
Inhar Iraizotz

ALFONTSO XIII.aren ERREGEALDIA (1902-1931) 

 1 1900 Espainiar Gizarte Egitura:  

    Klaseak osatzen zituzten talde kopuruen handiketa gauzatu zen:
       

GOI KLASEA ERDI KLASEA (masa neutroa) BEHE KLASEA*

%5 inguru
• Latifundistak
• Elite politiko nahiz funtzionarioa
• Industria, negozio eta banku burgesia

%25-30 inguru
• Jabeak txikiak orokorrean
• Kleroa / Armadako ofizialak
• Administrazio funtzionarioak

%65 inguru
• Nekazariak / Jornalari txikiak
• Industriako eta Zerbitzuetako langileria

* Bizimodu nahiz bizi-baldintza oso gogorrak. Gainera pasibotasuna zen nagusi heien artean, klientelismo 
politikoa sustatuz eta era berean gizarte-matxinadak oztopatuz.

 2 Erregimenaren Bilakaera politikoa:  

 2.1 Berrezarkuntza oztopatzen zuten arazo politikoak konpontzeko ahalegina:  

• Sistema politikoaren benetakotasuna bermatu→ alderdiak eta erdi klaseen parte hartzea 
amatuz.
• Herri xeheen aldarrikapenak→ kontuan hartu.
• Sisteman indar politiko berriak sartu→ PSOE, Katalanistak eta Errepublikazaleak.

            
             2.2   Belaunaldi  Txandaketa:

• ALDERDI KONTZERBADOREA  → 
     Cánovas hiltzean→ Buru izateko lehia Silvela  eta Fernández Villaverderen artean.

-Antonio Maura→ Alderdiko buru izendatu.
                                                  → Jauntxokeriaren aurkakoa eta erabateko iraultzaren aldekoa.

• ALDERDI LIBERALA  →
     Sagasta hiltzean→ Liberalen buru izateko lehia Montero Ríos eta Segismundo               

             Moreten artean.
-Jose Canalejas→ Liberalen burukide nagusi.

2.3  Katalismoa eta Jurisdikzio Legea:

2.3.1  Txanda Liberala: Montero Ríos lehendakari

→ Udal hauteskundeetan Lliga alderdi katalanistak garaipena lortu:
        -¡Cu-cut!  eta La veu de Catalunya aldizkariei→ Erregea nahiz armadaren                

aurkako irainak egitea leporatu                 
                                                                                                                 ↓ 

                                                                                            ERREPRESIOA eta ZENTSURA
                                                Konstituzio bermeak eten!!

                                                                                               JURISDIKZIO LEGEA
                                                                                                    Aberriaren batasuna, aberria bera edota  

       armada iraintzea gogor zigortzea legeztatu.
                                                                                     

           Liskarra sortu zuen bineta 
                         

2.3.2  Txanda Kontserbadorea: Maura lehendakari

        →  Masa neutroa erakartzen saiatu, proletalgoa baztertuz → Porrota
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          → ASTE TRAGIKOA: 
• Marokoko protektoratuan   matxinada  → Bartzelonako errefortzuak Melillara bidali 

matxinoak zapaltzera!
• Bartzelonako herria haserre  → Francesc Ferrer i Guardia buru zuen Solidaridad 

Obrerak (anarkistak eta Sozialistak) Greba Orokorrerako deia egin!
• Grebatik matxinadara→ Gerra-egoera aldarrikatu

• S.O.-k beste alderdiei laguntza eskatu→ Matxinadak gainezka egin!
• Armadak ezin aurre egin matxinoei→ Artilleria erabili haien aurka.
• Matxinadaren gainbehera→ Ordena berrezarri.

• Altxamenduko buruen aurkako prozesua  →  Ferre i Guardia fusilatu!
                                     ↓

▪ Mauraren gobernuaren aurkako nazio iritzia .
▪ Ferrer sustatzailea zenaren Eskola Modernoak hezkuntza 

lan-mundura zabaldu kutsu sozialista batekin.  
  

Alfontso XIII eta Maura                  Barrikadak bartzelonako kaleetan                    Istiluak Bartzelonan!!!!               Ferrer i Guardiaren 
                                                                                                                                                                  fusilamendua

▪ 2.3.3  Liberalak berriz gobernura:  José Canalejas lehendakari 

                → Maurak dimititu→ Moret liberala epe laburrez gobernu buru→   
Canalejas Moret ordezkatu
                → Gizarte-erreforma saiakera→ Modernizazio lana:

▪ Herri xehearekin elkarrizketak sustatu
▪ Eliza eta Estatuaren arteko banaketa  → Vatikanoarekin apurketa!
▪ Hezkuntza programa sortu
▪ Nahitaezko soldaduska gerra-garaietara mugatu.

