarrek nagusiki, burgesia ertainaren eta intelektualen artean izan zuten arrakasta.  
 

- Nazionalismoak: Europan bezalaxe, ideologia nazionalista estatura ere iritsi eta berezko kultura, historia, 

hizkuntza, identitatea … zuten guneetan arrakasta izan zuela aipatu, nagusiki, Katalunia eta Euskal Herrian. 

Batez ere, burgesia klaseak besarkatutako ideologia izan zela nabarmendu, estaturen muturreko 

zentralismoaren ukatu eta autonomia eskatu zuten negozio gizonek defendaturikoa. Kataluniako 

nazionalismoaren ezaugarriak (katalan hizkuntzaren eta autonomia fiskalaren aldekoak), eta alderdi politiko 

funtsezkoena aipatu, (Lliga Regionalista) eta Euskal Herrian, Sabino Arana eta EAJ/PNVren aldarrikapenak 

deskribatu. Aipatu bide batez, Euskal Herrian testuinguru honetan, euskal kultura eta hizkuntza babesteko 

ekimen ugari burutu zirela, Nafarroan barne, (Euskara elkartea, eusko ikaskuntza, euskaltzaindia…). Euskal 

nazionalismoaren arrakasta gune nagusiena Bizkaia eta Gipuzkoa izan zirela aipatu, Nafarroa zein Araban 

berriz, karlismoak protagonismoa mantendu zuen bitartean.  

 

- Amaiera: Kongresuan diputatu errepublikar eta nazionalisten kopurua goratuz joan zen eta hauen presioak 

eraginda, zenbait erreforma jarri ziren martxan, (Maura eta Canalejasen garaian). Estatuaren  benetako 

demokratizazioa eta muturreko zentralismoaren apurketa ordea, ez zen II. Errepublikaren aldarrikapenera 

arte iritsi.  
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8.3. OPOSIZIO INDARREN HAZKUNDEA: SOZIALISMOA ETA ANARKISMOA  

SARRERA 

Berrezarkuntzan zehar langile klasearen kontzientzia eta indarra handituz joan zen, bai 

industria guneetan, (Katalunia, Bizkaia, Asturias zein Madrilen batez ere), bai eta nekazaritza 

latifundistaren guneetan ere, (Andaluzia zein Extremaduran nagusiki). Berrezarkuntzaren 

hasieran sindikalismoaren hastapenak gauzatu ziren eta Internazionalaren ideiak hedatuz joan 

ziren.4 XX. mendean zehar, langile mugimendua indartu eta antolatu zen. Europan gertatu zen 

legez, langile klasearen indarra bi norabideetan lerrokatuz joan zen; anarkismoan batzuk eta 

sozialismoan besteak5. Alfontso XIII.aren erregetzan, langile sindikatu zein alderdi politikoak, 

grebak eta mobilizazioak, langile iraultzaren aldeko aldizkari eta argitalpenak, etab. izugarri haziz 

joan ziren, hauen hedapena txikitzeko asmotan, gogotik erreprimituak izan zirelarik.  

 

1.LANGILE KLASEAREN EGOERA ETA KONTZIENTZIAZIO PROZESUAREN 
HASTAPENAK 

 

Langileen klasea,politikoki marjinatuak eta ekonomikoki pobrezian suminduriko gizarte taldea 

izan zen: jornalariak, proletarioak, nekazari txikiak, meatzariak … Gizartearen gehiengoa osatzen 

zuten arren, botere politiko eta ekonomikotik marjinaturik zeuden eta klase ahaldunaren nola edo 

hala menpe bizi ziren. Lan eta bizi baldintza latzak pairatzen zituzten. Nekazaritza guneetako 

jornalariak miseri gorrian bizi ziren eta maiz, gose ziren. Industria hiriak, (Bartzelona, Bilbo, Gijon, 

Madril …) poliki-poliki nekazaritza guneetako migratzaileez bete ziren, auzo eta etxe ziztrinetan 

bizi zirenak. Langileek nekez irabazten zuten eguneroko ogia. Etxeak txikiak eta ziztrinak ziren 

(argirik eta berogailu sistemarik gabekoak, ur korronterik gabekoak …) eta jendez metatutako 

                                                 
4 Lehenengo langile sindikatuak 6 urteko demokratikoan antolatzen hasi ziren. Giro honetan, Langile Batzorde edo 

Federazioak ugaritu egin ziren. Berrezarkuntzaren hasieran,langileen elkarteak debekatuta gelditu ziren eta 

klandestinitatean antolatu behar izan zuten (Sagastak sindikatu batzuk legeztatu zituen arte). 
 

5
 1870.hamarkadan Europa mailan langileriaren artean zatiketa gauzatu zen,bi korronte handi eratuz: sozialismoa 

eta anarkismoa. Biek komunean zuten, jabetza pribatuaren eta kapitalismoaren deuseztapena, klase gizartearen 

abolizioa, etab. Desberdintasun nagusienak hau lortzeko bidean zetzan, baita iraultza behin gauzatuta, antolaketa 

moduan. Marxistak, (Marxen irizpideen aldekoak), bide politikoak jarraitzearen aldekoak ziren.Langileria politikan 

aritzeko antolatu behar zen eta alderdi sozialistak sortu. Hauteskundeak irabazita eta estatuaren kontrola izanik, 

estatua tresna bilakatu behar zuten langile iraultza gauzatzeko. Estatu hau, proletalgoaren eta langileriaren 

diktadurapean antolatuko zen. Anarkistak berriz, (Bakuninen jarraitzaileak), gauza guztien gainetik norbanakoaren 

askatasuna defendatzen zuten eta horregatik, alderdi politiko eta estatuak inposizioaren baliokidetzat ikusi zituzten. 

Estatua kontrolatu baino, hau suntsitu beharra zegoen, iraultza soziala komunitate libre eta buruaskietan gauzatu 

beharra zegoela uste baitzuten.  
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LANDA EREMUKO GOSEA 

 

Baenan, egunero, hamar edo hamabi lagun hiltzen dira 

gosez. Talde jendetsuak kalez kale ibiltzen ziren ogi 

eskean; espetxea lapurreta akusatuz betetzen ziren, eta 

guardiarik gabe deklaratzera joaten uzten zitzaien, baina 

denak itzultzen ziren, espetxean gaizki baina zerbait jaten 

zelako. Jonal bat lortzen zutenek garagar-opil bat baizik ez 

zuten erosten, gauez emaztearekin eta seme-alabekin 

jateko, egunez ez baitzuen inork jaten. Udaberrian, 

soroetan lehen galburuak ernamuintzen hastean, 

emakumeak eta haurrak haiengana botatzen ziren, soro 

zainek emandako kolpeak gorabehera; hogeita hamar 

hilabetean, Baenak, 12.000 biztanletatik 2000 galdu 

zituen, gosearen ondorioz. Bujalancen, beste gosete 

batean, emakumeek beren ilea salgai jartzen zuten, inork 

erosi nahi izatekotan, seme alabei jaten emateko.  
 

J. Diaz del Moral: historia de agitaciones campesinas 

andaluzas, 1929. 

auzoetan bizi ziren. Soldatapeko klaseen bizi zein lan baldintzak tamalgarriak ziren. Ez zegoen 

lan legislaziorik eta gizarte gaietan, ez zeuden langileen interesak eta beharrak asetzen zituen 

lege multzorik. Lan baldintzak negargarriak ziren, bai landa eremuan bai eta hirietako fabriketan 

ere; lan orduak amaigabeak ziren, ez zegoen lan asegururik, ez zituzten lan  kontraturik sinatzen, 

soldatak ziztrinak ziren, (kostata iristen zirelarik eguneroko gastuei arre egitera;etxearen 

alokairua, jatekoa), etab. Haur asko meategietan, nekazaritza esplotazioetan eta fabriketan 

lanean jarduten ziren, goi hezkuntza, elitearen semeentzat soilik mugatuta zegoelarik. 

