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3.1. ERREGEORDETZEN GARAIA ETA I. GERRA KARLISTA (1833-1844) 

1. Fernando VII.aren heriotza.  

2. Estatu Liberalaren eraketa eta iraultza liberala. M.Kristinaren Erregentzia (1833-37). Mtz. De La Rosaren 

gobernua eta 1834ko Estatutua: Mendizabalen gobernua eta Antzin Erregimenaren desagerpena: La Granjako 

matxinada eta 1837ko konstituzioa. 

3. I. Gerra Karlista (1833-39): Gerraren leherketa eta Bandoak: Gerra Karlista Euskal Herrian: Gerraren garapena: 

Bergarako Besarkada: Nafarroako Lege Itundua 

4. Esparteroren Erregentzia  

 

3.2. ISABEL II.aren ERREGEALDIA (1844-68) 

1. Hamarkada moderatua (1844-54) 

2. Bi urteko aurrerakoia (1854-56) 

3. Bigarren hamarkada moderatua (1856-68) 

 

3.3. SEI URTEKO DEMOKRATIKOA (1868-75) 

1. 1868ko Iraultza Loirotsua eta 1869ko konstituzioa 

- Iraultza eta behin behineko gobernuaren eraketa.  

- 1869ko hauteskunde eta konstituzioa demokratikoa (grafiko iruzkina) 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. GAIA: ESTATU LIBERALAREN ERAKETA ETA 

 SEI URTEKO DEMOKRATIKOA (1833-1875) 

  
Isabel II. Espainiako lehen emakume 

erregina (1833-68) 

Amadeo Saboyakoa, Espainiako lehenengo  

errege demokratikoa  (1870-73) 
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GAIAREN AURKEZPENA          

1833.urteaz geroztik, Estatu Liberala finkatu egin zen Espainian. Hemendik aurrera, ez da berriz 

ere Antzin Erregimenera itzuliko eta beti, estatu liberalak aurkituko ditugu. Modu guztiz, ez da 

politikoki garai egonkorra izango. Izan ere, gobernu eta konstituzio ezberdin asko tartekatuko dira.  

 

1833 eta 1875 urteen bitartean, bi garai nagusi bereiz daitezke:  

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

egingo da. Isabel II.a hiru urte baino ez zituela bihurtu zen Espainiako errege.Hazi bitartean 

(1844.urtera bitartean) erregeordeek agindu zuten Espainian (lehenengo bere ama, M. Kristina 

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

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

Gobernu motaren arabera, konstituzio ezberdinak idatziko dira, izaera aurrerakoiekoa 

(1837koa) eta moderatukoak (1845eko) bestea. Gobernu aldaketak gehienetan, matxinada edo 

estatu kolpeen bidez burutuko dira. Krisi politikoek beraz, etengabeko gobernu aldaketak 

bultzatuko dituzte, egonkortasun politiko eza eraginez, (ikus liburuko 118.orria).  

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

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

zitzaion garai honi hasiera eta militarrek amaiera estatu kolpe baten bidez.Iraultzarekin 

Borboien erregetza bertan behera gelditu zen eta Amadeo Saboyakoa ezarri zuten koroan 

(jatorri italiarrekoa). Honen abdikazioarekin, Espainiako I. Errepublika aldarrikatu zen (urte 

eskas iraun zuena). Sei urteko demokratikoaren ondoren, Borboien erregetza berrezarriko da 

Alfontso XII.arekin (Isabel II.aren semea zena). Borboiekin bertan behera geldituko da 

konstituzio demokratikoa eta berriz ere, garai kontserbadore eta oligarkikoari eman zitzaion 

hasiera (II.Errepublikaren aldarrikapenarekin amatuko dena 1931n).  

 

 

 

1833. urtean, Fernando VII.aren heriotzaz geroztik,Espainiako historian garai berri bati eman 

zitzaion hasiera:  

- Antzin Erregimenaren ikurrak behin betirako lurperatuta geldituko dira.  

- Estatu Liberalaren garapenerako oinarriak finkatuko dira (1834ko Estatutuarekin lehenengo eta 

1837ko konstituzioarekin ondoren).  

Prozesu hau guztia dena dela, ez da Europako bestelako tokietan gertatuko den moduan, 

burgesiaren eskutik emango.Ezin da beraz, iraultza burgesa kontsideratu. Protagonista 

3.1. ERREGEORDETZEN GARAIA ETA I. GERRA KARLISTA (1833-44)  
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nagusienak, militarrak eta goi aristokrazia izango da. Gobernu buru guztiak, militarrak izango dira: 

Mtz. de la Rosa, Mendizabal, Espartero...  
 

 Estatu Liberalaren finkatzea ordea, ez zen erraza izan. Batetik, gerra zibil bat garaitu behar 

izango da (I. Gerra Karlista). Bestetik, liberal moderatu eta aurrerakoien arteko bat egitea bermatu 

beharko da (1837ko Konstituzioa honen adibide izanik). Bi prozesu garatuko dira beraz aldi berean:  

- Estatu Liberalaren eraketa (1833-37) 

- I. Gerrate Karlista (1833-39) 

 

1.FERNANDO VII.aren HERIOTZA ETA M . KRISTINAREN ERREGEORDETZA  

 Fernando VII.a (Espainiako azken errege absolutista), 1833.urtean hil egin zen. Ez zuen seme 

oinordekorik utzi. Fernando VII.ak lau emazte izan zituen eta soilik azkenekoarekin, M. Kristinarekin 

lortu zuen oinordekotza izatea. Ez zituen hala ere, bere ametsak beteta ikusi, ezen, bi oinordekoak, 

emakumeak izan ziren (Isabel eta Luisa Fernanda). Garai honetan, lege salikoaren arabera arautu 

egiten zen oinordekotzaren auzia. Lege honen arabera, soilik gizonek jaso zezaketen 

oinordekotzan Espainiako koroa.Gauzak honela, Fernando VII.aren alabek ezin zuten tronoa 

eskuratu.Legez, erregearen anaiari, Carlos M. Isidrori, zegokion Espainiako koroa.   
 

 Hiltzorian zegoela, eta zalantza askoren ondoren, Fernando VII.ak lege salikoa moldatu egin 

zuen, pragmatica sanción delako dekretuaren bidez. Honek, zuzenean Isabel II.a (alaba zaharrena) 

Espainiako erregina bihurtzen zuen.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1833.eko maiatzean Fernando VII. hil zen, bere alaba 

Isabel II.a Espainiako erregina bihurtuz. Haur bat baino ez 

zenez, bere amak, M. Kristinak hartu zuen erregentzia. 

Oinordekotzaren auzi honek, Gerra Zibila piztea ekarriko du, 

Karlistada izenarekin ezaguna dena. Gerra lehertu egin zen, 

Carlos M. Isidrok erregetza berari zegokiola defendatu 

zuenean ( lege salikoa aldatu ez balitz, berari baitzegokion 

koroa). Carlos M. Isidrok babes eta laguntzak jaso zituen 

Antzin Erregimenaren aldekoak zirenenen artean eta tradizio 

forala zegoen herrialdetan. Honen aurrean Espainiako 

erregenta M. Kristinak,bere alabaren eskubideak 

defendatzeko, liberalekin bat egin behar izan zuen.  Berez M. 

Kristina ez zen liberala, baina ez zuen beste aukerarik izan 

haiekin aliatzea baino. Liberalei gobernua eratzeko eta gerra 

bideratzeko agindua eman zien. Horrela hasi zen Estatu 

Liberala garatzen Espainian, gerra zibila tartean zela. 

 Carlos M. Isidro de Borbón, Fernando VII.aren 

anaia izan zen. Lege salikoa aldatu izan ez 

balitz, Espainiako errege bihurtuko zen. Hau 

dela eta, bere izena hartu zuen gerrate zibila 

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

lemapean lehertu zen.XIX.mendean hiru gerra 

Karlista lehiatuko dira osotara.  Egun oraindik, 

bere oinordekoen erregetza espainola 

defendatzen dutenak daude, Karlistak alegia. 
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2.ESTATU LIBERALAREN ERAKETA: IRAULTZA LIBERALA  1833-37  (108-111.orriak)  

2.1. MTZ. DE LA ROSAREN GOBERNUA ETA 1834ko ESTATUTU ERREALA     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1834-1837 bitarteko urteak, nahasiak eta ezegonkorrak izango dira. Liberal moderatu eta 

aurrerakoien arteko liskarrek, estatua indartsu baten eraketa oztopatu zuten. Gobernu aldaketak, 

eguneroko ogi bihurtu ziren. Gerran gainera, karlistak ziren nagusi (kontrolatzen zituzten tokietan). 

