
II. ERREPUBLIKA. BILAKAERA POLITIKOA

SARRERA

Bigarren errepublika, 1931-36, Espainia modernizatzeko aukera izango da, demokrazia bat 
ezartzeko asmoz. Onbiderapenean oinarritua, I errepublika bezala liskarrak nagusituko 
dira bertan, bazterreko aukerak, barne bereizketak eta nazioarteko egoera kontrakoa 
delarik. 

II Errepublika berrezarkuntzaren krisiaren barruan lekutu behar da, 1898an hasita 
eta 1909, 1917, 1921 eta  Primo de Riveraren diktadurarekin. Azken honek konstituziorik 
gabe utzi zuen Espainia. Honengatik oraingoan Konstituzio berri bat ezarri nahi zen.

Nazioarteko egoeran hanpatu beharreko gertakariak, besteak beste, 1929ko krisia 
eta sistema demokratikoena, bortizkeria eta faxismoak
Garai historikoa garrantzitsua da Espainian sistema demokratikoa ezartzeko saiakera 
izateagatik eta ondoren Gerra Zibilari bidea eman ziolako. Gainera Trantsizio garairako 
eredu bezala erabili zen, bere lorpenak errepikatuz eta akatsak kontutan hartuz.

I.- BEHIN BEHINEKO GOBERNUA

ERREPUBLIKA BEHIN BEHINEKO 
GOBERNUAREN ERAKETA 1931ko KONSTITUZIOA

Diktadura erori eta 
gero monarkia 
bakarrik gelditzen da. 
Testuinguru horretan 
Donostiako ituna 
izendatzen dute, 
gainera apirilaren 12ko 
hauteskundeak eta 
gero errepublika 
aldarrikatzen da 
herriaren pozaz eta 
kontzentzuarekin.

Alcalá Zamora (eskuineko 
errepublikarra) osaturiko 
gobernua eratzen du. Bertan 
eskuin, zentro eta ezkerreko 
errepublikarrak eta 
sozialistak biltzen dira. 
Aurreneko neurriak, 
gizarterako, erlijio eta 
armadaren ingurukoak, argi 
agertuko dute biurte honen 
helburu berritzaileak. Gorte 
legegileetarako 
hauteskundeak deituko dira, 
eta errepublikar-sozialistek 
irabaziko dituzte. Hauek 1931. 
Urteko konstituzioaren 
arduradunak izango dira.

Eztabaida askoren ondoren 
adosturiko konstituzioa da. Batez ere 
aldeetako nazionalismoak eta erlijioa 
izan ziren gai korapilatsuak. Honako 
ezaugarriak ditu:
Ezkerreko konstituzioa da, 
demokrazian garapen handiarekin. 
Bertan legegilea izango da botererik 
indartsuena. Berme sozial batzuk 
handituz, adibidez, dibortzioaren 
aukera eta emakumezkoen sufragio 
unibertsala.
Alderdi sozialetan sakontasun handia, 
langileen eskubide asko agertuz. 
Espainia “Langileen errepublika 
demokratikoa” izendatzen delarik.
Estatuaren sakontasun demokratikoa; 
estatu laikoa, errepublikanoa eta 
deszentralizatua. 

II.- BIURTE AURRERAKOIA. 1931ko XIItik 1933ko XIIra.
Berrikuntzak izango dira nagusi, horregatik ere biurteko berritzaile bezala 

ezagutua da. Onbideratzaileen izpirituaz gidaturik Estatu berri bat sortzea dute helburu, 
berritua, modernizatua eta antzinako arazoak ezkerreko ikuspegi batez aldatzeko asmoz.
Lehendakaria Alcalá Zamora eta gobernu burua Azaña (Izquierda Republicana) republicanos 
radicales Lerroux (centro)rekin hitzartu baino lehen, PSOErekin egingo du.
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II.1.- BERRIKUNTZAK

A.- NEKAZARITZAREN 
BERRIKUNTZA

B.- AUTONOMIETAKO 
BERRIKUNTZA

D.- ARMADAREN 
BERRIKUNTZA

Garrantzitsuena eta errepublikan 
eragin nagusi izan zuen berrikuntza 
izan zen. Nekazaritzaren arazo 
zaharra konpontzea zuen helburu, 
horretarako lurjabe handiei 
latifundioak kendu eta nekazari 
komunitateei banatu. Proiektuak 
ezkerretik eta eskuinetik oposizio 
gogorrak jaso zituen eta hainbat liskar 
sortu ere, adibidez Casas Viejaskoa.