1870.hamarkadan, biztanleriaren %70 alfabetatu gabea zen, zifra hau, txikiagotuz joan zelarik 

XX.mendeak aurrera egin ahala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aipaturiko gizarte desberdintasunak eta behe klasearen miseria, gatazka sozial gehienen 

iturburu izan ziren, baita,kontzientziazioa hartzeko arrazoi ere. Industrializazioak eta nekazaritza 

esplotazio latifundistak hedatu ziren tokietan langile klasea eta kontzientzia sortzen joan ziren. 

zehar.  

 

 

ESKUALDEA                   BANAKETA 

Katalunia                               % 40 

Andaluzia                              % 22 

Valentzia                               % 10 

Gaztela                                  % 9 

Gainerakoak                          %15 

Langile Nazioarteko Erakundea Toki 
Federazioak XIX.mendean 

PROLETARIOEN ETXEBIZITZAK 
 

Gela horietan sartu beharra 

dago,osasunerako zeinen kaltegarriak 

diren ohartzeko (...) Txabola gehienek ez 

dute aireztapenik,ez pareta lauzaturik,ez 

sutegirik,ezta kea ateratzeko tximiniarik 

ere, eta gehienez, sernar-emazteentzako 

eta bi seme alabentzako tokia dago;baina 

txerritegi horietan,3,4 eta 5 familia ere 

bizi dira,bi sexuetako 18 edo 24 lagun 

guztira.  
 

Reseña histórica de Chamberí,Madrid, 

1852 
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IDEIA SOZIALISTAK 
 

1. Langileriak botere politikoa izatea.  
2. Norbanakoaren jabetza edo lan-tresnen jabetza 

korporatiboa jabetza kolektibo, sozial edo denon 
artekoa egitea. Lan tresnak dira:lurra, meategiak, 
garraioak, lantegiak, makinak, diru-kapitala...  

4. (...) Langile Alderdi Sozialistaren ideala 
langileriaren  

    emantzipazioa da. Hau da, gizarte klase guztiak 
deuseztatzea eta langile libreen, berdinen, 
zintzoen eta ikasien klasea osatzea, lanaren 
emaitzaren jabeak izateko 

 

 PSOEren programa, 1888 Biltzarra 

2. LANGILE MUGIMENDUAREN ANTOLAKETA ETA ZATIKETA;  

SOZIALISMOA ETA ANARKISMOA 

XIX. mendearen bukaeraz geroztik langile borroka antoaltzen eta egituratzen joan zen. 6 

urteko demokratikoan eta Berrezarkuntzaren lehenengo urteetan lehen langile federazioak 

eta elkarteak, sindikatuak eta mobilizazioak antolatzen hasi ziren, hauek ugarituz joan zirelarik 

urteek aurrera egin ahala, dimentsio handikoak bihurtuz XX. mendearen lehen hamarkadetan. 

Internazionalaz geroztik, Europan gertatu zen legez, estatu espainiarrean langile klase eta 

borroka bi norabideetan antolatu zen, sozialismoa zein anarkismoan. Biak langile iraultzaren 

aldekoak ziren eta estatu liberal burgesaren desagerpena bilatzen zuten. Benetako 

berdintasunean oinarrituriko gizartearekin amets egiten zuten, zeinean ez ziren klaserik egongo, 

ezta jabetza pribaturik ere. Iraultza egiteko eta etorkizunezko gizarteak antolatzeko moduan 

alabaina, desberdinak ziren oso anarkistak zein sozialistak:  

 

2.1. SOZIALISMOA 

Sozialismoak hasieran indar txikia izan zuen, (anarkismoaren aurrean). Madril, Bizkaian eta 

Asturiasen eta Andaluziako eskualde jakin batzuetan izan zuten nagusiki oihartzuna, (zailtasun 

gehiagorekin sartu ziren ordea, anarko-sindikalismoaren feudo ziren tokietan, Katalunian 

esaterako). Sozialistak Marxen jarraitzaileak 

ziren eta helburua, Marxen tesiekin bat eginez, 

hauteskundeen bitartez estatura iritsi eta 

orduan, iraultza gauzatzea zen, (klase 

gizartearekin, jabego pribatuarekin …. amaituz). 

Horretarako alderdi politiko bat sortu behar zen, 

proletario guztien interesak babestuko zituena 

eta iraultza gidatuko zuena. Horrela, 1879.urtean, PSOE jaio zen, Pablo Iglesiasen lidergo pean. 

Alderdi politiko honek hainbat erreforma planteatzen zituen bere programa politikoan, hala nola, 

lan orduen murriztea, haur esplotazioaren amaiera, jai egunen finkatzea, greba eta manifestazio 

eskubidea … 1880.urtean, UGT sindikatu jaio zen, alderdi sozialistaren ildoarekin bat eginez.  

 

 

 

 

 

 

PENTSAERA MARXISTA, (Marxen hitzak, 1871, 
Londres) 

Kontuan hartuz,jabetza duten klaseen botere 

kolektiboen aurka,proletalgoak ezin dezakeela jokatu 

klase gisa bereizitako partidu politiko bat eraiki gabe (…) 

Proletalgoaren antolaketa hau partidu politiko baten 

gauzatzea ezinbestekoa dela iraultza sozialaren garaipena 

eta bere helburua bermatzeko: klaseen deuseztatzea. 

Langile indarren koalizioa (…) erabili behar da (…) bere 

esplotatzaileen botere politikoaren aurkako borrokarako. 
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Alfontso XIII.aren erregetzan geroz eta jarraitzaile gehiago batu zituen eta 1910. urtean, 

lehenengoz lortu zuten sozialistek Parlamentuan ordezkaritza, Pablo Iglesias diputatu bihurtuz. 

3.000 afiliatu izatetik 1899an, 15.000 izatera pasa ziren 1915ean, eta hortik aurrera, gorazko 

joera izan zuen, (1920an 30.000 afiliatu zituelarik). UGT sindikatua alderdi politiko sozialistak 

baino are kide gehiago bildu zituen XX. mendearen lehen hamarkadetan, batez ere, 1917.urteko 

greba orokorretik aurrera, (1914ean 120.000 afiliatu zituen eta 1921ean, 240.000). UGTren 

buruzagi esanguratsuenetako bat Largo Caballero izan zen, (II. Errepublikaren garaian kargu 

politiko nagusiak bete zituenak).  

 

Errusiako iraultza boltxebikeaz geroztik eta Alderdi Komunista espainiarra sortzeaz geroztik, 

(PCE, 1921), jarraitzaile marxista batzuk komunismora jo zuten.  

 

 
 

2.2. ANARKISMOA 

Anarkismoak arrakasta itzela izan zuen XIX. mendearen bukaeraz geroztik (eta baita, XX. 

mende hasiera osoan zehar ere). Honen kausak anitzak izan daitezke, baina baliteke, 

Internazionalaren eta langile mugimenduaren nondik norakoak, Bakuninen jarraitzaileen bidez 

sartu izanak, (Fanelliren eskutik batez ere), honetan zer esana edukitzea. Lehengo langile 

federazioak Espainian anarkisten eraginpean egon ziren nagusiki. Arrakasta gehien 

CNT: urdina 
UGT: laranja 
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ANARKISMOA 
 
Guk askatasuna nahi dugu eta iruditzen zaigu haren 

izatea bateraezina dela beste edozein botereren 

existentziarekin,boterearen sorrera eta itxura 

zeinahi dela ere (…). 

Gaitza,anarkisten begietan,ez dago gobernu 

motan,baizik eta gobernuaren ideian,agintearen 

printzipioan bertan. 