Gerra garaitzeko eta estatu liberala egonkortzeko, ezinbestekoa zen moderatu eta aurrerakoien 

arteko tentsioak gainditzea eta norabide politiko bera hartzea.  
 

2.2. MENDIZABALEN GOBERNU AURRERAKOIA:ANTZIN ERREGIMENAREN DESEGITEA   

- Mendizabalen garaia: Juan Alvarez de Mendizabal liberal aurrerakoia,ogasun ministro eta 

gobernuaren burua izan zen 1835-36 urteen bitartean. Bera izan zen, Antzin Erregimena 

desegiteko neurri aipagarrienak hartu zituena. Behin betirako lege dekretuz, desagertuta 

geldituko dira: gremioak, mesta, maiorazko sistema, jaun jurisdikzioa...  

- Trantsizio politikoaren garaia dela esan dezakegu. Garai 

honetan, Antzin Erregimenaren zutabeak bertan behera utzi eta 

Erregimen Liberalaren oinarriak finkatzen hasiko dira.   
 

- M. Kristinak,liberalekin bat egitera behartuta, moderatuei eman 

zien gobernua eratzeko agindua. Gobernu burua, Mtz de la Rosa 

izendatu zuten (alderdi moderatuen burua). Honek, 1834an 

ESTATU ERREALA argitaratu zuen, Erregimen Zaharra eta 

Berriaren arteko trantsizioa markatu zuena. Estatu Liberalaren 

oinarriak finkatzen zituen.   

o 1834ko estatutu edo gutun otorgatua, herriaren partaidetzarik 

gabe egin zen (sufragioz osaturiko gorteak aukeratu gabe). 

Erreginak eta Mtz. de la Rosak idatzi eta adostu zuten.  

o Estatutu osatu gabekoa zen, ezen auzi asko, zehaztu gabe 

uzten zituen.  

o Erreginari botere ahalmen handia ematen zion Estatutua zen. 

Izan ere, erregeak zuen legeak egiteko eskubidea eta gorteek 

soilik, hauek onartu edo atzera bota zezaketen.  

o Oposizioa: Sektore askok, liberal aurrerakoiak batik bat, urria 

ikusi zuten. Aurrerakoiek, 1812koan oinarrituriko konstituzioa 

aldarrikatzen zuten. Alegia, botere banaketa, subiranotasun 

nazionala, adierazpen askatasuna... bermatu nahi zituzten.    

 M. Kristina de Borbon y Dos Sicilias, 

Fernando VII.aren emaztea, Isabel II.aren 

ama eta Espainiako erregenta 1833-40 

bitartean. Bere alabaren eskubide dinastikoak 

defendatzeko, liberalekin bat egin behar izan 

zuen (matrimonio de conveniencia izendatu 

izan den harremana sortuz). Honek Espainian 

estatu liberala eratzea ekarri zuen. 1840an, 

hainbat presioek bultzatuta, dimititu egin 

zuen, Espainiako erregeordetza, Espartero 

jeneralak hartuz. Exilioan bizi izan zen ia 

bizitza osoan. Izan ere, Fernando VII. hil eta 

gutxira, Muñoz jeneralarekin ezkondu zen, 

zeinarekin, hamaika seme-alaba izan zituen. 

Iritzi publikoak ez zuen hau inoiz onartu. 
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jarraituko diete(hobekuntza eta tresnerian inbertitzeko gai izango ez direnak).Sektore tradizionalaren, 

katolikoaren eta Elizaren artean haserrea orokortu zen. Vatikanoak Espainiako gobernuarekin 

harremanak apurtuko ditu 1851.urtera arte.  
 

- 1836an eliz lurren desamortizazioa legeztatuko du. Honen arabera, 

monasterioetako eta orden erlijiosoetako lur hilak desamortizatu ziren 

(klero erregularrarenak). Alegia, estatuak elizaren lur loteak 

bereganatu zituen hauek ondoren, saltzeko asmoz.  

o Helburua: helburu nagusiena ez zen ekonomia egituren 

modernizazioa eta merkatu nekazaritzaren (kapitalistaren) 

garapena. Helburu nagusienak, Espainiako diru publikoaren 

handitzea eta gerra karlistaren finantziazioa izan ziren.  
 

o Salmenta eta ordainketa: lur loteak enkanteak saldu ziren 

(subastan). Hauetariko gehienak, diruaren truke saldu beharrean, 

estatuak zituen zorrak ordaintzearen trukean saldu ziren (zor 

publikoen trukean). Estatuak beraz ez zuen diru garbirik eskuratu.  
 

o Ondorioak: desamortizazioak ez zuen balio izan nekazaritza 

latifundista eta kapitalista garatzeko. Izan ere, erosle gehienak, 

nobleak izan ziren eta hauek, lurrak nekazari txikiei errentan uzten  

Juan Alvarez de Mendizabal, gaditanoa, 

Espainiako liberal aurrerakoien buruetako 

bat izan zen. 3.urteko liberalean jada, 

Riegorekin bat egin zuen eta Fernando 

VII.ak Antzin Erregimena berrezartzean, 

Londresera erbesteratu behar izan zuen. M. 

Kristinaren erregentzia garaian., gobernu 

buru eta ogasun ministro izan zen. Bere 

ekimenez, Antzin Erregimeneko zutabeak 

behin betirako desagertu ziren. 

Monasterioetako lurrak desamortizatu 

izanagatik pasatu da historiara. 

Gremioen abolizioa  

Deseando remover cuantos obstáculos se 

opusieron hasta ahora al fomento y 

prosperidad de las diferentes industrias: (...) he 

tenido a bien (...) resolver, en nombre de mi 

amada Hija  Doña Isabel II (...)  

1. Las asociaciones gremiales, cualquiera que 

sea su denominación o su objeto, no gozan 

fuero privilegiado (...) 

2. No podrán formarse asociaciones 

gremiales destinadas a monopolizar el 

trabajo a favor de un determinado número 

de individuos (...) 

3. Ninguna ordenanza gremial será aprobada 

si contiene disposiciones contrarias a la 

libertad de fabricación, a la de la 

circulación interior de los géneros y frutos 

del reino, o a la concurrencia indebida del 

trabajo y de los capitales.  

Real Decreto regulando los gremios y la 

libertad de fabricación. 

 

Ohore handia da niretzat nazioak dagoeneko eskuratuta 

dituen ondasunen salmentari eta haren emaitza materialari 

buruzko dekretu hau Berorren Maiestateari aurkeztea,onar 

dezan. Zor publiko handia murriztea da sammenta horren 

helburua, eta hortaz, ezinbestekoa da dekretu horren joera 

eta xedea jabeen familia ugari bat sortzea izatea. 

 

Juan Alvarez de Mendizábal, La Gaceta de Madrid, 1836 
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2.3. LA GRANJAKO MATXINADA ETA 1837ko KONSTITUZIOA       

- Mendizabalen gobernuan aurrera pausoak eman baziren ere, M. Kristina erregina ordeak ez zuen 

amore ematen eta 1834ko Estatutuak indarrean jarraitzen zuen. Konstituzio bat idazteko presioak 

eta eskaerak etengabekoak baziren ere, ez zuen neurririk hartzen. Honen aurrean, 1836ko udan, 

La Granjako jauregian zegoela, bere kontra matxinatu egin ziren.  

- La Granjako matxinadaren ondoren bere burua Konstituzio baten idazkera egitera behartuta ikusi 

zuen. Liberal moderatuak eta aurrerakoien irizpideak batuta, 1837ko Konstituzioa jaio zen.  

- 1837ko KONSTITUZIOA  

o 1812ko konstituzioa eredutzat hartu egin zen.  

o Liberal moderatuen eta aurrerakoien aldarrikapenak kontuan izan ziren. Gauzak honela: 

� Aurrerakoien eraginez:subiranotasun nazionala,adierazpen askatasun zabala... onartu ziren 

� Moderatuen eraginez: botere legegile banatua ezarri zen (errege eta herriaren artean 

banatua), sufragio zentsitarioa... 

o 1845.urtera arte indarrean egon zen. 

- 1837ko konstituzioaz geroztik, gobernu liberala egonkortu zen eta I. Gerra Karlistan garaipenak 

ziurtatzen hasi ziren.  

1837eko KONSTITUZIOA 

 
CONTENIDO 

Admitía la soberanía nacional en teoría, 
pero reconocida a la corona un papel 
mucho mayor que la de 1812. El 
monarca podía incluso vetar de forrma 
definitiva las leyes que no considerase 
aceptables. Se mantenía la división de 
poderes establecida en la Constitución 
de Cádiz.  

PODERES 

DE CORTES 

En la práctica instituía un régimen 
de soberanía compartida, pues se 

afirmaba que la potestad de hacer las 
leyes descansaba en las Cortes con el 

rey.  