Espainiaren egituraketaren 
arazo zaharra konpondu nahi 
du. Kontutan izanik arazoa 
larritua zegoela 
nazionalismoen 
garapenarekin. Kataluniako 
(10dok) autonomi estatutua 
adostuko da eta E.H., 
Galizia, Valentzia eta 
Andaluziakoa prestatzen 
dira.

Azaña, gerra ministroa, 
buruzagitza militarra 
zabalarekin amaitu nahi zuen, 
eta aldi berean bere 
partaidetza politikoa ekidite. 
Honetarako profesionalizatu 
eta berritu nahi zuen. 
Erabilitako bidea, 
Erregimenarekin ados ez 
zeuden militarrei erreserbara 
bidaliz, baina beren soldata 
osoa jasotzen dutelarik.

E.- ERLIJIO AUZIA F.- GIZARTE 
BERRIKUNTZAK

G.- HEZKUNTZA 
BERRIKUNTZAK

Nekazaritza berrikuntzarekin batera 
garrantzitsuena eta errepublikaren 
bilakaeran eragin gehien izan zuena. 
Helburua gizartea sekularizatzea eta 
elizaren eragina mugatzea zen. 
Konstituzioan jaso ziren helburu hauek, 
non estatuaren ez konfesionaltasun, 
kultu askatasuna eta kulturako eta 
elizarako aurrekontuak kendu ziren. 
Biurtekoan zehar indarrean jartzean, 
izugarrizko tirabirak eta egoera 
kontrajarriak eman ziren bi aldeko 
ideologiak topo egitean.

Largo Caballero, lan 
ministroak arduratu zen 
berrikuntza hauetaz. Lan 
baldintzak hobetzeko neurri 
sorta bat izango dira. 
Adibidez lan kontratuen 
legea, epaimahai mistoak, 
udal mugena, lanorduaren 
murrizpena, sozial aseguruak 
zabaltzea, nekazari lanen 
kontratazioan sindikatuen 
papera indartu…

Hezkuntza mitoa garatzean 
zuen helburu nagusia, laikoa, 
derrigorrezkoa eta dohain, 
Estatuak populazio osoaren 
eskubide hauen bermatzailean 
bihurtuz. Lehen hezkuntzan 
lan anitz egin zen. Misio 
pedagogikoak sortu ziren, 
baita liburutegi ibiltariak, eta 
hezkuntzaren aurrekontua % 
50 handitu ere egin zen.

I.1.- NEKAZARI BERRIKUNTZA
PLANGINTZA BILAKAERA EMAITZAK

Garrantzitsuena izan zen kontutan 
hartuz Espainiako ekonomiak 
nekazaritzak zuen eragina. Bi helburu 
jarraitu zituen: Nekazari 
gehiengoaren miseria konpontzea eta 
Espainiako ekonomia berritzea.
Bi proiektu ziren. Errepublikarra 
zeinetan jabetza mantendu nahi zen 
eta ereintzaile zuzenei, 
indemnizazioak emanik, antzinako 
jaurgoko eremuei ez. Sozialistena 
berriz lur kentze gehiagorekin eta 
diru ordaina gutxiagorekin. 
Aurrenekoa garaile suertatu zen.