 

Kropotkinen hitzak Errusiako Justizia Auzitegiaren 

aurrean,1883.  

 
 

 

Kataluniako industriako proletarioen eta Andaluziako ekialdeko jornalarien artean izan 

zuen, (I.Errepublikan iraultza kantonalak arrakasta izan zuen Andaluziako gune latifundistetan, 

alegia; Córdoban, Sevillan, Cádizen…). 

 

Bakunin, Proudhon, Kropotkin eta abar pentsalari anarkisten pentsamenduarekin bat eginik, 

estatua suntsitzearen aldekoak ziren, legedi inposatuak debekatu eta autogestioaren 

bitarteko antolakuntza defendatzen zuten. Izan ere, anarkistentzat gauza guztien gainetik 

norbanakoaren askatasun eskubidea zegoen eta estatuak zein alderdi politikoak inposizioaren 

baliokidetzat hartzen zituzten. Horregatik, bide politikoak jarraitzearen eta alderdi politikoak 

osatzearen kontra azaldu ziren, (apolitikoak), hauteskundeetan parte hartzeari uko eginez. 

Iraultza soziala gizartea heziz eta irakaskuntza libertarioaren bidez kontzientzia zabalduz lortu 

behar zela uste zuten. Anarkista batzuk, kapitalismoa sostengatzen zuten indarren kontrako 

ekintza zuzenak egitearen aldekoak izan ziren ere, hots, estatua, burgesia eta Elizaren kontrako 

ekintzak antolatzearen aldekoak. XIX. mende amaieran honi jarraituz anarkista batzuk,Europan 

gertatu zen legez, Esku Beltza izeneko talde armatua eratu zuten, atentatu ugari burutu 

zituenak: Alfontso XII.aren kontrakoak, BCN-ko liceoaren bonbardaketa (burgesiaren topatze 

lekua), Cánovas del Castilloren heriotza, Alfontso XIII.aren ezkontza eguneko atentatu saiakera, 

José Canalejasen erailketa … Atentatu hauek ondorio latzak izan zituen mugimendu 

anarkistarentzako,izan ere,estatuak indarkeriaz erantzun zuen langile mugimendu osoaren 

kaltetan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

PENTSAERA ANARKISTA 
 

Alderdi politiko guztiek (…) botere politikoa bereganatu 

nahi dute, alegia,indarra bereganatu nahi dute. Eta 

indarra dagoenean ezin da arrazoia erabili,eta arrazoirik 

ez dagoenean,ez dago ez moralik,ez askatasunik,ez beste 

ezer ez.Horregatik,alderdi politikoen etsai amorratuak 

gara,edozein dela haien izena. 

Politika dagoen lekuan gobernua dago:gobernua dagoen 

lekuan autoritatea;autoritatea dagoenean ez dago 

askatasunik,eta askatasunik ez dagoenean,sen moral 

guztia galtzen da eta ezinezkoa da justizia egitea.  
 

Juan Cordobés anarkistak Erreforma sozialen batzordean 

esandako hitzak,1884 
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CNTren DISKURTSOA 
 

Matxinada egin behar da, bai; baina burgesen 

aurka, kapitalisten aurka, legeak haiek idatziak 

baitira (…) Matxinadak etengabea, egunerokoa, 

trinkoa izan behar du, eta tresnarik onena 

elkartzea da. (…). Egin itzazue beraz elkarteak, 

federazioak eta konfederazioak. (…) XX. mendea 

esklabotza modernoa deuseztatzera 

predestinatua dago.  
 

A.Bueno buru anarkistak CNT sortzeko biltzarrera 

bidalitako gutuna, 1911 

 

 
 

 

XX. mende hasieran,borroka egiteko eta langileriaren iraultza aurrera eramateko bide berriak 

planteatu ziren, anarko-sindikalismoa jaioz borroka bide gisa. Langile elkarteak sortuz joan ziren, 

nabarmentzekoa izanik, Bartzelonako Solidaridad Obrera. Garai honetan halaber, ideia 

anarkistak hedatzeko publikazio eta aldizkariak ugaritu ziren, (Tierra y Libertad ospetsua tartean). 

1910.urtean,CNT sindikatua sortu zen, 

(Confederación Nacional de Trabajo). Honek 

hainbat eta hainbat greba deitu zituen eta 

milaka langile mobilizatzea lortu zuen. 

Guztietan, estatuko sindikaturik jarraituena 

bihurtu zen, afiliatu gehien metatu zituena, 

(1919an 700.000 kide zituelarik). Sindikalistek 

ekintza zuzenak defendatu zituzten eta lurrak 

okupatzeko zein fabrikak kolektibizatzeko 

aldarrikapenak egin ziztuen.  

 

Alfontso XIII.aren garaian, ehunka pentsalari anarkista atxilotu, heriotza zigorrera kondenatu 

eta erail zituzten, tartean, ospe handiko intelektualak, (Ferrer i Guardia eta Salvador Seguí 

besteak beste). 1917az geroztik burges eta ugazabek justizia bere gain hartu zuten eta 

anarkisten kontrako erailketa masiboak egin zituzten, erregimen politiko oligarkiko eta 

monarkikoaren konplizitatearekin, (pistolerismoaren garaia deritzona).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ONDORIOAK           

Industrializazioa eta nekazaritza latifundista garatu zen tokietan langile kontzientzia eta 

borroka antolatu zen eta gune hauetan, kazikismoak zein oligarkiak galdu egin zuen herritar 
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hauen gaineko manipulazio ahalmena. Estatuko gune tradizional askotan ordea, herri guneetan, 

mesetetan zein mendialdean, herritar masak oraindik oligarkiaren menpeko izaten jarraitu zuten 

nolabait, klase kontzientzia bertan askoz xumeagoa izanik. Berrezarkuntzako erregimen 

politikoak eta hau gidatzen zuten alderdi dinastikoek ezin izan zioten entzungor egin langileen 

eskaerei. Izan ere, XX. mendean zehar ongi antolatuak egoten hasi ziren eta ehunka langile 

mobilizatzeko gai izan ziren protesta eta greba ezberdinetan. Honen aurrean, langileria 

kontrolatzeko eta honen indarra txikitzeko saiakerak egin zituzten, gehienetan, muturreko 

errepresioa erabiliz, Primo de Riveraren garaian, mota guztietako langile antolakuntzak guztiz 

debekatuta gelditu ziren arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPOSIZIO INDARREN HAZKUNDEA. SOZIALISMOA ETA ANARKISMOA 
 

- Sarrera:  Argi utzi XIX. mende bukaeraz geroztik, langile klasearen kontzientzia eta antolakuntza gauzatzen 

hasi zirela. Argudiatu zein guneetan antolatu zen langile indarra eta zergatik eskualde hauetan, eta zein bi 

norabideetan lerrokatu ziren, (sozialismoa eta anarkismoa).   
 

- Langileen egoera eta kontzientziazioaren hastapenak: gehiegi luzatu gabe komeni da, proletario eta 

jornalarien bizi zein lan baldintzak nolakoak diren aipatzea, honek laguntzen baitu kontzientziazio eta 

borroka antolaketarako beharra. Garai historikoak eta langile borrokaren eboluzioari aipamena egin, (6 

urteko demokratikoan Internazionalaren ideiak iristearekin batera sortua eta Berrezarkuntzan antolatzen 

hasia). Langileak sozialismoa eta anarkismoan lerrokatu ziren. Labur labur aipatu zer zuten komunean 

baina ondoren ongi garatu, haien ezberdintasunak.  
 

- Sozialismoa: zer defendatzen zuten eta non izan zuen sozialismoak indarra. Aipatu zein alderdi politiko 

sortu zuten eta bere lider ezaguna, (PSOE, Pablo Iglesias) eta haien sindikatua eta liderrak, (UGT).   
 