 
 
 
COMPOSI-
CIÓN DE 

LAS CORTES 

 
 
 

Dos cámaras: 
- Senado: formada por grandes 

propietarios la mitad de sus 
miembros eran nombrados por el 
monarca, y la otra mitad, elegido por 
los votantes mediante sufragio 
censatario.   

- Congreso: los miembros eran 
elegidos por sufragio censatario.  

 
Los territorios españoles en América 
(Cuba-Puerto Rico) no tenían derecho a 
representación en las Cortes.  

 

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

“Karlismoa ez da mugimendu dinastiko eta atzerakoi hutsa,nahiz 
eta ordainsari ederrak eskuratzen dituzten historialari liberalak 
gezur hori zabaltzen tematuta ibili. Frantziako iraultza kopiatu 
nahian ibili ziren ezjakinez josita dagoen liberalismo ofizial 
itogarriak aldarrikatzen dituenak baino tradizio liberal eta 
erregionalistagoak babesten dituen mugimendu aske eta herrikoia 
da. Karlistek Espainiako tradizio juridiko onenak defendatu 
zituzten: foruak,baita absolutismo monarkikoak eta estatu 
liberalaren absolutismo zentralistak zapaldu zituzten Gorte 
legitimoak ere. Aberri handia euren bereizgarritasun eta tradizioak 
zituzten lekuan lekuko aberrien multzoa zela onartzen zuten (...). 
Tradizionalismo karlista nekazari zaldun txiki eta kleroaren 
benetako herri oinarriak zituen: liberalismoak, berriz, 
militarismo,kapitalismo eta aristokrazia latifundista eta sekularren 
interesei egiten zein men.  

Herritar gehienak zintzoak dira;baina karlistak  dira; gobernu liberalaren 

kutsua duen guztia gorrotatzen dute, jakin badakitelako egoera liberalak 

despota bakarrak baino ohitura txarragoak ekartzen dituela. Baina zure 

eta beste atzerritar batzuen okerrik handiena herritar espainiarrak tirania edo 

esklabotzaren biktima direla pentsatzea da. Europa osoan ez da Espainian 

bezain herri askerik. Espainiako udal erakundeak errepublikanoak 

dira ,inon ez dago hemengo moduko berdintasunik (...). 

1835eko abenduan Villieresek* bere anaiari idatzitako eskutitza. 
   

*Villieres: Londreseko enbaxadorea Espainian 
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3. GERRA KARLISTA (1833-39)          (osatu liburuko 106-107.orriekin)  

3.1. GERRAREN LEHERKETA ETA BANDOAK         

- Gerraren auzia Fernando VII.aren oinordekotza izan zen.Erregea 1833ko maiatzean hil zen eta 

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

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

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

zibila.  

- Gerra zibila izan zen. Bi bandoak: 

o KARLISTAK  

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Berriko Dekretuen bitartez galduak zituztenak). Euskal Herrian beldur ziren, liberalismoaren 

  ezarrerarekin foruak galduko ote zituzten. / Babes gehienak,landa munduan izan zituzten.  

� Babesa nagusiki behe mailako talde sozialetan aurkitu zituzten: artisauen, nekazarien eta 

behe kleroaren artean. Artisau gehienek liberalismo ekonomikoak zekarren produkzio 

askatasuna ukatzen zuten. Nekazari txikiek, tokian tokiko lur komunalen (udaletxeek 

kontrolatzen zituzten herri lurren) desamortizazioaren beldur ziren. Noble lur jabe handiek ere, 

haien lurren desamortizazioaren beldur ziren.Elizgizon askok, liberalismoa libertinajearekin eta 

antiklerikalismoarekin lotu zuten eta fede katolikoaren defentsan,Karlismoarekin bat egin zuten.  

� Kanpo laguntzak: Erresuma absolutistek, hots, Errusia,Austria eta Prusia, dirua eta armak 

bidali zizkioten.  

 

 

 

 

 

 

� Carlos M. Isidro erregearen aldekoak. Honek babesa 

bereziki tradizionalisten eta absolutisten artean eskuratu 

zuen (Antzin Erregimenaren aldekoen artean).  

� Leloa: hasiera batean karlisten leloa Jainkoa,Aberria eta 

Erregea izan zen. Gutxira, foruak txertatu zituzten, hau 

izanik batez ere, arrakasta eman ziena.  

� Foruak aldarrikatzearekin batera, Katalunia, Valentzia 

eta Euskal Herrian karlistekin bat eginez altxatu ziren. 

Katalunia eta Valentzian, foruak berreskuratzeko aukerak 

ikusi zituzten (Ondorengotza Gerraz geroztik eta Planta  
LA SANTA CAUSA 

 

� Buruzagi militarra: hasieran 

Tomas de Zumalakarregi 

(gipuzkoarra) izan zen. Hau 

gerran hil egin zen eta bere 

ordezko nagusienak, Rafael 

Maroto izan zen.  

 
 

Tomas Zumalakarregi, karlisten jeneralik 

handiena izan zen. A. E-ren aldeko baloreen 

alde borrokatu zen. 1835.urterako, hiruburuak 

kenduta,Euskal lurral guztiak kontrolatu zituen. 

Bilbo setiatzen zegoela hil zen, baina ez 

borrokan, arma garbitzen zegoala, galdutako 

bala batek hankan jo eta handik gutxiera 

Zegaman hil zen 



 9

o LIBERALAK (kristinoak edo isabelinoak ere deituak) 

� M. Kristina eta Isabel II. erreginaren aldekoak ziren. Liberalek erregeodearekin bat egitean, 

estatu liberala gauzatzeko aukerak ikusi zituzten. M. Kristinak ere, beraiekin bat egin behar 

izan zuen alabaren eskubide dinastikoak babesteko (komenientziazko ezkontza).  

� Estatu eta konstituzio liberala ezarri nahi zuten Espainian: askatasunaren,berdintasun 

juridikoaren,merkatu ekonomiaren… aldekoak ziren (nahiz eta haien artean ezberdintasunak 

egon – joera moderatu eta aurrerakoia).  

� Bando honekin bat egin zutenak nagusiki, goi elitea, militarren gehiengoa,hiru urteko 

liberalaz geroztik erbestean zeudenak,funtzionarioak eta burgesak izan ziren.  

� Gerra garaian,Penintsulako hegoaldea eta iparraldeko hiriburuak (Bilbo,Iruñea,Gasteiz, 

Donostia, Bartzelona …) kontrolatu zituzten.   

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

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

� Jeneral ospetsu eta garrantzitsuena Baldomero Espartero izan zen. Karlistadan lortutako 

garaipen eta ospe militarrak, bere goratze politikoa suposatu zuen. 1840.urtean, Espainiako 

Erregentea bihurtu zen.  

 

 KARLISTAK LIBERALAK 

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

IDEOLOGIA Antzin Erregimenaren aldekoak: monarkia 

absolutista,Elizaeta kristautasunaren garrantzia, 

foruak, ekonomia tradizionalaren jarraipena… 

Erregimen liberalaren aldekoak: monarkia 

konstituzionala, ekonomia liberala, prentsa 

askatasuna,zentralismo politikoa…  

GIZARTE TALDEAK - Nekazari txikiak 

- Artisauak 

- Landako jaunak 

- Eliza 

- Burgesia industrial 

- Goi elitea 

-  Funtzionarioak 

- Militarren gehiengoa. 

GUNEAK Iparraldea eta Valentzia Hegoaldea eta iparraldeko hiriburuak 

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

 

3.2. GERRA KARLISTA EUSKAL HERRIAN         

- Karlismoa bereziki indartsua eta garrantzitsua izan zen Euskal Herrian. Hau ulertzeko, hainbat 

faktore hartu behar ditugu kontuan:  
 

o Foruak:euskaldunak Frantziarekin mugan bizi ziren eta frantsesen eredu liberal zentralista 

ezaguna zuten. Euskaldunak ez zeuden haien foru,gorte eta pribilegio bereziak galtzeko prest. 
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Antzin Erregimenak,haien lege eta antolaketa aurrera eramateko aukera ematen zien. 

Liberalismoak ordea, berdintasun juridikoaren izenean, foruak abolituko zituen (jada, 1812ko 

konstituzioan dekretatzen zen bezala).  
 

o Nekazariak eta lur komunalak: euskaldunek beste hainbat tokietan existitzen ez ziren lur 

ustiapen pribilegioak zituzten: alegia, lur komunalen (corralizen) ustiapen eskubidea. 