Latifundio handiak 
desjabetu eta gaizki 
ustiaturiko lurrak 
nekazari komunitateei 
banatzea, non lurrak 
bakarka edo kolektiboki 
landuko ziren, beraiek 
erabakitzen zuten erara. 
Honetarako IRA sortu 
zen, bitartekari lanak 
egiteko. Diru ordainak 
ematen ziren lurrak 
kentzean, baina ordainak 
zeukaten lur arabera 
egiten zen, ez 
zuzen(bidezko)

Lorpenak nahiko mugatuak izan ziren 
eta gainera tentsio soziala igotzea 
erakarri zuten. Berrikuntza muga 
askorekin egin zen eta azkenean 
proiektaturiko baina hektarea askoz 
gutxiago kendu ziren eta nekazari 
gutxiagori iritsi ziren. Biurteko 
aurrerakoian uste baino nekazari 
gutxiago finkatu ziren, biurteko 
kontserbadorean zehar halako 
neurriak debekatu ziren eta Fronte 
Popularrarekin ordez aurreko aldian 
baina nekazari askoz gehiago finkatu 
ziren. Jarrera kontrajarriak liskar 
asko piztu zituen.
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I.-2.- ESTATU ZENTRALISTAREN BERRIKUNTZA
PLANGINTZA BILAKAERA EMAITZAK
Arazo zaharra konpondu 
nahian 1931ko 
Konstituzioan 
autonomiaren eskubidea 
onartua izan zen.

Gobernuak Generalitat 
instituzio autonomoa bezala 
onartu zuen eta estatutua 
prestatzen hasi ziren, azkenean 
1931.ean onartua izan zelarik.

1936ean Euskal Herriko 
autonomi estatutua onartzen da, 
gerra hasita zegoela. Galizia eta 
Andaluziakoak ordez, ikerketa 
fasetik ez ziren pasa.

I.3.- ARMADAREN BERRIKUNTZAK
PLANGINTZA BILAKAERA EMAITZAK

Azaña, gerra ministroa, armada 
modernizatu eta 
profesionalizatu nahi zuen, 
buruzagitza anitzarekin 
amaitzeko asmoz. Armadako 
partaideen kopurua murriztu, 
militarren fuero bereziari 
amaiera jarri eta hauen botere 
zibilarenganako obedientzia 
bermatu nahi zuen.

Lege baten bidez, errepublika zin 
egiten ez zuten ofizialak 
erreserbara pasa zitezkeen bere 
soldata guztiarekin. Gainera 
errango edo kargu ohiko batzuk 
kendu ziren, Zaragozako 
akademia militarra hertsi zen 
(Patxi buru zen), eta ohorezko 
epaimahai bereziak desagertu 
ziren, prentsa militarra soilik ere 
desagertuz. 

Erretiraturiko ofizialen 
kopurua espero zena 
baina baxuagoa izan zen, 
eta gainera errepublikak 
afrikanisten ezin 
ikustea irabazi zuen, 
berrikuntzak estamentu 
militarraren aurkako 
eraso bezala ulertu 
zutelako.

I.4.- ERLIJIO AUZIA
PLANGINTZA BILAKAERA EMAITZAK

Elizak gizartean zuen 
eragina murriztu nahi zuen 
eta aldi berean Bizitza 
soziala sekularizatu. 
Konstituzioak helburu hauek 
jaso zituen, Estatuaren ez 
konfesionaltasun, kultu 
askatasuna eta eliza eta 
kultua aurrekonturik gabe 
uztea.

Biurtekoan aurreko neurriak indarrean 
jarri ziren. Aldi berean dibortzioa 
onartua izan zen, eztei zibilak eta 
hilerriak sekularizatzea. Jesuiten 
ordean bertan behera utzi zuten, orden 
erlijiosoei heziketa debekatu 
zitzaielarik. Biurteko kontserbadorean 
zehar klerorako aurrekontua berri 
ezarri zen eta jesuiten itzulera eman 
zen. Fronte Popularraren aginduan 
zehar elizaren kontrako jarrerak eta 
antiklerikalismoa erradikalizatu ziren.

Erlijio auziak errepublika 
kontrako etsai amorratuenak 
sortu zituen, jarrerak guztiz 
erradikalizatu zirelarik bi 
aldeetatik. Elizaren hierarkiaren 
zati nagusiak errepublikaren 
kontra agertu zen, iritzi publiko 
katolikoa bere kontra ezarriz, 
horrela CEDA sortu zelarik. 
Honen kontra gobernu 
aurrerakoiak Segura kardinala, 
Espainiako primatua eta 
Gasteizko gotzaina Espainiatik 
kanpo bidali zuen.