- Anarkismoa: zer defendatzen zuten eta non izan zuen anarkismoak indarra, (argi utzi hasieratik 

Berrezarkuntzan langile indarrik nagusiena izan zela). Aipatu CNTren sorrera eta Alfontso XIII.aren garaian 

haien kontrako errepresio bideak.  
 

- Ondorioak: langile borroka batez ere industria eta gune latifundistetan garatu zen, bertako biztanleak, 

jauntxokeriatik askatuz. Mobilizazio eta greba gehienak UGT eta CNT sindikatuek deituak egin ziren.  

Alderdi dinastikoak eta oligarkiak hauen indarra txikitzeko errepresioa erabili zuten, (pistolerismoa kasu), 

Primo de Riveraren diktadura garaian langile indar guztiak debekatu ziren arte.  
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8.4. MAROKOREN ARAZOA ETA 1909ko ASTE TRAGIKOA     

SARRERA 

Alfontso XIII.aren erregealdian Maroko iparraldeko kolonizazio prozesua gauzatu zen, 

honen kontrola zailtasun handiz josita egon zelarik. Izan ere, Rif haraneko biztanleek ez zuten 

okupazio espainiarra onartu eta gerrillak antolatu zituzten. Hauek kontrolatzeko gobernu liberal 

zein kontserbadoreek klase herritarreko gazteak bidali zituzten gerrara, hau protesta askoren 

iturburu izanik. Primo de Riveraren diktadurara arte ez zen egoera kontrolpean egotera iritsi.  

 

1. ESPAINIAKO LASTERKETA KOLONIALA: ALGECIRASEKO BILTZARRA (1906) 

XX. mendearen lehenengo urte hauetan aipagarria da 

ere,Alfontso XIII.aren erregealdi luzea markatuko duen 

kanpo politikaren ildoa jorratu egin zela: Marokoren 

konkista.Azken koloniak galtzean,kanpo politika berri 

bati ekin zitzaion. XX. mendearen hasierarako jada, 

Mendebaldeko Europako herrialde nagusienak, (Britainia 

Handia,Frantzia eta Alemania batik bat), Afrikako 

lasterketa kolonialean sartuta zeuden.Espainiak ere,bere 

kanpo politika Afrikara bideratu egin zuen.Marokon garai 

hartan, Frantzia zen nagusi, baina Ingalaterrak 

Frantziaren presentzia txikitzeko xedearekin,ontzat ikusi 

zuen Maroko Espainia eta Frantziaren artean banatzea.Gauzak honela,1906.urtean, 

“Aljeciraseko Ituna” sinatu zen,zeinaren arabera,Maroko banatuta gelditu zen.Espainiari, 

iparraldea (Rif deiturikoa) egotzi zitzaion.Honek,batetik onura ekonomikoak eman ziezaiokeen 

(mean aberatsa zelako eskualdea) eta bestetik,Europa mailan ospea ematen ahal zien. 
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Ondorioak ordea,ez ziren izan uste bezain arrakastatsuak. Izan ere,eskualdea ez zen horren 

aberatsa meategietan eta nazioarteko eszenatokian, Espainia,bigarren maila batean egoten 

jarraitu zuen (inolako eraginik izan gabe). Hau ordea,gutxienekoa da,askoz ere tamalgarriagoa 

izanik Marokon sartzeak ekarri zituen giza kalteak. Egun kalkulatzen da,20.000 bat soldaduk 

galdu zutela bizitza Marokon asko gainera, erreklutaturiko gizon gazte eta langileak ziren. Honez 

gainera, Maroko iparraldeko biztanleen kontrako masakreak aipatu behar dira ere. Argi gelditu 

behar da Rif inguruko herria hasieratik,okupazioaren aurka altxatu zela eta Espainiako 

ejertzitoaren erantzunak erabat neurriz kanpokoak izan zirela. 

 

2. BARTZELONAKO ASTE TRAGIKOA (1909)       

Maura kontserbadorea gobernuaren presidentea zela Alfontso XIII.aren erregealdiko “krisi 

sozial” nagusienetako batek egin zuen eztanda, Aste Tragikoa izenez ezagutzen dena. 

Gertaerak, 1909ko uztailan gauzatu ziren Marokoko auzia zela eta. Rif haranaren kontrolarekin 

egiteko eta bertako populazioaren protestak zapaltzeko, Espainiako ejertzitoaren presentzia 

izugarri handitu egin zen Marokon.Honetarako gobernuak, ”erreserban” zeuden gazteak 

gerrara deitu zituen (soldaduska egina zutenak baina jada,armadaren barnekoak ez zirenak). 

1909ko uztailan, Bartzelonako portutik gazteen tropak abiatzen hasi ziren. Ekintza honek, iritzi 

publikoa eztanda egiteak ekarri zuen.Herria oro har, Marokoren gerraren kontra zegoen, bereziki 

Katalunian. Erreklutatu ziren gizon gehienak gainera, behe klaseetako katalan langileak ziren eta 

honek, are gehiago astindu zituen bazterrak. Klase herritarrak gerraren kontra ez ezik, klase 

burgesaren eta oligarkaren kontra egin zuten ere. Izan ere, gerrak haien interesei erantzuten zien 

eta gainera hauek ez zien bertan zuzenean lehiatzen ari, erantzukizun militarrak saihesten 

zutelarik dirua ordaintzearen truke. Honek guztiak, gizarte hunkitu eta mobilizarazi zuen. Greba 

orokorra deitu zen eta erantzuna,masiboa izan zen (Bartzelonan nagusiki).Herri matxinada 

Bartzelonako kaleen kontrolari eusten ahalegindu zen eta indar militarrei frenoa jartzeko, 

barrikadak antolatu zituzten. 

Mugimenduek ere, izaera 

antiklerikala hartu zuten eta 

zenbait komentuen erreketak 

egon ziren. 
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MAROKOKO GERRAREN AURKAKO ADIERAZPENA 1909 

Aintzat harturik gerra ekoizpen erregimen kapitalistaren ondorio dela. Eta armadarako jendea biltzeko 

sistema jendea biltzeko sistema espainiarra ikusita, aintzat harturik langileek bakarrik egiten dutela 

burgesek deklaratzen duten berra. Batzarrak protesta egiten du irmo:  
 

1. Espainiako gobernuak Marokon darabilen ekintzaren aurka.  
 

2. Aristokraziako andere batzuen jarreraren aurka, erreserbisten emazteen eta seme-alaben oinazea 

iraindu zutelako; izan ere, dominak eta eskapularioak eman zizkieten bizirik irauteko bitartekoak 

eman beharrean (…).  
 

3. Ekoizpenerako herritar probetxuzkoak gerrara bidaltzearen aurka; oro har, herritar horiek 

axolagabeak dira gurutzeak ilargi erdiari gaina hartzen ote dion, kontuan hartuta, gainera, apez eta 

fraide erregimentuak osa zitezkeela; izan ere, erlijio katolikoaren arrakastan zuzeneko interesa izateaz 

gain, ez dute familiarik, ez etxerik, eta ez dira inolako probetxuzkoak herrialdearentzako (…) 
 

Terrassako Langile Batzarraren mozioa, (1909ko uztailaren 21a) 

 

 
 

 

 

Aste luze iraun zuten protestek eta gobernuak,ejertzitoa bidali zuen algarak zapaltzeko, 

gerra egoera deklaratuta. Errepresioa oso bortitza izan zen; atxiloketak, kartzelatzeak, heriotza 

zigorrak, etab. Zanpaketa neurriz kanpokoa izan zen guztiz eta aplikaturiko heriotza zigarren 

artean, izen handiko intelektual anarkista batena egon zen, Ferrer Guardiarena, orduko 

pedagogia eta eskola berriaren bultzatzaile nagusienetakoa zena. Bidegabekeri errepresibo 

honek zenbat ondorio politiko eta sozial izan zituen ere; presioek eraginda, (herri masak “Maurari 

ez” lemapean Alfontso XIII.a presionatu ostean). Maura presidenteak dimititu zuen eta 

Canalejas liberalaren gobernua hasi zen. Testuinguru honetan halaber, sistemaren kontrako 

oposizioaren indartzea gauzatu zen. Errepublikanoek eta sozialistek bat eginez, parlamentuan 

sartu ziren (sozialistak lehen aldiz diputatu bat eskuratuz 1910.ean, Pablo Iglesias). 