Komunalak, tokian tokiko udaletxeen lurrak (soroak, basoak…) ziren eta herritarrek, hauek 

dohainik ustiatzeko eskubidea zuten.Bertatik,haien bizitzaren sostengu garrantzitsuak 

eskuratzen zituzten (egurra, ehiza, fruituak,nekazal produktuak…). Estatu liberalarekin, 

ekonomia liberala ere garatzearen beldur ziren, zeinarekin, udal lurren pribatizazioa 

(desamortizazioa) iritsiko zen.1 Artisauak ere, gremioen abolizioaren beldur ziren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 1 Lizarra eta Lizarraldea esaterako, karlismoaren gune nagusiena izan zen (eta gutxira arte, izaten jarraitu da). Hau  

   ulertzeko jakin behar da,Lizarrako lur gehienak, jatorri komunalekoak zirela. 

 

o Erlijioa: euskal gizartea oro 

har,oso katolikoa izan da beti. 

Alegia,Euskal kultura eta 

tradizioan, erlijioa funtsezkoa 

zen.Liberalek ospe antiklerikala 

zuten eta pentsatzen zuten,Estatu 

Liberalarekin elizak Antzin 

Erregimenean zuen estatusa 

galduko zuela.  

 
La Flaca orduko aldizkariaren karikatura 

 

- Euskal Karlistak beraz, ezin dira 

kontserbadore eta mentalitatez atzerakoiak 

kontsideratu soilik karlistadetan Carlos M. 

Isidrorekin bat egin zutelako (karlismoaren 

lehenengo urteetan behintzat). Euskaldun 

gehienak haien ohitura,tradizio,lege eta 

bizimodua mantendu nahi zuten*  eta 

karlismoaren mugimenduak,horiek bermatzen 

zituen.  

* Irakurri 7. orriko Marx eta Villieresen testuak 

Nafarroa funtsean karlista izan zen Iruñea, Pirinioetako 
haranak eta Tutera salbu.Hemen, merkataritza tradizio 
handiagoa zegoen. Hegoaldea eta Iruñea izan ezik, gainerako 
eremu guztiak karlistek eskuratu zituzten.  
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3.3. GERRA KARLISTAREN GARAPENA          

Gerra zibil hau nagusiki, gerrilen gerra izan zen, nahiz eta bataila garrantzitsu batzuk ere lehiatu 

ziren ejertzito liberal eta karlistaren artean. Ejertzito liberala nagusiki, militar profesionalekin eratu 

egin zen. Ejertzito karlista, nahiz eta ejertzitoaren barruko indar esanguratsuekin kontatu, miliziez ere 

osatua egon zen.  

Kalkulatzen da, 200.000 pertsonatik gora hil zela gerran  

 

Gerran hiru etapa nagusi bereiz daitezke:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

hiriburuak hartzen ahalegindu ziren.Plana,lehenengo Bilbo eta ondoren Madrid hartzea zen. Bilbo 

hartzea garrantzi handiko zen, izan ere,portu hiria zen (zeinara Frantzia eta Britainiatik laguntzak 

iristen ziren),meategiak zituen,etab. Bilboren setioak denbora luzea iraun zuen baina ez zuten 

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

barne gatazkak eta ezegonkortasuna nagusitu ziren.  

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

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

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

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

liberal berriari egonkortasuna eman ziona. Espartero ejertzito liberalaren burua izendatua izan 

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

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

Bergarako Besarkada izenez ezagutzen da eta 1839.urtean sinatu egin zen.   

 

 

 

 

1. Gerraren hasiera: gerra 1833ko azaroan hasi zen. 

Karlistak Madrilen eta Bilbon altxatu ziren. 

Karlistek,gerraren hasieran gune garrantzitsuak okupatu 

zituzten.Izan ere,lurraldea, (mendialdea batez ere) aski 

ezaguna zuten eta hau,abantaila handia izan zen 

haientzat. 

2. Zumalakarregiren garaia,karlisten garai loratua 

(1833-36) Euskal Herri gehiena kontrolpean izatea lortu 
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3.4. BERGARAKO BESARKADA (1839)          

Bergarako Itunak amaiera eman zion I. Gerra Karlistari eta honek marko foral berria ezartzea 

ekarri zuen. Gerra amaitzear zegoela, Espartero liberala eta Maroto karlista negoziazioei ekin zieten.  

Auzi eztabaidatuena honakoa izan zen: Nafarroa eta Probintzia Baskongadetako egoera forala. 

1837ko konstituzioa jada martxan zegoen eta honen arabera, estatu eredua zentralista zen. Alegia, 

gobernu zentralak Espainia guztia modu berean aginduko zuen eta ez zegoen beraz berezitasun 

juridikoentzako aukerarik.Esparterok hala ere, foruak moldatuz hauek mantentzeko konpromisoa 

hartu zuen Bergarako Besarkadan. Foruak marko konstituzional berrian txertatzeko aukera 

onartua izan zen (Antzin Erregimeneko egiturak gaindituz eta Erregimen Liberalari egokituz). Erabaki 

honetan,zer esan handia izan zuten euskal liberal foruzaleen presioak.Nafarroan eta 

Baskongadetan, liberalen artean mugimendu foruzalea nabarmendu zen.Hauek, ideologikoki liberalak 

ziren baina ez zituzten haien eskubide historikoak galdu nahi. Hau dela eta, Madrileko gobernuari 

presioa egin zioten foruak mantenduak izan zitezen.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bergarako Ituna ondoren, M.Kristina Erregina ordeak foruak onartuko zituela berretsi 

egin zuen urrian argitaratutako dekretu baten bitartez. 1839 eta 1841 urteak, foruak marko 

konstituzionalean txertatzeko “negoziazio” epea izan zen. Karlistek ez zuten foru legislazio berrian 

parte hartu,hauek ia bere osotasunean,liberalek diseinatu baitzituzten.  

Convenio celebrado entre el Capitán General 

de los Ejércitos Nacionales D. Baldomero 

Espartero y el Teniente General D. Rafael 

Maroto.  
 

Art. 1. El Capitán General D. Baldomero 

Espartero recomendará con interés al 

gobierno el cumplimiento de su oferta a 

comprometerse formalmente a proponer a 

las Cortes la concesión o modificación de los 

fueros.  
 

Art. 2. Serán reconocidos los empleos, 

grados y condecoraciones de los 

generales,jefes y oficiales,y demás 

individuos dependientes del ejército de 

mando del Teniente General D. Rafael 

Maroto (…) quedando en libertad de 

continuar sirviendo y defendiendo la 

Constitución de 1837,el trono de Isabel II y la 

Regencia de su augusta Madre, o bien 

retirarse a sus casas los que no quieran 

seguir con las armas en la mano.  

 

CONVENIO DE BERGARA       
(1839ko abuztuaren 31) 

1. artikulua. Hiru Euskal Probintzien eta Nafarroaren 

foruak berresten dira,monarkiaren Batasuna 

konstituzionalari kalterik egin gabe.  

 

2. artikulua. Gobernuak horretarako aukera izan 

bezain laster,aurretik hiru Euskal Probintziei eta 

Nafarroari entzunda,aipaturiko foruetan ezinbestez 

egin behar den aldaketa proposatuko die Gorteei, 

probintzia hasien interesak eska dezakeen bezala eta 

Nazioaren eta Monarkiaren Konstituzioaren 

interesarekin uztartuz…  

 

Nik,erregina gobernatzaileak Jauregian, 1839ko 

urriaren 25ean.  

1839ko URRIAREN 24eko LEGEA 
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3.5. NAFARROAKO LEGE ITUNDUA                              (ikus testu iruzkina)  

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

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

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

aldatu egingo da. Antzin Erregimeneko erakundeak bertan behera geldituko dira eta Erregimen 

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

foru gehienak galdu egingo ditu.  Hauek izango lirateke pairatutako aldaketa nagusienak:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(kupoa) eman beharko dio.  

o Diputazioa: gorteak desagertuta,Nafarroako organismo nagusiena bihurtuko dena. Honek, zergen 

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

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

o Kode zibila eta zuzenbide propioaren hainbat gauza mantenduko ditu.  

- Berrikuntzak: Nafarren egoera beraz, zeharo aldatu zen:  

o Nafarroak haren erakunde legegileak galduko ditu eta Espainiar gorteen legepean geldituko da.  

o Aduana propioak galduko ditu. Soldadutza derrigorrezkoa bihurtuko da 

o Estatuari urtean ordaindu beharrekoa zehaztuta geldituko da (kupoa).  

 

.  

 

El gobierno de Navarra aumentó la presión sobre Navarra 

en los años treinta para convertir el Reino en una 

provincia más. El Estatuto Real de 1834 y la Constitución 

de 1837 arrinconaban los fueros. El Convenio de Bergara 

daba libertad a las Cortes Españolas para conceder o 

modificar los fueros. La Ley de 25 de octubre en la que “se 

confirman los fueros de las Provincias Vascongadas y 

Navarra sin perjuicio la unidad constitucional”. 