I.5.- GIZARTEAREN BERRIKUNTZAK
PLANGINTZA BILAKAERA EMAITZAK

Largo Caballero sozialistak, 
lan ministroak ardura hartu 
zuen. Lan baldintzak 
hobetzeko neurriak 
plazaratu zituelarik

Lan kontratuen legea, Epaimahai 
Mistoak, udal mugak, lanordu 
murriztea, aseguru sozialak 
zabaltzea … Biurteko 
kontserbadorean aurreko neurriak 
galgatu ziren.

Enpresarioak neurri hauekin 
haserretu ziren eta gainera 
alderdi kontserbadoreek 
PSOE eta anarkista eta 
komunistak gobernutik 
ateratzea saiatu ziren.
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I.6.- HEZKUNTZA BERRIKUNTZAK
PLANGINTZA BILAKAERA EMAITZAK

Hezkuntza mistoa, laikoa, 
derrigorrezkoa eta 
estatuak hezkuntzaren 
arduraduna bihurtzea 
herri osoa hezitzeko 
asmoz. 

Lehen hezkuntzan lan anitz 
egin zen. Misio pedagogikoak 
sortu ziren, baita liburutegi 
ibiltariak, eta hezkuntzaren 
aurrekontua % 50 handitu ere 
egin zen.

Aurrekontuen arazoak zirela eta krisi 
ekonomikoak areagotuak, ezin izan 
ziren burutu programaturiko neurri 
guztiak. Gainera bertze arazo bati 
aurre egin behar izan zion 
errepublikak, hots, aurretik elizak 
hezitzen zituen guztiak orain bere 
gain izateak.

II.2.- OPOSIZIOA ETA BIURTE AURRERAKOIAREN AMAIERA
Berrikuntzak bizitza politikoa era bat polarizatu zuten eta gainera izugarrizko 

oposizioa jasan zuten; alde batetik eragin zuzena zuten sektoreak (eliza, armada, lur jabe 
handiak, patronoen erakundeak ...) eta baita ere ezkerreko bazterreko sektoreek, 
langabeziaren igoeragatik eta zenbait eremuetako bizi baldintza latsengatik hainbat 
ekintza burutu zituztelarik.

Eskuin aldeak zenbait alderdi eta erakundeetan antolatu zen. Nagusiena 1932. 
urtean sorturiko CEDA, Gil Roblesek zuzendurikoak. Bertan katolikoak, tradizionalistak eta 
eskuinekoak bildu ziren, biurteko honetan nahiko lan egingo zuten eta geroago 
protagonistan bihurtuko da. Beste alde batetik monarkikoak antolatzen dira, Calvo Sotelo 
buru dutelarik. Hauek argi eta garbi estatu kolpe baten beharra defendatzen zuten. 
Falange eta JONS, alderdi nazional sindikalista kutsukoak  eta faxistak ere agertuko dira. 
Armadako talde batzuk haserrea bideratu nahi izan zuten estatu kolpe bat emanik baina 
1932. urtean Sanjurjok porrot egin zuen.

Ezkerrean, langileriaren haserrea berrikuntzen kontra eta erritmo motelagatik izan 
zen. Beraientzat berrikuntzak gatazka soziala piztea erakarri zuten. CNT bi korrontetan 
banatu egin zen, moderatuak Ángel Peña buru zutela, errepublikarekin lan egitearen 
aldekoak ziren, bestetik FAI, 