 

3. ONDORIOAK: MAROKO EZIN KONTROLATU       

Errepresioaren bidez penintsulako protestak kontrolatu zituzten baina gerraren kontrako 

jarrera ezin izan zuten isilarazi. Marokoko gerrillen kontrola are zailago suertatu zitzaien 

autoritate eta militar espainiarrei eta kolpe handiak jasotzen jarraituko dira, (1921ko Annualgoa 

adierazgarriena izanik), Primo de Riveraren garaian honen gaineko kontrola egin zuten arte.  
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8.5. 1917KO KRISIA ETA SISTEMAREN AMAIERA      

SARRERA 

1917ko krisia Alfontso XIII.aren erregetzan gauzatutako krisi sozial, politiko eta militarra izan 

zen. Honez geroztik, Berrezarkuntzako sistemaren krisia eta ezegonkortasun politikoa agerian 

gelditu ziren beste behin. Izan ere, sistemaren aldeko alderdi politikoak, ez kontserbadorea ezta 

liberala ere, ez ziren jada gai geroz eta antolatuagoa eta kontzientziatuagoa zegoen oposizioari 

aurre egiteko. Oposizio politikoak eta langile mugimenduak geroz eta babes handiagoa eskuratu 

zuten eta etengabeko protestek agerian utzi zuten, estatuko hiritarren gehiengoak ez zituela 

politika zaharrak eta 1876ko konstituzioan oinarrituriko Berrezarkuntzaren sistema onartzen. 

Langile mugimendua eta oposizio politikoa gelditzeko ia ezinezko bihurtu zitzaien eta 

egoerak okerrera egin zuen 1917ko iraultza boltxebikeaz geroztik eta Marokoko Annualeko 

hondamendiarekin. Tentsio politiko eta sozialen aurrean errepresioa indartu zen, 

(pistolerismoa) eta azkenik militarrek, Alfontso XIII.aren onespenarekin estatu kolpea eman 

zuten, Primo de Riveraren diktadura hasiera emanez (1923-31). 

 

1.1917ko KRISIA           

1917ko krisia urte horretan jazotako gertaera multzoek eragindako krisia izan zen. Orduko 

gobernuek, liberalak lehenik eta kontserbadoreak ondoren, sektore militar bateko ezinegonari, 

oposizioaren ekintza politiko erreibindikatzaile bati eta langileen greba orokor masibo eta 

arrakastatsuari aurre egin behar izan ziten hilabete gutxiren bueltan. Mobilizazioak ez ziren 

koordinaturik egon eta izaera oso ezberdin zein independentea izan zuten. Baina denboran bat 

MAROKOKO ARAZOA ETA 1909ko ASTE TRAGIKOA 
 

- Sarrera:  lehen unetik argi utzi Alfontso XIII.aren erregealdian Marokoren kolonizaziori ekin zitzaiola eta 

honek, arazoak ekarri zituela, izan ere, gerrillak armatu ziren okupazioaren kontra. Honek gazte 

penintsularrak erreklutatzea ekarri zuen, herritar masa gerraren kontra mobilizatuz.  
 

- Algeciraseko ituna eta Rifeko gerrilla: nazioarteko testuingurua aipatu (kolonialismoa) eta Algeciraseko 

Ituna azaldu. Amerikako kolonien hondamendia estali nahian, ejertzitoa mobilizatu, baina honen kontrako 

gerrillak eguneroko ogi bihurtuko zirela azaldu.   
 

- Aste Tragikoa (1909): Rifeñoen gerrillak ezin kontrolatu, Maurak gazte erreserbistak BCNko portuetan 

ontziratzean sortu zen greba eta protesten arrazoi, ezaugarri eta ondorioak argi azaldu.   
 

- Ondorioak: Marokoko egoeraren kontrola ez da erraza izango eta gerrillek ez dute amore emango, 

(Annual),  
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PARLAMENTARIEN BILTZARRA 
Batzarrak erabaki hauek hartu ditu; (…) 

Ezinbestekoa dela Gorte berrien deialdia 

egitea; gorte konstituziogileak izango 

dira, eztabaidatzeko eta arazoak 

konpontzeko (…). Herrialdeak bere 

iritzia askatasunez adieraz dezan, eta 

herriaren borondatea ezaguna eta 

aintzat hartua izan dadin, alderdiko 

gobernu batek ezingo ditu Gorte 

konstituziogileak  deitu, zoritxarrez 

botoa faltsutzeko ohiko prozedurak 

erabiliko lituzkeelako; beraz, 

herrialdearen borondate subiranoa bere 

gain hartua duen Gobernu batek deitu 

behar ditu. 

Parlamentarien Batzarra, 1917/07/19 

 

 
 

 

egin zuten eta alderdi dinastikoen agintea kolokan jarri zuten. Krisia esan bezala, hiru ardatzetan 

gauzatu zen, izaera hirukoitzekoa izanik:  

 

- Krisi militarra: militarren artean zatiketa eta desadostasun handiak existitzen ziren,batez ere 

penintsulan zeudenen eta Marokon gerran zeudenen artean.Azken hauen soldatak hobeak 

ziren eta gerra merituengatik,armadan erraztasun handiz gora egiten zuten (kondekoraziorik 

nagusienak lortuz, ofizialen kopurua nabarmenki handitzea ekarri zuena).Honek,penintsulako 

militarren artean haserrea piztu zuen eta 1917ko udaberian, Defentsa Batzarra eratu zuten, 

gobernua gogor kritikatuz eta honi,euren egoeraren hobekuntza exijituz, (militarren 

mugimendu sindikal baten gisara uler daitekeena).6 Militarren indarraren beldurrez, eskaerak 

onartuak izan ziren. Are gehiago, 1917tik aurrera, militarren esku hartze politikoa handitu zen 

eta euren eragina,izugarria bihurtu zen.Izan ere,garrantzi handikoa zen armadaren babesa 

eta batasuna mantentzea. 
 

- Krisi politikoa: 1916tik aurrera ezegonkortasun 

politikoa nagusitu zen; gobernu aldaketak 

etengabekoak izaten ari ziren.7 Ustelkeria politikoa 

eguneroko ogi izaten jarraitzen zuen eta parlamentua, 

denbora luze zeraman bildu gabe.Honen aurrean, 

1917ko uztailean, katalan nazionalistek, (Lliga 

Regionalistak), Parlamentarioen Biltzarra deitu 

zuten Bartzelonan, iraultza politikoa egiteko 

helburuarekin; gobernu berri eta deszentralizatua bat 

deitzeko asmoa zuten, honek hauteskundeak deitu 

zitzan gorte konstituziogileak osatzeko. Espainiar 

senatari eta diputatu guztiak deitu ziren arren, bakar 

batzuk baina ez ziren joan. Gobernuak deialdia legez 

kanpokoa aldarrikatu eta poliziak asanblada modu errepresiboan disolbatu zuen.  

                                                 
6 Matxino militarren buruak atxilotu ziren eta honek eragindako erreakzio eta presioaren eraginez, orduko 

gobernuburu liberala zen Prietok, dimisioa aurkeztu zuen eta Dato kontserbadoreak ordezkatu zuen, zeinak 

militarren eskaerak onartu zituen.  
 