Con la Ley Paccionada de 1841 Navarra se convierte en 

una provincia foral, desapareciendo así, el Consejo y las 

Cortes y se trasladan las aduanas a la frontera francesa. Es 

decir, se pierden organismos relacionados con lo que se 

consideraba Antiguo Régimen, pero se mantiene la 

autonomía fiscal. 

NAFARROAKO EGOERA BERRIA 

- Nafarroak erreinu izaera galduko du, eta Espainiako 

probintzia bihurtuko da. Hemendik aurrera,maila politiko eta 

legegile eta militarrean gobernu zentralaren menpean 

geldituko da ( Madrileko Gorteek hartuko dituzten 

legeak,gainerako probintzietan bezalaxe aplikatuko dira).  

- Galerak: erreinu izaera galtzearekin batera,1512az geroztik 

mantentzen zituen erakunde gehienak galduko ditu: 

o Gorteak (erakunde legegilea) eta Kontseilua 

o Aduanak (...) 

- Probintzia forala bihurtuko da (Espainiako beste 

probintziengandik bereiziko duena). Honek hainbat eskubide 

foral onartuko dizkio,gehienak,administrazioari dagozkionak.  

o Autonomia fiskala: zerga sistema propioa mantentzeko 

eskubidea izango du. Nafarrek,Nafarroako Diputazioari 

ordainduko dizkio zergak eta hauek,probintziaren gastuak  

Oharrak: Baskongadetako probintziek, 1844an “Kontzertu ekonomikoa” sinatuko dute. Nafarroak baino eskubide foral gutxiago  
               mantenduko dituzte (soilik eta bakarrik ekonomía eta fiskalitatearekin loturikoak).  
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4.ESPARTEROREN ERREGEORDETZA: 1840-43            (osatu liburuko 112.orriarekin)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 1841eko desamortizazioa: Mendizabalen lanarekin jarraituz, klero sekularraren lurrak 

(apezpikutzaren, elizaren, parrokien...) lurren desamortizazioa dekretatu zuen. Honek, sektore 

katolikoen oposizio bortitza jaso zuen. (Isabel II. Erregina papera ofizialki hartzean, 

desamortizazioa bertan behera gelditu zen).  

- Izaera autoritarioko gobernua (aginte pertsonalista): normalean, Gorteak deitu eta hauei 

kontsultatu gabe gobernatu zuen, agintekeriaz. Soilik, gertukoak zituen militarren laguntzarekin 

kontatu zuen (ayacuchoak izenez ezagutuak). Autoritarismo hau zela eta, bai moderatuak eta baita 

aurrerakoiak ere kontra izan zituen.   

- Bartzelonako bonbardaketa: Bartzelonako hiritarrak, haien bizi baldintza txarren aurrean,lan 

faltaren aurrean eta prezioen garestitzearen aurrean, protesta egin zuten. Honen aurrean, 

Esparterok Bartzelona hiria bonbardatzea agindu zuen (iritzi publikoa bere kontra eztanda egitea 

ekarri zuena).  
 

Aurrerakoiak eta moderatuak kontra zituela, Narvaéz eta O`Donnell moderatuek, bere erorketa 

bultzatu zuten (1843ko udan).  Erregeordetza utzi eta Ingalaterrara erbesteratu behar izan zuen. 

Gorteek Isabel II.aren adin-nagusitasuna aurreratzea erabaki zuten. Hamahiru urte baino ez zituela 

hartu zituen Espainiako Erregetzaren ardurak.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Baldomero Espartero jenerala 1840.urteko urrian 

Espainiako erregente bihurtu zen. M. Kristinak aurkari asko 

zituen eta presio ezberdinek bultzatuta, kargua utzi eta 

erbestera alde egin behar izan zuen.  

Espartero, liberal aurrerakoien liderra zen.Lehenengo 

Karlistadetako garaipen militarrek, haren goratze politikoa 

erraztu zuten.  

Bultzatutako neurri eta praktika politikoarekin,sektore 

asko kontra izan zituen (bere alderdikide askorena barne). 

Besteak beste, hauek dira bere erregeordetzaren daturik 

aipagarrienak:  

 

Bartzelonako 

bonbardaketaren 

grabatua 

Bere biografia irakurgai, liburuko 118an 
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Isabel II.aren erregealdian alderdi moderatua izango da gobernuan nagusi: soilik bi urteren 

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

erreginaren boterea, handia izan zen garai luze honetan guztian zehar. Sufragio oso mugatua 

egon zen eta boterea, gutxi batzuen eskuetan egon zen.  

 

Honen guztiaren ondorioz, 50.hamarkadaz geroztik, oposizio politikoa antolatuz joan zen eta 

alderdi berriak eratuz joan ziren (demokratak, errepublikanoak…). 1868.urtean, erreginaren kontrako 

iraultza eman zen arte eta Isabel II.ak erbestera joan behar izan zuen.  

Hiru dira Isabelen erregealdian bereiz daitezkeen etapak:  

 

1.  Hamarkada moderatua (1844-54) 

2.  Bi urteko aurrerakoia (1854-56) 

3.  Moderatuen bigarren aldia (1856-68) 

 

1.HAMARKADA MODERATUA (1844-54)                   (osatu liburuko 115-119.orriekin)  

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

• 1845eko konstituzioa: 1837ko konstituzioaren berrikuntza gisa aurkeztu zen eta honen artikulu 

asko modu berean kopiatuta daude.Hala ere,alderdi moderatuak idatzi zuen eta beren 

ideologiaren araberako artikuluak idatzi zituzten. Hala nola:  

- Subiranotasuna nazionala izatetik, banatua izatera pasatu zen (hots, erregearen eta herriaren 

artean banatzen den subiranotasuna) 
 

- Erregearen boterea are gehiago handitu zen. Ahalmen legegile handiagoa lortu zuen.  
 

- Sufragioa zentsitarioa izaten jarraitu zuen (37.ekoan bezala). Hala ere, ondoren onartuko duten 

lege baten bitartez (hauteskunde legea) ikaragarri murriztu zuten hautesle kopurua. Izan ere, 

legeak finkatzen zituen oinarriak, populazioaren oso portzentaje txikiak betetzen zituen.   

3.2. ISABEL II.aren ERREGEALDIA (1844-68) 

Narváez: Alderdi moderatuan buru 

nagusiena eta Isabel II.aren garaiko 

gobernuburu nagusiena (izan ere, 

1844-68 artean zazpitan izan zen 

gobernuaren burua). Maiz, agintekeriaz 

agindu zuen (ikus liburuko 118.orria) 

Gobernu zentralista,oligarkikoa eta kontserbadorea finkatu 

zein bermatu egin zen.Narvaez militarra dugu protagonista 

politiko nagusiena,alderdi moderatuaren burua eta gobernuaren 

burua (ia hamarkada guztian) izan zelarik. 

 

Lehenengo epe honetan hartu ziren neurri politiko guztiak 

erreginaren boterea,elizaren boterea eta estatu zentralistaren 

boterea handitzera bideratuak egon ziren, (ikus moderatuen 

ideologia 113.orrian). Horien artean, hauek dira aipagarrienak: 
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• Administrazio mailan: zentralismoa eta uniformismoa bermatzeko lege eta dekretuak onartu 

ziren. Probintzietako aginte nagusiena Madrileko gobernu zentralaren menpe gelditu zen. Alegia, 

probintzietako gobernadore zibilak erregeak zuzenean hautatzen zituen eta udaletxeetako 

alkateak (biztanle kopuruaren arabera), errege edo gobernadoreak.Neurri hau probintzia 

guztietan aplikatu zen, salbuespen bakar batekin: Nafarroa. Honetan, Lege Itundua indarrean 

mantendu zen (zeinaren arabera, udaletxeen gaineko kontrola diputazioak zuen).  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Elizarekin konkordatua: eliza instituzioari 

hainbat eskumen itzuli eta Aita Santuarekin 

harremanak berreskuratzea izan zen 

moderatuen helburua (Mendizabalen 

garaietatik apurtuak zeudenak, eliz 

desamortizazioak zirela eta). 

Honela,1851.urtean Vaticanoarekin 

konkordatua sinatu zuten. Elizari, besteak 

beste, irakaskuntzaren monopolioa itzuli eta 

erlijio zein moralaren gaineko zentsura 

ahalmena egotzi zitzaion. 

EL CONCORDADO CON EL VATICANO (1851) 
 

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

seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquier clase, 

será en todo conforme a la doctrina de la misma religión 

católica.  
 