García Oliver eta Durruti buru, matxinada eta erradikalizazioaren aldekoak. 
Bigarren joera hau izan zen gutxira nagusituko zena. Maiz ematen ziren grebak eta 
nekazarien matxinadak. PCEk ere oposizioan agertu zen berrikuntzen sakontasun handiagoa 
eskatuz. Matxinaden artean hanpatu behar dira nekazari eremukoak, XIX eta XX. 
hasierako eskema berari helduz. Udalak hartu, komunismo libertarioa aldarrikatu, jabetza 
errolda erre eta lurren kolektibizazioa ezartzen zen. Bukaera, guardia zibilaren parte 
hartzearekin zetorren edo/eta asaltokoarekin eta ondorengo errepresioarekin. Adibideak 
Arnedon, Castilloblanco de los Arroyosen eta batez ere Casas Viejas en non 24 pertsona hil 
ziren. Azken gertakizun hauek, eskuina eta ezker erradikalak erabili zituzten sozialistek 
gobernutik irteteko eta aldi berean koalizioaren eroria erakartzeko. Gobernuak guztiz 
nekaturik agertu zen eta Azañak dimititu zuen, Alcala Zamorak 1933ko azarorako 
hauteskundeak deitu zituelarik.
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III.- ESKUINDARREN BIURTEA
ERDI-ESKINDARREN 
GARAIPENA 1934KO URRIKO IRAULTZA ESKUINEKO BIURTEKO 

KRISIAK
Eskuinak bereziturik aurkeztu 
zen eta anarkistek abstenitu, 
eskuina ordez bateraturik. CEDA 
izan zen alderdi garailea eta 
Lerroux (Errepublikar 
erradikala) zuzenduriko 
gobernua antolatu zuten, 
CEDAren laguntzarekin baina 
parte hartu gabe. Gobernuak 
berrikuntzen aurkako legeak 
atera zituen; nekazari 
berrikuntza gelditu, kultu eta 
elizarako aurrekontua eman, 
1932ko estatu kolpeko kideak 
amnistiatu, hezkuntzarako 
aurrekontua murriztu eta 
Kataluniako eta Euskal Herriko 
autonomia mugatu zituzten. 
PSOE eta UGT erradikalizatu 
ziren eta iraultza agintzen zuten 
CEDAkoek gobernuan 
sartzekotan.

1934. utean Gil Roblesek gobernuak krisi 
bat sortu zuen eta honela lortu zuen 
CEDAko hiru ministro sartzea, bera 
barne. UGY, CNT laguntza gutxirekin, 
grebak antolatu zituen hiri handietan. 
Gobernuak gerra egoera adierazi zuen 
eta hau gehi antolaketa urrik arrakasta 
gutxi izatea eragin zuen, Madrilen eta 
Katalunian eta Asturiasen bereziki izan 
ezik. Katalunian  Errepublika katalana 
aldarrikatu zen eta gainera greba 
orokorra, baina CNTk parte ez hartzeak 
eta armada agertzeak, dena bertan 
behera utzi zuen. Asturiasen ordez, 
meagizonek iraultza soziala burutu zuten, 
non sozialistak, komunistak eta 
anarkistak batu egin ziren. Meagizon 
armatuak meatokien arroa okupatu zuten. 
Gobernuak erantzun bezala, Francok 
zuzenduriko legioa bidali zuen, eta 
errepresio itzelaren ondoren matxinadari 
amaiera eman zion.

Urriko iraultzak gobernuko jarrera 
gogortu zuen. Espetxeak presoz bete 
eta gobernuan CEDAko bortz ministro 
sartu ziren, Gil Robles gerra 
ministerioan eta Franco berriz Estatu 
Nagusiaren buru bilakatuz.  Kataluniako 
autonomi estatutua bertan behera utzi, 
jesuitei ondasunak itzuli eta 
konstituzioa berritzeko aurreproiektua 
kaleratu zuten, bertan dibortzioaren 
murriztea, autonomiak mugatu eta 
jabetza sozializatzearen aurkako 
neurriak biltzen zirelarik. Lerrouxen 
gobernuko eskandalu bat zela eta 
(estraperloa) Gil Roblesek probestu 
zuen bertze krisi bat bultzatzeko eta 
horrela gobernu burutza eskatzeko. 
Alcalá Zamorak ez zion onartu eta 
hauteskundeak deitu zituen.  