7 Bi urte eskasetan, 1915eko abenduan Dato kontserbadorearen gobernuari amaiera eman zitzaion eta Romanones 

liberalarena hasi zen, (urte eskas iraun zuena). 1916ko apirilean Prieto liberalak ordezkatu zion, baina urte 

horretako ekainean, krisi militarraren ostean dimititu eta berriz ere, Dato kontserbadoreak hartu zuen gobernu 

buruzagitza.   
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GREBA DEIALDIA 
 

Egunetik egunera, proletalgoa gero eta miseria gorriagoan bizi da, bizigaiak garesti daudelako eta lanik ez 

dagoelako (…). Langileek hauxe erabaki dute:  

1. (…) Erabaki da proletalgoak greba orokor mugagabea erabil dezala, klase menderatzaileek sistema 

funtsezko aldaketak egin ditzaten behartzeko, herriari gutxienezko bizi baldintza duinak ziurtatze aldera eta 

bere jarduera emantzipatzaileen garapena bermatze aldera;  izan ere, graba herriaren eskuetan dagoen 

armari ahaltsuena baita eskubideak aldarrikatzeko. 

2. Une honetatik aurrera, (…)neurri guztiak hartuko dituzte langileek greba orokorrak arrakasta izan dezan.  
 

UGT-CNT elkarrekin egindako manifestua, 1917 

 

 
 

 

- Krisi soziala: Garai honetan I. Mundu Gerra 

lehiatzen ari zen eta nahiz eta Espainiak 

honetan ez zuen parte hartu, bere ondorioak 

bertako ekonomian nabariak izan ziren. 

Gerraren ondorioz,  esportazioak eta 

produkzioa txikitu ziren eta honekin batera, 

inflazioak eta langabeziak gora egin zuten. 

1917ko udan sindikatuek, (UGT eta CNT) eta 

alderdi politiko batzuek (PSOE eta ezker 

errepublikanoek), greba orokorra deitu zuten langileriaren bizi eta lan baldintza tamalgarriak 

salatzeko. Greba estatu osoan hedatu zen arrakasta handiz eta algarak hiri askotan eman 

ziren, Gobernuak,honetan ere,errepresioaren bidetik erantzun zuen,hildako eta atxilotu ugari 

egon zirelarik. 

 

2. 1917az GEROZTIKO KRISI ETA EZEGONKORTASUN POLITIKOA    

1917ko gertaerek agerian utzi zuen beste behin, Berrezarkuntzaren sistemaren krisia 

gaindiezina zela. Gizartea jada, gobernuaren kontra errebelatzen hasia zen eta Espainiak, 

benetako modernizazio eta demokratizazioa beharrezkoa zuen, baina alderdi liberal eta 

kontserbadoreek ez zuten gizartearen eskaeren mailako eraldaketa politikorik gauzatzen. 

Egoerak talka egiten zienean, 1917ko urtean bezala, errepresiora eta gobernu aldaketak 

egitera jotzen zuten. Alabaina, oposizio sozial zein politikoari ezin eutsi ibili ziren. 1917az 

geroztik,alderdi dinastikoak indarra galtzen joan ziren eta marko politikoan, ezegonkortasuna 

izan zen nagusi. Alderdi bitasunari eta txandaketari eusten ahalegindu ziren, baina jada, garai 

baten aplikaturiko politikak eta ordena publikoa mantentzea ezinezkoa suertatu zitzaien. 1918-23 
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bitartean, gobernu aldaketak etengabekoak izan ziren, (gobernuek sei hilabetez irauten zuten 

bataz beste, bost urte eskasetan 10 gobernu ezberdin osatzera iritsiz).  

 

3. LANGILE GATAZKEN HAZKUNDEA ETA PISTOLERISMOA     

1917az geroztik, Errusiako iraultza boltxebikeak gauzaturiko itxaropenak bultzatuta, langile 

borrokak are eta indar gehiago hartu zuen eta alderdi dinastikoak, honi aurre egiteko ezinean ibili 

ziren. Anarkistak geroz eta antolatuagoak zeuden eta jornalari eta proletarioen mugimendu 

zein ekintza anitz koordinatu zituzten. Ekintza zuzenak eguneroko ogi bihurtu ziren; lur 

okupazioak, fabriketan protestak, grebak, (sonatuena, Canadiensekoa8 izanik 1919an), etab.  

 

Tentsio sozial eta krisi ekonomikoa nagusi ziren garai honetan, ugazaba zein langileen arteko 

tentsioak handitu ziren. Ugazabak ere bere kasa antolatzen hasi ziren. Are gehiago, 

pistoleroak kontratatu zituzten langile mugimendu eta ekintzei frenoa jartzeko. Pistolero pribatu 

hauek, zenbait lider sindikalak erail zituen, anarkisten kontra gogor joz. Honen aurrean zenbait 

anarkistek atentatuen bideari ekin zioten, hainbat negozio eta burgesen kontrako ekintzak 

burutuz. Ugazaben pistolerismoak gobernuen babesa jaso zuen eta agintariak, pistoleroak 

babesteaz gainera, anarkisten kontrako errepresioari batu ziren, ehunka pertsona atxilotuz eta 

erailez. Pistolerismoaren garai honetan biktimak alde batetik eta bestetik egon ziren. Ugazabek 

anarkista ospetsuenak erail 

zituzten eta anarkistek bere 

bidetik, zenbait ugazaba eta 

agintari ere hil zituzten, 

(Dato kontserbadorea kasu) 

Datuak harrigarriak dira; 

226 hildako 1916tik aurrera, 

gehienak, langileak. 

  

4. MAROKOKO AUZIA: ANNUALGO HONDAMENDIA      

Aipaturiko guztia gutxi balitz,Marokoko auzia inoiz baino kritikoagoa bihurtu zen.Rif harana 

oraindik ez zegon guztiz kontrolpean eta bertako populazio bereberra behin eta berriz altxatu 

egin zen okupazioaren kontra.Hau ekiditeko,ejertzitoak ehunka soldadu bidaltzen zituen 

                                                 
8 Argi indarraren produkzioan espezializatua zegoen enpresa honetan, greba deialdia egin zen, hilabete luze iraun 

zuena. Produkzioaren gelditzeak, argi hornidurarik gabe utzi zituen Bartzelonako zenbait auzo eta industria. 

Industria produkzioa geldituta, azkenean ugazabek grebalarien zenbait eskaera onartu zituzten.   

 

BARTZELONAKO ERAILKETAK “PISTOLERISMOAREN” GARAIAN 

URTEA UGAZABAK ZUZENDARIAK POLIZIAK LANGILEAK 

1917 2 - - 3 

1918 4 3 - 6 

1919 - 3 5 7 

1920 8 4 1 26 

1921-23 9 13 2 128 
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etengabean. Benetako sarraskia, 1921.urtean eman zen, Annualgo Hondamendia deritzona. 

Marokoko erresistentziak Rifen, (Marokoko iparraldeko gunean, Annual hiriaren inguruan), 

zeuden tropa espainiarrak eraso zituen, enboskadan 13.000tik gorako soldadu eta militar hil 

zirelarik.Matxinoek gunea askatu eta Rifeko errepublika aldarrikatu zuten. Honek iritzi publikoa 

izugarri hunkitu zuen eta gobernuaren eta Marokoko okupazioaren kontrako protestak gizarte 

sektore askotara hedatu ziren.Maroko ez zen etekingarria,konflikto eta hildako askoren iturri 

baizik.Oposizioak Parlamentuan erantzukizunak eskatu zizkion errege,gobernu eta armadari. 