Artículo 41: la iglesia tendrá derecho de adquirir por 

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

ahora o adquiriere en adelante será solemnemente 

respetado. (…)  

1845eko KONSTITUZIOA 

 
CONTENIDO 

Establecimiento del catolicismo como 
religión oficial del Estado: limitación 
de la libertad de imprenta. Aumento del 
poder legislativo y político de la corona 

PODERES 

DE CORTES 

Soberanía compartida entre el rey y 
las cortes 

 
 
 
COMPOSI-
CIÓN DE 

LAS CORTES 

 
 
 

Dos cámaras: 
- Senado: formado por un número 

ilimitado de miembros vitalicios de 
designación real, aristócratas en su 
mayoría.  

- Congreso: cámara compuesta por 
diputados elegidos por sufragio 
censatario y muy restringido: 
propietarios, catedráticos , 
intelectuales... (un 1 % de la 
sociedad) 

Artículo 15 de la constitución de 1845:  

Solo podrán ser nombrados senadores los españoles que, además de tener 

treinta años cumplidos, pertenezcan a las clases siguientes: presidentes de 

alguno de los cuerpos colegisladores. Senadores o diputados admitidos tres 

veces en las Cortes. Ministro de la corona. Consejeros de Estado. Arzobispos. 

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

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

comprendidos en las categorías anteriores deberán, además, disfrutar 30.000 

reales de renta, procedente de bienes propios o de sueldos de los empleados...  

ERREGEA 

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

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

ditu gortearekin batera) 

• Guardia zibila: ordena publikoa eta erreginaren boterea 

bermatzeko eratu zen. Modu honetara, milizia nazionalarekin 

(herri miliziekin) amaitu egin zen, botere militarraren 

erabateko kontrola estatuaren menpe geldituz. 

 

GUARDIA ZIBILAREN 

SORRERA 

Guardia eta Milizia 

Nazionala ezabatua 

izan zen, hau, 

aurrerazaleen eta 

iraultzaileen kabi 

kontsideratzen 

zutelarik 

kontserbadoreek, eta 

honen ordez, 

erreginari leiala eta 

Estatuaren interesak 

defendatuko zituen 

gorputza eratu zen 

1844an,Guardia Zibila.  
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Hamarkada moderatu honetan II.Gerra Karlista (1846-49) piztu egin zen. Auzia edo/eta aitzakia, 

Isabel II.aren ezkontza izan zen. Karlistek, Carlos Mº Isidroren semearekin ezkondu nahi zuten, baina 

ez zen horrela gertatu. Isabel, bere lehengusua Francisco de Asis-ekin ezkondu zuten. Honen 

aurrean, Kataluniako gune isolatu batzuetan gerra piztu zen, (Guerra dels Martiners), gobernu 

zentralak errez kontrolatu egin zuena.  

Hamarkada moderatuaren azken garaian, Bravo Murillo gobernuburu zela, gobernua militarizatu 

egin zen, hots, militarren talde batek modu autoritarioan agindu zuen (teknokraten diktadura). Honek 

aurrerakoiak ez ezik, moderatu hainbaten kritikak eta oposizioaren antolaketa ekarri zituen.  

 

2.BI URTEKO AURRERAKOIA (1854-56)         (osatu liburuko 120-121.orriekin)  

Aurrerakoiak 1854.urtean eta matxinada baten ostean gobernua lortu zuten.Moderatuen gehiegizko 

boterea,ustelkeria,presio fiskal gogorra (zergen zama handia), gariaren prezioaren igoera… tentsio 

politiko eta sozialen iturburu izan zen.Moderatuen barnean ere,zatiketak egon ziren. Egoera hau 

aprobetxatuta,militarrak Vicalvaronen altxatu ziren (O`donnell jeneral moderatua buru izanik). Hauei 

Serrano eta Espartero militar aurrerakoiak gehitu zitzaizkien eta gobernu aldaketaren beharra 

aldarrikatzen zuen manifestu bat idatzi zuten, Manzanareseko adierazpena (irakurgai 120.orrian).      

 Matxinadak berehala militarren eta herriaren artean indarra hartu zuen. Egoera iraultzaile honen 

aurrean,Isabel II.ak aurrerakoiei eman zien gobernuaren gidaritza, bere boterea, hautestontzietan 

bermatuz, (sufragioa zabalagoaren bidetik egin zirenak). Espartero bihurtu zen gobernuburu berria.  
 

 Gobernu berriak erreforma aurrerakoi anitz burutu nahi izan zituen, baina bi urte denbora 

laburra izan zen horiek guztiak aurrera eraman ahala izateko:  

• Konstituzio berriaren idazkera:subiranotasun nazionala,adierazpen askatasun zabalagoa, 

sufragioaren zabaltzea… proposatzen zuen konstituzioa idazten hasi ziren. Hau ordea, ez zen 

indarrean egotera ailegatu. (Ikus aurrerakoien ideologia liburuko 113.orrian).  

• Neurri ekonomikoak, eraginkorrenak izan ziren. Espainiaren modernizazio ekonomikoa eta 

industrializazioa suspertu nahi izan zuten politika ekonomiko berriak planteatuz (protekzionismoa 

gaindituz eta libreganbismoa sustatuz). Bi dira legerik aipagarrienak (osatu ekonomia gaiarekin).  

- Madozen 1855.eko desamortizazio zibila:  udal lur komunalen gainean (testu iruzkina) 
 

- 1855.eko trenbide legea: trenbide sarearen eratzea areagotu zuena (ikus 162.orria). 

 

 

 

 

La desamortización de Madoz: 

La nueva legislación desamortizadora pervivió prácticamente durante toda la 
segunda mitad del siglo XIX a pesar de que al reanudar la venta de bienes 

eclesiásticos, incumplía el Concordado de 1851.La mayor novedad respecto a 
las desamortizaciones anteriores fue la inclusión de las tierras municipales, 

divididas en bienes de propios, que incluían las tierras cultivadas en lotes por 
los vecinos, y los bienes comunes o de aprovechamiento común, como las 
dehesas para el ganado y las zonas forestales. La venta de estas tierras 

perjudicó a los campesinos que utilizaban esos bienes para completar sus 
escasas rentas. Estas medidas, a largo plazo, contribuyeron a aumentar la 

conflictividad social en el campo. 
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Bi urteko aurrerakoi honetan aipatzekoa da ere, alderdi politiko berriak antolatu egin zirela; 

demokratak eta errepublikanoak kasu, (ikus 114.orrian hauen  ideologia politikoa). Toki batzuetan 

halaber langile mugimenduaren lehendabiziko zantzuak eta antolaketak egon ziren; langile grebak 

Katalunian, nekazarien altxamenduak… Gobernuak Lanaren Legea aurrera atera behar izan zuen, 

langile elkarteak onartuz eta zenbait hobekuntza bermatzeko.  
 

Gobernu aurrerakoiak zailtasun handiak aurkitu zituen indarrean egon zen bi urte haietan. 

Batetik,alderdi moderatuen presio itogarria eta bestetik,sortu berriak ziren alderdien eskaera 

demokratikoak zein langile klasearen eskaerak. Honi ere,herritarren eta langileen protestak zein 

kale algarak gehitu beharko genioke.Gauzak honela, O`donnell-ek (54.eko matxinada burutu arren 

militar moderatua zenak), estatu kolpea eman zuen 1856.urtean eta gobernua,kontserbadoreen esku 

gelditu zen beste behin (erreginaren onespenarekin noski), zehazki Batasun Liberalaren menpe.  

 

3.SISTEMAREN DESKONPOSATZEA (1856-68)        (osatu liburuko 122-131.orriekin)  

 Jada esan bezala, O`donnellen estatu kolpeak amaiera eman zion bi urteko aurrerakoiari, Isabel 

II.aren erregealdian epe berri bati hasiera emanez.Etapa honek, kontserbadorismoaren itzulera 

suposatu zuen, izan ere; aurreko etapan idazten hasitako konstituzioa baztertu zen, (1845ekoa 

mantenduz), neurri aurrerakoi asko bertan behera gelditu ziren, (ekonomikoak izan ezik, hauek ia 

bere osotasunean mantendu zirelarik, hala nola, desamortizazio zibila), erreginaren eta Elizaren 

boterea mantendu egin ziren… Bi izan ziren gobernuan eta Parlamentuan gehiengoa txandakatu 

zuten alderdi politikoak: Batasun liberala, ( O`donnellen lidergopean), eta Alderdi moderatua,  

Narvaezen buruzagitzapean.  

Batasun liberalaren gobernuaren garaia: O`DONNELL  

- Barne politika: indar aurrerakoien altxamenduak ekiditeko eta moderatuak kontentatzeko, 

oreka politikoa bilatzen saiatu zen, zenbait neurri aurrerakoi mantenduz baina moderatuen 

eskaera hainbati ere leku utzirik. Parlamentuan esaterako, oposizioari leku utzi zitzaion, 

baina zenbaitetan hauteskundeak faltsutu ziren oposizioaren indarra mugatzeko, (119.orria).  