IV.- FRONTE POPULARRA
FRONTE POPULARRAREN 
GARAIPENA LEGEGILE NEURRIAK LISKARRAK ETA KONSPIRAZIOAK

Urriko errepresioa eta ondorengo 
neurriak eragin zuten ezkerreko 
alderdien koalizioa antolatzea 
(errepublikarrak, sozialistak eta 
komunistak) zeinekin 
hauteskundeetan garaile suertatu 
ziren, eskuin aldeko indarrek 
bereizturik agertu zirelako ere. 
Koalizioak programa komun bat 
zeukan: urriko presoen amnistia, 
eta biurte aurrerakoiaren 
berrikuntzeak bereganatzea. 
Gainera adosturik zuten, bahin 
hauteskundeak irabaziz, 
disolbatuko zirela eta Azañaren 
errepublikarrek gobernatuko 
zutela.

Manuel Azaña 
errepublikaren lehendakaria 
izendatu zuten eta Casares 
Quiroga gobernu 
lehendakari.
Manuel Azañaren Gobernua 
errepublikarrez soilik 
osaturik zegoen nahiz eta 
sozialisten laguntza izan. 
Hasieratik Fronte 
Popularreko programa 
indarrean jarri zuten, 
amnistia, Kataluniako 
estatutua eta gobernua 
indarrean jarri eta nekazari 
berrikuntza berriz hartu. 
Estatu kolpeko 
zurrumurruak baztertzeko 
asmoz, militar antolatzaileak 
Madriletik urrun bidali 
zituen.

Fronte Popularreko garaipena ez zuten onartu 
Espainiako gizarteko sektore tradizionalistenak 
zeintsuk errepublikaren aurkako konspirazioa 
prestatzen hasi ziren. Bien bitartean sindikatuak 
eta langileen alderdiak  biurteko berrikuntzen 
sakontasun handiagoa eskatzen zuten. 
Espainiako gizartea guztiz polarizatua zegoen 
esker eta eskuinaren artean. Sektore 
erreakzionarioenak Azañaren gobernuaren kontra 
jo zuten; lur jabe handiek uztak ez ereintzen edo 
erretzen, industrial askok bere enpresak itxi eta 
Falanjeak kaleko patruilak sortu zituen langileen 
kontra erasoak burutzeko, izugarrizko liskar giroa 
sortuz ezkerrekoekin. Ezkerraldekoen garaipena 
aldiz herriaren  mobilizazio itzela erakarri zuena, 
liskar sozialen giroa handituz ere.  Langileen 
grebak, finken okupazioak, eliza eta komentuen 
erreketak... Anarkistak, komunistak eta PSOEren 
Largo Caballeroren partaideek bere jokaera 
erradikalizatu zuten, iraultza soziala aldarrikatuz.
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1936KO UZTAILAKO ESTATU KOLPEA
Estatu kolpea Fronte Popularra otsailean garaile suertatu zen momentutik hasi zen prestatzen. Gau horretan 
Franco gerra estatua ezartzen ahalegindu zen eta martxoan altxamenduko aurreneko saiakera bat egon zen, 
nahiz eta porrota egin. Hortik aurrera prestaketa guztien buru Emilio Molak bihurtu zen, buruzagitza 1936ko 
uztaila arte izanik.  Aldi bereko pronuntziamenduak goarnizio guztietan zetzan plana eta Afrikako armadaren 
laguntza, Francok zuzenduta, kolpea finkatzeko. Zibil zenbaiten laguntzarekin kontatzen zuten, gizonak eta 
batez ere dirua emanik; CEDA, falangistak, karlistak eta Juan March bezalako bankeroak era alde zeuden. 
Gainera Italia eta Alemaniako laguntza zuten.
Altxamenduaren prestaketa bizkortu ziren  uztailako 14ean Asaltoko guardiakoek Calvo Sotelo, monarkikoen 
burua, erail zutenean, Castillo tenientearen erailketaren erantzun bezala. Altxamendua Marokon hasi zen 
uztailaren 17an eta nazioaren beste aldeetara zabaldu zen hurrengo egunean; garaipena ezberdina izan zenez, 
anaien arteko gerra latsa hasi zen, hiru urte luzez zabaldu zena. GERRA ZIBILA.