→ Canalejas erail→ Alfontso XIII.aren erreinaldiko garai onenak bukatu!

                                      ERREGENERAZIONISMOAREN* BUKAERA
▪ Kontserbadoreak     → Eduardo Dato politikari garrantzitsuena

                                                             → Joera guziak ordezkaturik alderdian, Maurarena izan ezik.

▪ Liberalak      → Álvaro de Figueroa (Romanones kondea) burukide nagusi.
                     → Errepublikazaleen eta sozialisten arteko ituna apurtzeko saiakera.
                     → Barne haustura: Figueroa burukide postua eusteko ahalegina dela eta.

           
3   ESPAINIA LEHEN MUNDU GERRAN (1914-1918)

• Berrezarkuntza→ Kolokan
• Alfontso XIII.ak→ Espainiaren Neutraltasuna aldarrikatu

 3.1  Neutraltasunaren Ondorioak

• Romanones liberala  → Neutraltasunaren aurka, espainiar nazioarteko politikarako kaltegarria izango 
zelakoan.

• Gerraren ondorioz: 
         →Espainiarrak banandu:



•Aliatuen alde  → Errepublikazaleak, Industria handiko burgesia,                        
katalanistak, Ezkertiarrak

• Ententearen alde  → Eskuindarrak, goi kleroa, armadako ofizialak,          
nekazaritza eta negozioetako burgesia                                             

           
 →Aldaketa ekonomikoa gauzatu :

• Klaseen arteko desorekak gora→Batzuk izugarri aberastu eta gehiengoa pobretu
•Oinarrizko produktuen prezioa→ Inflazioa, espekulazio aberasgarriaren ondorioz! 

                →Aldaketa moral sakona eragin:
• Kezka eta orden eza
• Langile klaseen haserrea→ sindikalismoa (landan nahiz hiritan) erradikalizatu!!

3.3   1917ko KRISIA

-3 iraultza bata bestearen gibeletik→ KRISIA→ Erregimena kolokan!

•  KRISI MILITARRA→ Defentsa Batzordeak (Urtarriletik)

▪ 98ko hondamenaren ostean→ merezimenduak (postu igoerak...) kendu, sortze zuten        
↘   gehiegikeriak zirela eta.
             Marokoko gatazkan onurak berriz eman→ maila eta soldata igoerak                            

▪ Defentsa Batzordeak→ Mugimendu sindikal-militarra
• Helburuak→ Euren ordezkaritza indartu
            → Merezimenduak ekidin→ soldaten igoera militar ororentzat

• Gobernuak onartu eta gorteak itxi  → monarkiari eusteko
                                           ↘ Armada monarkiaren/gobernuaren euskarri→ Armadaren menpean!

• KRISI  POLITIKOA  → Parlamentarien Biltzarra (Uztailean)

▪ Gorteak itxita→ Gorteak Dato gobernu buruari irekitzeko eskaera egin→ Ezezkoa!
▪ Parlamentarien Biltzarra eratu→Aurrerakoien gobernu oligarkikoaren aurkako  

altxamendua.
▪ Gobernuak Biltzarra desegin→ Gainbehera eta desegitea

• PROLETARGOAREN KRISIA  → Greba Orokorra (Uztailetik Abuztu)

▪ UGT eta CNT→ Gobernu liberala horniduren merkatzea egiteko greba egin → Baiezkoa
                    ↘ Gobernu kontserbadorea ezarri→ Ezezkoa

                                                                                                       ↘ Greba Orokor baketsua
▪ Armada Gobernuaren alde egin→ Jazarpen oso gogorra→ Grebak porrot egin

Defentsa Batzordeak           Grebako manifestaldia Bartzelonan      Greba Batzordeko kideak gatibu             Armada grebalarien aurka

4   Berrezarkuntzako Erregimenaren Agonia (1918-1923)             

Espainiar erregimeneko arazoak handitu:



Ezegonkortasun Politikoa Gizarte Gatazkak

-Kontzentrazio Gobernuak→Alderdi txandak mantentzeko.
                     ↘ Bi alderdietako kideez osaturik
                                            ↓
      Ezegonkorrak, ezgauzak agintea mantentzeko

-Arazo larriak→ Kataluniak erabateko autonomia-estatutua lortzeko
                             aldarrikapena.
                        → 2 alderdi homogeneoren txandaketa eta 
hauteskundeen 
                             manipulatzea mantentzeko ezintasuna.
                             