- Kanpo politika kolonizatzaileari ekin zitzaion. Marokora espedizioak handitu egin ziren, lur 

berriak konkistatuz eta mugak zabalduz. Kanpo politika espantsionista honen helburu 

nagusienetako bat, barne arazoen atentzioa desbideratzea eta kontzientzia nazionala zein 

patriotismoa indartzea izan zen.  

- O`donellen gobernuaren politika zentralista, kontserbadorea eta belikoa alderdi berrien 

oposizioa indartzea ekarri zuen.Demokratak,errepublikanoak,langileak… gobernuaren kontra 
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azaldu ziren eta hauen eskaerek,geroz eta indar nahiz babes handiagoak lortu zituzten 

herritarren artean.    
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GALDERA LABURRAK (30-40 lerrotako galderak) 
 

- Isabel II.aren erregealdiko hiru etapa politikoak, galdera labur gisa ageri daitezke. Hauek gidoi honi jarraikiz erantzun 

daitezke:  

o Zer da? Garaia? Isabel II.aren erregealdiko etapa politiko bat da, …… urtean hasi eta …… amaitu zena.  

o Zein garaiaren ondotik garatu zen: “Esparteroren erregeordetzaren ondotik”, “hamarkada moderatuaren 

ondoren”, “bi urteko aurrerakoiaren ondoren”…  

o Zein gertaerarekin hasi zen: “Isabel II.a erregina papera ofizialki hartzean”, “aurrerakoiek emango duten 

1854.urteko matxinadaren ondoren”, “Odonnell.ek emango duen 1856. urteko estatu kolpearen ondoren”…  

o Funtsezko ezaugarria: etapa bakoitzak funtsezko ezaugarri bat du:  

� Hamarkada moderatua (1844-54): garai kontserbadore, oligarkiko eta zentralista. Moderatuak gobernuan izango 

dira nagusi.  

� Bi urteko aurrerakoia (1854-56): liberal aurrerakoiek aginduko duten garaia, zeinetan aurreko garaiko politika 

moderatua gainditzeko ahaleginak egingo diren.  

� Bigarren hamarkada moderatua (1856-68): berriz ere, hamarkada moderatuaren garaiko ildo politikoa 

berreskuratuko da: 1845eko konstituzioa, zentralismo politikoa....  

o Bestelako ezaugarri batzuk: etapa bakoitzaren barnean ikasi dugu teoria azaldu beharko zenuke (konstituzioak, 

ildo/neurri politikoa…).  

o Amaiera: etapa bakoitza noiz eta nola amaituko den aipatu beharko duzu.  

O DONNELL 

Tenerifen jaio zen irlandar jatorriko familia batean. Garrantzi handia izan zuen Lehen 
Karlistadan, armada kristinoaren barnean. Hori zela eta, landa mariskal izendatu zuten 
eta Aragoi,Valentzia eta Murtziako kapitain.Konde titulua ere lortu zuen.   
 
Ospe handiko militarra zenez, pronuntziamenduetan eta konspirazioetan hasi zuen 
ibilbide politikoa. Esparteroren kontrako azpijokoetan ibili zen, 1854an Vicalvaradan 
parte hartu zuen eta bi urteko aurrerakoiaren amaiera bultzatu zuen. Batasun Liberala 
alderdia sortu zuen, zentroko alderdia zena. Isabel II.aren azken hamarkadan, 
gobernuburu izan zen behin baino gehiagotan. 1867an hil zen. (gehiago jakiteko, 
irakurri liburuko 118.orria) 
 

NARVAEZ-en gobernu moderatua-autoritarioa (1863.etik 

1868 bitartera,egon zena) 

- Izaera guztiz autoritarioa izan zuen.Talde politikoen kontrako 

errepresioa handitu zen,adierazpen askatasuna erabat ukatu 

egin zen,gorteak deitu gabe gobernatu egin zen… 

Honek,alderdi politikoen,herriaren, militar askoren… 

oposizioa areagotu zuen. 

- Tentsio politiko eta sozialei gainera,krisi ekonomikoa batu 

zitzaien.Honek guztiak, 1866ko San Gileko matxinada eta 

1868.eko iraultza lehertzea ekarri zuen (lehendabiziko herri 

iraultza Espainian). OSATU HURRENGO ORRIALDEKO 

INFORMAZIOAREKIN 

TENTSIO SOZIALAK ETA 

OPOSIZIOA 
 

En 1865 tuvieron lugar unos graves 
incidentes en la Universidad de 

Madrid,conocidos como La noche de San 
Daniel y que se iniciaron a raíz de un 

artículo de Emilio Castelar. Profesor de 
ideología republicana. El texto ironizaba 
sobre la venta de bienes de a Corona por 
parte de la reina, dejando patente que la 

consideraba como propios y no como 
bienes nacionales. El gobierno destituyó 
a Castelar de su cátedra, provocando las 
protestas del rector y de los estudiantes, 
que se manifestaron ante la puerta del 

sol. Los manifestantes fueron 
violentamente reprimidos por la Guardia 

Civil, con el resultado de nueve 
estudiantes muertos y más de cien 

heridos. Estos sucesos indignaron a la 
opinión pública y aumentaron la 
impopularidad de Narváez y por 

consiguiente de la reina. 
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3.3.1. 1868ko IRAULTZA ETA ESTATU DEMOKRATIKOAREN DISEINUA   

 

1. AURREKARIAK: IRAULTZAREN JATORRI           (osatu liburuko 130-131.orriekin)  
 

Isabel II.aren azken hamarkadan (1856-68) arazoak han eta hemen ugaritu ziren.Krisi politiko, 

ekonomiko eta sozialak eztanda egin zuen. 

- Tentsio politikoak: alderdi aurrerakoiak moderatuen hegemonia politikoarekin amaitu nahi 

zuten (urteak zeramaten gobernuan sartu gabe). Indar berriak ere (demokratak eta 

errepublikanoak), beren partaidetza politikoa eta sistemaren demokratizazioa aldarrikatzen 

zuten.Aldaketa gogoak are gehiago orokortu ziren Narvaezen gobernu autoritarioaren garaian. 

- Arazo ekonomikoak: Espainiako ekonomia hondoratuta zegoen. Muturreko protekzionismo 

ekonomikoak,inportazioak izugarri garestitu eta merkataritza oztopatu egiten zuen. Finantza 

krisia ere lehertu zen ere, nagusiki, trenbidearen akzioen jaitsierak eraginda; trenbide sarearen 

eraikitzean inbertsio handiak egin zituzten burgesek ez zituzten uste bezainbesteko irabazirik 

lortzen, ezen trenbidearen erabilera mugatua zen oraindik, (industria mugatua zen, bidaiari guxi 

zegoen..). Ondorioz, akzioak jaitsi egin ziren. Honi guztiari, nekazaritza krisia gehitu behar 

diogu, (bizibide krisia) baita Kataluniako kotoi industriaren krisia ere, (Amerikako Sezesio 

Gerraren ondorioz larriagotu zena kotoiaren esportazioa txikitzean). Honek guztiak prezioen 

garestitzea ekartzeaz gainera, langabezia igotzea eta goseteak egotea ekarri zuen.  

- Tentsio sozialak: ezinegona sektore guztietara hedatu zen: 

o Herria miseria,prezioen garestitzea… salatzen hasi zen. 

o Klase burgesa,gobernuaren politika ekonomikoa gogor kritikatzen zuen. Izan ere, 

oligarkiaren interesak defendatzen zituen.Politika protekzionistak, negozio aukerak trabatzen 

zituen;horregatik,libreganbismoa defendatzen hasi ziren. 
 

Ondorioa: iritzi publikoa,gobernu kontserbadorearen eta erreginaren kontra jarri zen. Gauzak 

honela, 1860.hamarkadan, sistema isabeldarra bertan behera uzteko saiakerak eman ziren. 

- 1866ko altxamendua: hainbat militar erreginaren kontra altxatu egin zen (San Gileko 

koartelan). Matxinatu gehienak,fusilatuak izan ziren. 

- Ostendeko Paktua: san Gileko gertaeren ondotik,oposizio politikoa antolatzen hasi zen. 

Aurrerakoiek,demokraten eta Batasun Liberalekoekin, Ostendeko Paktua sinatu zuten (itunaren 

bultzatzaile nagusiena, Prim izan zen, aurrerakoien liderra). Honetan,oposizioak, Isabelen 

3.3. SEI URTEKO DEMOKRATIKOA (1868-74) 
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erregimena bertan behera uzteko konpromisoa sinatu zuten. Helburuak,iraultza egin eta 

sistema demokratikoa ezartzea izan ziren, (liburuko 131.orrian, Ostendeko ituna euskaratua).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAULTZAREN PROTAGONISTAK          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OSTENDEKO PAKTUA 

Después de una breve discusión, porque la armonía de miras que se manifestó no daba lugar a otra cosa, se acordó por 

unanimidad lo siguiente:  

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

2. Que siendo para los demócratas un principio esencial de su dogma político el sufragio universal, y admitiendo 

los progresistas el derecho moderno constituyente, (...) por unas Cortes constituyentes elegidas por sufragio 

universal, se decidiría la forma de gobierno que se habría de establecer en España (...) hasta que así se 

decidiera, había de ser absoluta la libertad de imprenta, y sin ninguna limitación el derecho de reunión (...) 