V.- ALDERDI POLITIKOAK
Garaiko alderdi politikoak sailkatzea nahiko zaila da batetik asko zirelako, bestetik 

hainbat barne zatiketa ematen direlako edo eta bateratzeak, alderdi politikoen aldaketak 
eta sei urte hauetan izandako bilakaerak, lan hau nahiko korapilatsua bihurtzen dutelarik. 
1931tik  1936ra nolabaiteko automatizazio prozesua ematen dela laburtu dezakegu, eta 
batez ere erradikalizatu; zentroko alderdiak garrantzia galtzen joaten diren neurrian, 
eskuin eta ezkerrekoak, salbuespen txiki batzuk ezik, gerrako alde batean edo bestean 
parte hartuko dute.

1.- ESKUINEKO ALDERDIAK
MONARKIKOAK ERREPUBLIKARRAK KATOLIKOAK
Alfonsotar alderdia edo 
Nazionala, Calvo Sotelo buru 
duela, biurtekotik aditzera 
emango du estatu kolpearen 
aldeko jarrera (Sanjurjo). 
Nekazari lur jabe handien 
interesak defendatzen ditu eta 
eta goi burgesiarenak, ohikoa den 
bezala betidanik monarkiari 
atxikitutakoak. Faxistekin 
antzekotasun asko eta 
adiskidetze izango dituzte. 
Alderdi Karlista edo Comunión 
Tradicionalista, Torezno kondeak 
burutua, bere oinarriak Nafarroan 
eta Euskal probintzietan dauka 
eta zenbait eremu berezietan, 
Andaluzian bezala. Baina oraindik 
Antzineko Erregimenekoak dira.

Niceto Alcalá Zamoraren alderdi Progresista, 
ertain klaseko kidez eta lanbide liberalekoekin 
osatua. Bere ideologiak eduki sozial urrikoak dira 
eta kutsu katoliko altua. Bere baitan monarkian 
zehar oso aktiboak izandako politikoez beterik 
dago.
Alderdi errepublikar kontserbadorea Miguel 
Maurak zuzendua, aurrekoaren antzekotasun 
handikoa.
TOTALITARIOAK 
J.A. Primo de Riveraren Falanje espainola eta 
JONS, Ledesma eta Redondorenak, 1934. urteak 
elkartuko dira. Biak izaera faxistako erakundeak 
dira, non paramilitarrez osaturiko taldeak biltzen 
diren, ekintza zuzena eta bortizkeria erabiltzen 
dituztelarik. 
NAZIONALISTAK 
Francesc Cambóren  Lliga regionalista Kataluniako 
ugazaben interesen defendatzaile ohikoa.

Eskuineko alderdi nagusia 
errepublika garaian, 
jesuiten abokatua zenak 
zuzenduta, José María Gil 
Robles, 1933. urtean sortu 
zen, Ángel Herrera 
(Batasun Patriotikoa)ren 
El Debate aldizkari 
katolikoaren inguruan. 
Bertan zenbait talde 
monarkiko, katolikoak eta 
nekazariak metatzen 
ziren. Bere oinarri sozialak 
lur jabe txikiak, eta ertain 
behe klasekoek osatzen 
zuten. Katolizismoa 
elementu ideologiko 
bateratzailea zen.

2.- ZENTROKO ALDERDIAK

ERREPUBLIKARRAK 
Lerrouxen alderdi erradikala, hasiera batean 
elizaren kontrakoa nahiz eta gero katolikoekin 
elkartu. Eskuin eta ezkerraren artean mugitzen zen. 
Eskuineko Biurtekoaren ondoren ia desagertu zen. 

NAZIONALISTAK 
EAJ-PNV izaera kontserbadoreko alderdia zen, guztiz 
katolikoa, baina egoerak zirela medio bultzatua ikusi zuen 
bere burua ezkerrekoekin hitzarmenera, eskuinekoek 
zentralismoari amore ematen ez ziotelako. José Antonio 
Aguirrek zuzendu zuen.

3.- EZKERREKO ALDERDIAK
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ERREPUBLIKARRAK LANGILEAK NAZIONALISTA
K

Manuel Azañaren 
Izquierda republicana, 
errepublika laika, zibila 
eta zentsu sozial sakoneko 
baten defendatzailea. 
Bere oinarriak kultura dun 
ertain klaseak izan ziren 
eta lanbide liberaleko 
partaideak.
Marcelino Domínguez eta 
Álvaro de Albornozen 
Partido radical socialista, 
ILE rekin harremankidea 
eta Izquierda 
republicanarekin maiz bat 
zetozena.
Martínez Barriosen  Unión 
republicana, Lerrouxetik 
baztertu zen 1934ean 
Azañarekin batzeko.