Tentsio politikoa,bere puntu gorenera iritsi zen eta aldaketa politikoaren beharra,inoiz baino 

babes handiagoa lortu zuen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Espainiar soldaduak Rifeko matxinoen buru moztuak arro erakusten (1922)eta Donostiako mobilizazio baten 
argazkia, Annualen gertatutakoaren erantzukizuna eskatzeko. 

 

KONGRESUAN EGINDAKO DISKURTSOA PRIETO, DIPUTATU SOZIALISTAREN ESKUTIK 

(...)  los testigos de la pérdida de 5000 hombres concentrados en Annual, otra posición también indefendible, que 

empieza por ser un puesto insignificante de policía y por no sabemos qué razones de arte bélica indemostrables ante 

el más rudimentario juicio que examine esta cuestión, se convierte en un campo base de concentración de 5000 

hombres sin defensa posible. Annual es, ahí está también sangrando una frase del General Silvestre, un callejón sin 

salida. 

Pero ya es tarde, ya no hay tiempo; los 5000 hombres, de los cuales una porción considerabilísima han sido 

incorporados a filas solamente con un mes de instrucción, cuando un reglamento que está ahí para adornar las 

colecciones del “Diario oficial”, establece que el primer periodo de instrucción de un recluta, antes de su verdadera 

incorporación, son tres meses; cuando un mes, si se han de cumplir las prescripciones sanitarias, también 

perfectamente decorativas en las “Colecciones Legislativas” del Ministerio de la Guerra, se ha de invertir 

forzosamente en la vacuna; una porción considerable de soldados bisoños, que llegan allí forzados por la mala 

suerte,con el recuerdo metido muy dentro de la mente de catástrofes, de tragedias sangrientas, de barrancos de 

Lobo,de gente muerta a palos y a pedradas por unos moros fieros; y aquellos hombres recientemente incorporados a 

filas, que no saben disparar un fusil, que no saben cargar (...). 

 

Responsabilidades por el desastre de Annual.Intervención de Indalecio Prieto en las Cortes (21/11/1922) 
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4. ONDORIOAK           

1923.urtean, Annualgo hondamendiaren inguruko datuak Kongresuan azaleratu behar 

zirenean eta jada egoera politiko eta sozialaren kontrola guztiz galduta zutela ikusita, 

militarrek, Primo de Riverak gidatuta, estatu kolpea eman zuten. Honek, Alfontso XIII.aren 

oniritzia eta oligarkia gehienaren babesa jaso zuen, hau ikusten baitzuten, Espainian betiko 

orden politiko eta soziala mantentzeko bide bakarra. Salbuespen egoera batekin hasitakoa, 8 

urteetako diktadura bilakatu zen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1917ko KRISIA ETA SISTEMAREN AMAIERA 
 

- Sarrera:  lehen unetik argi utzi zeri deritzo 1917ko krisiari eta honez geroztik, alderdi dinastikoen 

ezintasuna oposizio politiko eta langile indarrei eusteko. Marokoren kontrol ezintasunak ere, 

Berrezarkuntzaren krisia larriagotu zutela aipatu.  
 

- 1917ko krisia: krisiaren ezaugarriak aipatu, krisi bakoitzaren (militarra, politikoa, soziala), kausak zein 

gertaerak ongi deskribatuz eta gobernuek honen aurrean emandako erantzuna argi utziz.  
 

- 1917az geroztiko ezegonkortasun politikoa: 1917az geroztiko oposizioari eusteko zailtasunek 

etengabeko gobernu aldaketak eta errepresioaren gogortzea eragin zutela aipatu.   
 

- Langile indarra eta “pistolerismoa”: Iraultza boltxebikearen eraginez langileen indarra eta ekimenak 

ugaritu ziren eta testuinguru honetan, ugazabek legea haien esku hartu zutela azaldu, (pistolerismoa).   
 

- Annualgo hondamendia (1921): Aipatu gainetik zer gertatu zen eta ze ondorio izan zituen. egoera politiko 

eta soziala are gehiago aztoratu ziren gizarteak Annualen gertatutako sarraskiaren hondamendia 

susmatzen hasi zenean.  
 

- Ondorioak: 1923an, egoerak talka egiten ziela kontziente izatean, militarrek, errege eta oligarkiaren 

babesarekin, estatu kolpea eman zutela argudiatu, 1931ra arte iraun zuen diktadura hasiz.  
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ESTATU KOLPEAREN MANIFESTUA (1923ko Irailaren 13) 
 

Ha llegado para nosotros el momento más temido (...), de recoger las ansias, de atender al clamoroso requerimiento de cuantos 

amando la Patria, no ven para ella otra salvación que libertarla de los profesionales de la política, de los hombres que por una u 

otra razón nos ofrecen el cuadro de de desdicha e inmoralidades que empezaron el año 1898 y amenazan a España con un 

próximo fin trágico y deshonroso. 
 

¡Viva España y viva el Rey! No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de 

prelados, ex gobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros: audaces impunes atracos (...),rastreras 

intrigas políticas tomando como pretexto la tragedia de Marruecos: incertidumbres ante este gravísimo problema nacional; 

indisciplina social, que hace el trabajo ineficaz y nulo, precaria y ruinosa la producción agrícola e industrial, impune propaganda 

comunista; impiedad e incultura; justicia influida por la política; descarada propaganda separatista (...). 

No venimos a llorar lástimas y vergüenzas, sino a ponerles pronto y radical remedio, para lo que requerimos el concurso de 

todos los buenos ciudadanos. Para ello y en virtud de la confianza y mandato que en él han depositado, se constituirá en Madrid 

un directorio inspector militar con carácter provisional encargado de mantener el orden público y asegurar el el funcionamiento 

normal de los ministerios y organismos oficiales. 

      

8.5. PRIMO DE RIVERAREN DIKTADURA ETA MONARKIAREN ERORIALDIA   

SARRERA 

Primo de Riveraren diktadura 1923.urtean hasitako diktadura eta etapa politikoa izan zen, 

1931.urtera arte luzatu zena. Diktadura honek Alfontso XIII.aren babesa izan zuen eta hau 

babestu izanak, bere ospe eta fidagarritasuna kaltetu zuten. Berrezarkuntza eta Alfontso XIII.aren 

erregetza 1931.urtean amaitu ziren, buruturiko udal hauteskundeetan indar errepublikarrak 

irabaztean.  

 

1. DIKTADURAREN HASIERA         

Militarrek, Espainiari egonkortasuna eta ohorea itzultzeko aitzakiarekin hartu zuten boterea. 

Primo de Riverak ordenaren berrezarletzat hartu eta aurkeztu zuen bere burua, (hain zuzen ere 

Annualgo Hondamendiaren inguruko ikerketa txostena, Picasso espedientea, Parlamentuan 

aurkeztu behar zen momentuan). Atzean zegoen asmoa ordea,oso bestelakoa zen. Historialari 

batzuen aburuz, Primo de Riveraren benetako xedea, erregimen politikoaren demokratizazioa 

ekiditea izan zen.Oposizioa geroz eta indartsuago zen eta demokraziaren eta aldaketaren aldeko 

aldarrikapenak gizartearen sektore ezberdinetara zabaltzen hasiak ziren. Langileen protestak, 

iraultzaren aldarrikapenak eta anarkisten ekintzak ere, ohikoak ziren. Honi frenoa jartzea eta 

Espainiako elite burges, elizkoi eta militarrak “beren betiko agintea” mantentzea izan ziren 

benetako helburuak. Alfontso XIII.ak, Primo de Riveraren kolpea onartu eta gobernua militarren 

esku utzi zuen. Alfontso XIII.a errege izaten jarraitu zuen eta diktadura militarra onartu zein 

babestu zuen. Diktadura militarren bi etapa bereiz daitezke:  
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1.DIREKTORIO MILITARRA (1923-25)         