-Krisi ekonomiko orokorra→ Sindikalismoa indartu, Gizarte gatazkak   ↑  
                                                             ↘Anarkosindikalismoa (CNT) 1910
-SESBko iraultzak→ Itxaropena piztu→ Lan-arazoak hedatu (landa eta 
hirian)
                                                                                  ↓
                                Hirurteko Boltxebike 1918-20 (eskuinak izendatua):
                · Andaluziar jornalarien, nekazaritza-erreformaren aldeko 
grebak
                · III. Internazionalaren sorrera
                · PCE-ren sorrera (PSOE-ren eszisioa)

-Burgesiaren jazarpena→ talde armatuak sortu→ PISTOLERISMOA

MAROKOKO AUZIA

-98ko hondamenaz geroztik→tu Kolonialismo eta militarismoaren aurkako iritzia (Langile eta           
Errepublikazaleak)

-Botere Koloniala handitzea→  Espainia Europar potentzien taldean sartzeko saiakera

→Espainiaren sartzea Afrikan

• Frantziarekin→ Maroko Banatzeko akordioa sinatu
• Arriskuak→ Alemaniaren parte hartzea
                     → Iritzi publikoaren gehiengoa→ Aurka!
• Onurak→ Interes ekonomiko handiak → Meatzaritza eta trenbide eraikuntza
                                                   ↘ · Hasieran Kabilekin itunak egin
                                          ·  1909tik aitzina→ Jazarpen militarra erabili → Melillako Gerra

• Lehen Mundu Gerra bitartean→ Espainia Marokoko ekintzak gelditu (neutraltasuna zela medio)
                                                         → Marokoar nazionalismo iraultzailea agertu (Espainia, sultanen aurka)

→Annualeko hondamendia 1921

• Frantziaren mehatxua  → eskualde osoan kokatzeko nahia
                               ↘ Espainiak→ posizioak lortzeko lasterketa Ceutatik, Melillarat.
                                                                                        ↓

  RIFEKO GUDA
• Riftarren erasoa→ Annualeko espainiar kanpamendu militarrari:

▪ Abd el-Krimek erosotu→ Espainiarrek baliabide eskasia dela eta, ihes egin.
▪ Orden gabeko ihesa, kaosa→ Izugarrizko sarraskia!

• Ondorioak→ Garaituriko armada agintarien eta erregeren aurkako mugimenduak
                       → Defentsako Batzorde militarrak→ Desegin

    

 Annualeko Sarraskia                            Annualeko guda                          Annualeko espainiar                        Abd el-Krim
                                                                                                                                          kanpamendua                    Riftarren buruzagia

5   PRIMO DE RIVERAREN DIKTADURA (1923-1930)

·2 joera militar → Bartzelonan: estatu kolpea jo, gorteak desegin eta boterea erdi klaseei ematea xede.
                                → Madrilen: Afrikar armadak Marokoren etorkizunari buruzko itxaropenak biltzea xede.



        · Primo de Riverak→ 2 joerak batu bi taldeen arteko lokarri bilakatuz→ ALTXAMENDUKO BURUZAGI

5.2  Estatu-Kolpearen   Faktoreak  

• Marokoko Gudan arazoak
• Langile-mugimenduarekin tentsioak         Behin-behineko “sendatze-parentesia” ezartzea xede.
• Sistema politikoaren endekapena

5.3  Diktaduraren bultzatzaileak

• Alfontso XIII.a
• Erdi Klaseak (masa neutroa)→ Kataluniarra bereziki
• Burgesiaren babes osoa  
• Langile-klasearen pasibotasuna

5.4  Direktorio Militarra (1923-IX - 1925-XII)

• Primo de Rivera gobernuburu                  -Konstituzio-bermeak eten
• Administrazioa armadaren menpe          -Botere politikoa ekonomikotik bereizi   
• Udalerria estatuko oinarri                         

Primo de Rivera        Gobernua militarrez bete zuen diktadoreak    Alfontso XIII eta PdR     PdR Goi kleroko ordezkariekin

Unión Patriótica (UP)

• Udalerriak kontrolatzeko→ UP sortu→ Alderdi bakarraren betebeharra

• UP→ asmo populista nahiz autoritario→ Ezin nahastu gobernu eta estatuarekin!
                          ↘ Erregimenaren mantentzea bermatzeko, herriaren onespena irabazi.

• Osaketa→ karlista batzuk, burgesak, katoliko politikoak, maurista kontserbadoreak

                                                                                                                                                                                               UPren intsignia

5.6  Marokoren Auziari Konponbidea→ Diktaduraren arrakasta gorena

• Gatazkarekin finitzeko→ Armada zaharberritu eta indartu (Franco eta Sanjurjorekin hitzartua)
• Alhucemaseko lehorreratzea 1925→ Espainiar armadak eraso gogorra
• Abd el-Krim→ Amore eman
• Arrakastak→Primo  de  Rivera  Herriarekin,  Marokon  inbertituriko  enpresa  burukin  eta  Armadarekin 
adiskidetu

                                                                                        ↘ Aurrekontu defizita ↓

     Alhucemaseko lehorreratzea       Abiazioa erabili zuten espainiarrek          Gas toxikoen erabilpena       Bi espainiar bi mairuren buruekin
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5.7  Direktorio Zibila (1925-XII - 1930-I-30)