PSOE.- Indalecio Prieto, Julián Besteiro eta Largo 
Caballerorena. Masen alderdi politiko bakarra izan zen. 
Indalecio Prieto moderatuagoa zen eta 
Errepublikarekin parte hartzearen aldekoa, Largo 
Caballero erradikalagoa zen. 
UGT.-  Largo Caballerok zuzenduta, kutsu sozialeko 
sindikatuok honek PSOE bezala Euskal Herrian, 
Asturias eta Madrilen zituen bere bozkale gehien .
PCE.-  José Díaz eta Dolores Ibárrurirena, 1921ean 
PSOEren bereizketa bezala sortu zen, eta ez zuen 
garrantzi gehiegirik izan gerra zibila hasi arte, 
SEBSeko laguntzari esker.
CNT.- Sindikatu anarkistak, bi joeretan bereiztu zen ;
FAI erradikalak eta iraultza sozialaren aldekoak 
(Durruti eta Federica Montseny) eta moderatuak 
Pestañak zuzenduak, baina aurreko joera garailea 
suertatu zen. 
POUM.- Joera trotskista ko alderdi komunista, Andreu 
Nin  buru eta Katalunian zabaldutakoa. 

Esquerra 
Republicana  de 
Catalunya (ER), 
Maciá eta 
Companys buru, 
ezkerreko 
katalanismoaren 
ordezkariak, 
demokratikoak eta 
errepublikazaleak 
ORGA.- Casares 
Quirogarena, 
ezkerreko alderdi 
errepublikazale 
galegoa, Azañaren 
hurbil. 

III.-EMAKUMEAREN PAPERA ERREPUBLIKA BITARTEAN
Errepublika iristea, emakume sufragistek borrokatu zuten idei nagusi baten lorpena 

izan zen emakume espainolentzat: boto eskubidea. Konstituzioko art. 36 “Sexu bateko eta 
besteko hiritarrek 21 urtetik gorakoak, legeek arautuko duten modura, eskubide berak 
izango dituzte”. Eztabaida nahiko beroa izan zen. Langileen alderdiek ados zeuden, 
errepublikarrak kontra zeuden, beren ustez botoak aukera kontserbadoreetara zuzenduko 
zirela, elizaren eraginagatik. Gainera 1933ko hauteskundeetan izandako porrotaren errua 
emakumeei gaineratzen zieten.

Biurteko lege berritzaileak eragina izan zuten emakumeengan; eskubide eta 
askatasunetan gizonaren parekotasuna eman ziotelarik, baita soldataren inguruko legeetan, 
eta oztopoak kendu adibidez hauteskundeetara aurkezteko edo notario bazelako ogibideak 
betetzeko, e.a.

Praktikan emakumearen paper publikoa izugarri handitu zen, politikan gero eta 
gehiago parte hartzen, batez ere ezkerreko alderdietan. Victoria Kent, Clara Campoamor, 
Margarita Nelken, Dolores Ibárruri edo Federica Montseny, osasun ministroa izan zena. 
Bertze alorretan nabarmenduko direnen Rosa Chacel eta Carmen Conde literaturan, eta 
María Zambrano Filosofian.

Gerra zibilaren garapenak, emakumeren partaidetzaren igoera nabarmena erakarri 
zuen bai gizartean baita lan munduan, non gutxian gutxira bere presentzia onartzen joan 
zen. Errepublika aldean emakumeak ez da soilik hiritar paper berrian sartzen bakarrik, 
gerran zuzenki ere parte hartuko du, frontean nahiz erretagoardian. Antzeko zerbait 
gertatuko da nazional aldean, baina kasu honetan, lan gehiena erretagoardian burutu, non 
Falangeren Sección Femenina arduratuko zen emakumeen ekintzak eta lanetan.
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