Instituzio eta erakunde guztiak militarren esku gelditu 

ziren.Erregimen konstituzional eta parlamentario beraz,bertan 

behera gelditu eta erregimen diktatoriala ezarri zen. Hartutako 

erabakirik garrantzitsuenak honakoak izan ziren:  

 Marokoko egoera kontrolatu: Espainiak garaipena lortu zuen 

matxinoen aurrean, tropa frantsesen laguntzaz. Alhucemasen 

tropak porturatu ondoren (1925) Rifeko Errepublikaren gunea 

bereganatu zuten berriz ere,(liburuko 261.eko testua)  

 Unión Patriótica izeneko alderdia eratu: honetan,militar eta 

zibil kontserbadore batzuk bildu ziren (lur jabe handiak,burges 

industrial batzuk, nobleziaren elitea, elizaren goi karguak, tokian tokiko kazikeak...). Alderdi 

honek diktaduraren gidaritza politikoa izan zuen 1925.urtetik aurrera. Berez, ez zuen 

ideologia konkreturik,diktadura eta “betiko ordena” (sozial,ekonomiko zein politikoa) 

mantentzea ziren bere helburu nagusienak (herri masa kontrolatua izanik).  

 

2.DIREKTORIO ZIBILA (1925-30)         

Primo de Riverak gobernu aldaketa agindu zuen.Kargu publiko gehienak,zibilen esku utzi zituen 

baina hauek,ez ziren hauteskunde bidez aukeraturikoak izan,eta ez ziren modu demokratikoan 

aritu,autoritarioan baizik (Primo de Riveraren,militarren eta eragin handiko eliteen eraginpean). 

Direktorio zibila funtsean, diktadura kamuflatzeko modua izan zen. Garai honetan diseinatuko 

den estatua, eredutzat izango du Italiako Mussoliniren sistema (aldi berean garatzen ari zena). 

Gauzak honela,sistema korporatiboa oinarri izango du. Besteak beste, honelako ezaugarriak 

izanen ditu:  

 Parlamentua, Asanblada Nazionala izeneko erakunde batek ordezkatuko du. Bertako 

hautagaiak, udal ordezkari eta erakunde garrantzitsuenetako buruzagien botoen menpe 

gelditu zen. 
 

 Sistema korporatiboa abian jarri zuten estatuaren indar guztiak batzeko xedearekin. Doktrina 

korporatibista, Mussolinik aplikatuko du Italian eta aurrerago,faxisten oinarri bihurtuko da. 

Primo de Riverak,ideia hauetako batzuei jarriki,alderdi eta sindikatu bakarra eratuko ditu. 

Sindikatu honetan, langileak eta ugazabak batu egingo dira,eta langile mugimenduaren 

gehiengoa legez kanpor geldituko da. Bozka sisteman ere aldaketak egongo dira. Izan ere, 

bozka indibiduala bozka korporatiboa bihurtuko da. Parlamentario batzuk estatu erakundeen 

barruan aukeratuko dira (ejertzitoaren barruan,Elizaren barruan, Unión Patrioticoaren 
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barruan),etab. Beste hautagaiak ez dira modu librean aurkeztuko, estatuak aukeratuko ditu 

baizik.  
 

 Ekonomiari dagokionean, aipatzekoa da Primo de Riveraren garaian hazkunde ekonomikoa 

bizitu egin zela.Hau, politika ekonomiko protekzionista eta interbentzionistaren bidez lortuko 

da. Estatuak esaterako, obra publiko asko sustatu zituen garai honetan (errepideak, urtegiak, 

trenbideak ...),hazkunde ekonomikoa ekarri zuena. Honez gain,diru publikoarekin sortutako 

enpresa monopolioak eratuko dira: Campsa,Teléfonica ...  

 

3. PRIMO DE RIVERAREN ERORKETA, DIKTABLANDA (1930-31)    

1925.urtetik aurrera,oposizioa antolatzen hasia zela berriz ere. Errepublikarrak, sozialistak, 

nazionalista katalanak eta anarkistak klandestinoki antolatzea lortu zuten berriz ere. Katalunian 

ezker joerako nazionalistak mugitzen hasi ziren, (Francesc Maciák gidatuak). Anarkisten artean 

zatiketak egon ziren eta honen aurrean batzuk, ekintzak gogortu eta ugaritzearen aldeko talde 

berria sortu zuten, FAI. 

 

Militar batzuen artean ere,diktaduraren kontrako jarrerak eta ekimenak egon ziren, nagusiena 

izanik, 1926.urteko estatu kolpe saiakera izanik (San Juanada izenarekin ezagutua), zenbait 

politikari eta oligarken babesa izan zuena. Militar kolpistek huts egin zuten eta Primo de 

Riveraren erregimenak zigorrak aplikatu zizkien, (isunak, kartzela zigorrak …).  

 

Zentsura indarrean egon arren, geroz eta gehiago ugaritu ziren diktadorearen eta erregearen 

kontrako paskinak eta idazkiak. Oposizioa eta kritikak nagusituz joan zireneko garai honetan, 

Alfontso XIII.ak Primo de Riverari bere dimisioa aurkeztu zezan eskatu zion, zehazki 1930.urtean. 

Jada, iritzi publikoa diktadorearen kontra adierazten hasia zen eta herri masa kontrolatzeko 

beharra zegoen. 1923.urtean behin behineko egoera baten moduan hasitako direktorio militarra, 

bete beteko diktadura bihurtua zen. Oposizioaren beldur, erregeak Primo de Riveraren dimisioa 

eskatu zuen (ez zuen, diktadura horren konplize agertu nahi herriaren aurrean). Diktadoreak 

ikusirik ez zuela ejertzitoaren babesik, kargua utzi zuen.  

 

Une horretan Alfontso XIII.ak aukera bikaina izan zuen hauteskunde orokorrak deitu eta herri 

subiranotasuna martxan jartzeko. Hau ordea, arriskutsua zen oso eta diktadore berri bati eman 

zion gobernuaren buruzagitza, Dámaso Berenguer jeneralari. Hau ordea, aldaketaren eta 

konstituzioa indarrean jarriko zuen agintaritzat aurkeztu zuen, garai berri bati hasiera emango 

ziona. Aldaketak ordea ez ziren iritsi eta orduko iritzi publikoak, diktablanda izenarekin deskribatu 

zuen garai ustez berria. Oposizioak ikusirik erregea ez zegoela benetako eraldaketa bat 
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bultzatzeko prest, Donostiako Hitzarmena sinatu eta Jakako estatu kolpea antolatu zituzten, 

(errepublikarrek, sozialistek eta militar batzuk babestua). Estatu kolpeak huts egin arren, argi 

gelditu zen oposizio zibil eta militarra jada Alfontso XIII.aren monarkia onartzeko prest. Tentsio 

giro honetan, Berenguerrek bere dimisioa aurkeztu eta Alfontso XIII.ak Aznar izeneko militarra 

izendatu zuen gobernu buru.  

 

Hauteskundeak deitzeko eskaerak han eta hemen zabaldu ziren, baina Alfontso XIII.a hauek 

deitzeko beldur zen. Izan ere, herriak jada diktaduraren konplizetzat hartzen zuen eta hortaz, 

indar errepublikarrek garaitu ezkero, bere errege kargua arrisku bizian egon zitekeen. 

Hauteskunde orokorrak deitu ez eta herriaren nahiak asetzeko zituelakoan, udal hauteskundeak 

deitu zituen 1931ko Apirilaren 12an. Hiri nagusienetan indar errepublikarrek irabazi zuten argiki 

eta II. Errepublikaren aldarrikapenak bazter guztietara zabaldu ziren. Honen aurrean, Alfontso 

XIII.ak abdikatu eta erbesteratu egin zen.  

 