• Osaketa→ Politikari berriak (Calvo Sotelo) eta militarrak batez ere
• Konstituzioa→ Etenda mantendu
• Herrilanen eta Zerbitzu Publikoen garapena→ Industrializazioa sustatu, nekazaritza hobetu, esportazioak ↑
                                       ↘ Eredu ekonomiko tradizionalari eutsi
                                       ↘ Zerga-erreforma: errentaren gaineko zerga
                                        ↘ Kapitalaren eta lanaren arteko harremanetarako korporazio egitura 
                                                      (UGT-PSOE-ren laguntzaz)

DIKTADURAREN GAINBEHERA

• OPOSIZIOA:

▪Katalanismoa→ Batik bat Katalanaren jazarpena eta autonomia falta
▪Langile Mugimendua→ PSOE, CNT eta PCE-k errepublika proposatu!
▪Intelektualak→ Intelektualak hasieratik jazartuak→ ikasleekin istiluak Madrilgo Unibertsitatean
▪Penintsulako Militarrak→ Haserre, Primo de Rivera Marokoko armadaren alde baitzegoen

• DONOSTIAKO ITUNA→ MONARKIAREN AKABERA (15dok 287) Bertan

▪ Osaketa→ Konstituzionalistak, Errepublikazale historikoak, PSOE, Erregionalistek (geroago)
                                        ↘Errepublika etorkizunean ezartzea aztertu 

▪ Bi ekintza ildo bateraezin → Iraultzailea
                           →Politikoa: Prentsa eta mitin kanpaina handia monarkiaren izen ona 

            hondatzea erdietsi zuena.
▪ Donostiako  Itunak→ Komite  iraultzaileak sortu  eta  CNT  nahiz  beste  langile-indar  batzuk   

            kanpoan utzi.
▪ Udal-Hauteskundeak gauzatu→  Gehiengo Errepublikarra Espainian!! (Boskak)

                                                                 ↘Milaka pertsona kalera atera!!

8     Kulturaren Zilarrezko Aroa  

• 98ko Belaunaldia

▪ Garai hartako arazoekin jarrera txit kritikoko intelektual taldea ( Pío Baroja, Machado...)
▪ Gizarte arazoen lanketa idazkietan→  Miseria eta zapalkuntzaren salaketa
▪Gerora→ 14ko Belaunaldia (Ortega y Gasset....)→ iritzi-sortzaileak 

                              98ko Belaunaldia                                             14ko Belaunaldia

IRAKASKUNTZAKO ERAKUNDE ASKEA

▪ Francisco  Giner  de  los  Ríos  ,  Gumersindo  de  Azcárate eta  Nicolás  Salmerónek  sortu  zuten 
1876an.*
▪ Euren heziketa proiektua→ Estatu erakundeetatik kanpo! → KLERIKALISMOTIK AT!!!!!!!!
▪ Erakundeak→ Pedagogia Museoa, Ikasketak Handitzeko Batzordea, Ikasleen Egoitza, Misio Pedagogikoak  

  eta abar.
▪ Beste Kultura nahiz arrazak eta Zientzia zabaldu     
                                      ↘ El Bile (irakaskuntza askeko aldizkaria)
▪ Garapen nahiz eragin maila handiena→ Heziketa Publikoko Ministerioan  ere!!
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▪ IEA elitista eta burgesa zelakoan → Eskola Berri edo Modernoa (Herri nahiz Proletario eskolak) sortu. 
                                                                 → Ateneo Libertarioak (Anarkosindikalistak) sortu. 
▪ Zientziaren aurrerakuntzak→ Medikuntzan, Matematikan nahiz Fisika eta Kimikaren aferan ikertzaile  

 ospetsu espainiarrak sortu.

              *IEAren sortzaileak                        Irakaskuntza askeko ikastetxea       Francisco Giner IEAren aitzindari
                                                                                                                                                                       nagusia

Informazio iturriak:      

▪ http://eu.wikipedia.org/wiki/Espainiako_1917ko_krisia

▪ http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%A1Cu-Cut!

▪ http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_jurisdicciones

▪ http://eu.wikipedia.org/wiki/Bartzelonako_Aste_Tragikoa

▪ http://www.fdomingor.jazztel.es/semana%20tragica.html

▪ http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_de_Parlamentarios

▪ http://es.wikipedia.org/wiki/Huelga_general_de_1917

▪ http://www.fdomingor.jazztel.es/revolucion%201917.html

▪ http://www.fsa-psoe.org/historia/momentos-crisis.php

▪ http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_de_annual

▪ http://eu.wikipedia.org/wiki/Annualeko_gudua

▪ http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Primo_de_Rivera

▪ http://www.fundacionginer.org/historia.htm 
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