ALDAKETAREN ALDEKO ALDARRIKAPENA, IRAULTZA BEZPERAN 

 
Es preciso, absolutamente preciso, un huracán 

que despeje esta corrompida atmósfera: la 

prostitución en el trono, el más abyecto 

servilismo en la corte, la cobardía y la bajeza en 

los cuerpos colegisladores (...) 

 

¡ABAJO LA DINASTÍA!: éste debe ser nuestro 

grito de guerra. Todo debemos subordinarlo a 

esta idea salvadora: caiga a impulsos de la 

REVOLUCIÓN este trono carcomido y en sangre 

de liberales cimentados (...) 

Es que ha sonado ya la última hora para una 

institución caduca (...). Ellos lo han querido, 

en vez de reinar por el amor de sus pueblos, 

han preferido hacerlo por la fuerza de las 

bayonetas y no han de salvarlo de sus ruina ni 

las cohortes de mercenarios, ni las turbas de 

los cortesanos (...).  

 

¡Abajo la dinastía! ¡Viva la soberanía nacional! 

¡Viva la libertad! 

 

 

Ikus liburuko 132-33.orriak 
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2. 1868ko IRAULTZA LORIATSUA             (osatu liburuko 132.orriekin)  

- 1868.urtean,Isabel II.aren erregealdiari amaiera eman zion iraultza gauzatu zen (Loriotsua 

izenekoa), militarren talde handi batek, moderatuen oposizio politikoak (aurrerakoiak, 

demokratak, unionistak) eta herri masak babesturikoa.  
 

- Iraultza Topetek lideraturiko militarren matxinada batekin hasi zen 1868.urteko irailean, hain 

zuzen ere,  Cadizeko ontzidien altxamenduarekin. Altxatuei Serrano eta Prim jeneralak batu 

zitzaizkien eta Cadizeko herritarren babesa jaso zuten, (azken hauekin milizia eratu zen). 

Berehala, gizarte sektore guztietara hedatu zen, mugimendu iraultzaile bati hasiera emanez. 

Matxinada militar batekin hasi zena,sistema politiko berri bat aldarrikatzen zuen iraultza bihurtu 

zen. Izan ere, iraultzaileen manifestuetan, askatasuna,subiranotasun nazionala eta dinastia 

Borboiaren amaiera eskatu zuten (ikus liburuko 132.orriko Iraileko iraultza). Espainiako hiri 

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

haratago zihoazen eskakizunak egin zituzten; subiranotasun nazionalaz, konstituzio berriaz, 

sufragio unibertsalaz… gainera, errepublikaren eta jabegoa banatzearen aldeko proklamak 

egin zituzten. Prim aurrerakoiak eta Serrano unionistek ez zuten horrelakorik defendatzen.  
 

- Altxamenduari freno jartzen saiatu arren, indar iraultzaileek garaipen militarrak eskuratu 

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

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

- Urriaren hasierarako Ostendeko Paktuaren indar aurrerakoi eta unionistak, behin behineko 

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

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

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

lehenengo saiakera liberal demokratikoari.    
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3. 1869ko HAUTESKUNDEAK ETA  KONSTITUZIO DEMOKRATIKOA      (liburuko 133-139)  
 

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

idazteko gorteak eratzea izan zen. Alderdi politikoen emaitzak,honakoak izan ziren:  

 

 

ALDERDI IRABAZLEAK (haien sorrera eta 

bilakaera politikoa).  

EMAITZEN JUSTIFIKAZIOA  IDEOLOGIA ETA ERAGINA 

(1869ko batzarrean) 
 

 

ALDERDI PROGRESISTA___________________   

o Burua: Prim.  

o Emaitzak: diputatu gehien lortuko ditu 1869ko 

hauteskundeetan (159). Lehenengo indarra.  

o Bilakaera politikoa:  

• Alderdi liberal aurrerakoia XIX.mendearen hasieran 

fundatu egin zen (Riegoren 3 urteko liberalean) 
 

• Mª Kristinaren Erregentzian, gobernuaren gidaritza 

izan zuten askotan.  
 

• Isabel II.aren erregealdi ia osoan zehar,gobernutik 

kanpo egon ziren (2 urteko aurrerakoian izan ezik).  

 
BATASU LIBERALA (UNIONISTAK)____________ 
 

o Burua: Serrano.  

o Emaitzak: 69 diputatu (bigarren indarra).  

o Bilakaera politikoa:  

• Odonnell-ek fundaturiko alderdia 

1850.hamarkadan. (Isabel II. erregealdian).  

• Isabelen erregealdiaren azken hamarkadan, 

gobernura iritsi ziren.  

• Azkenik,Ostendeko sinatzaileekin bat egin zuten.  

 
ALDERDI DEMOKRATA (DEMOKRATAK)______ 

 

o Emaitzak: 20 diputatu (laugarren indarra).  

o Bilakaera politikoa:  

• Isabelen 2 urteko aurrerakoian fundaturiko alderdia 

(1854-56). Geroztik indarra lortuz joan ziren,batez 

ere,burgesia berriaren artean.  

 

 

 

ZERGATIK IRABAZI ZITUZTEN 

HAUTESKUNDEAK? 
 

Aurrerakoiak,Batasun Liberala eta 

Demokratak 1869ko hauteskundeen 

irabazle argiak izan ziren. Hau 

ulertzeko,kontuan izan behar dugu, 

Kontuan izan behar dugu:  
 

• Traiektoria politiko handiko 

alderdiak zirela, hots, ezagunak 

(batez ere,aurrerakoiak eta 

unionistak).  
 

• Ostendeko Paktuaren eta Iraultza 

Loirotsuaren protagonistak izan 

zirela.  
 

• Behin behineko gobernua eratu 

zutela.  
 

• Gobernu koalizioa egiteko 

konpromisoa hartu zuela.  

 

 

 

 

 

 

IDEOLOGIA POLITIKOA________ 

Oro har, politikoki zentroan kokatzen 

zirela esan genezake.  

Oinarrizko printzipio batzuk 

konpartitzen  zituzten:  

• Subiranotasun nazionala.  

• Monarkia parlamentarioa.  

• Estatu liberal eta demokratikoa.  

• Erlijioa ofiziala: katolikoa 

 

Monarkiaren aldekoak ziren,baina 

ez Borboien aldekoak. Errege 

dinastia berri bat bilatzea defendatu 

zuten.  

 

 

ERAGIN POLITIKOA___________ 

• Lehen gobernu demokratikoa 

eratu zuten.  

• 1869ko konstituzioan,haien 

eragina eta ideologia politikoa 

nagusitu egin zen; besteak beste, 

Espainia estatu monarkiko eta 

katolikoa aldarrikatzea.  

• Lehenengo gobernu demokratikoa 

eratu zuten hauteskundeen 

ondotik. Dena dela, goiz,haien 

arteko desadostasunak nagusituz 

joan ziren.  
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1869ko KONSTITUZIOA:  
 

- Espainain ezartzen den lehenengo konstituzio demokratikoa kontsideratzen da.Izan ere:  

o Subiranotasun nazionala onartzen da.  

o Gizonezkoen sufragio unibertsala bermatzen da.  

o Erregeari botere legegilea ukatzen zaio (1837 eta 1845.eko konstituzioetan ez bezala): soilik legeak 

sinatzeko eskubidea du, ez erabakiak hartzekoa. 

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

estatuaren erlijio ofiziala katolikoa izaten jarraitzen duen).  

o Adierazpen askatasuna eta giza eskubideak bermatzen dira.  

ALDERDI ERREPUBLIKANOAK   

(errepublika eta demokraziaren aldekoak) 

ALDERDI MODERATUA 

(Isabelinoa) 

ALDERDI KARLISTA 

 

 

ERREPUBLIKANO FEDERALAK___________ 

o Emaitzak: 69 diputatu (bigarren indarra).  

o Buruak: Pi y Margall eta Figueras.  

o Bilakaera politikoa: 1860.hamarkadan zehar 

antolatu eta itsura hartu zuen alderdia izan 

zen.  

o Ideologia eta programa politikoa: ezker 

joera kontsidera genezake. Ideia berritzaileak 

planteatu zituen:  

• Errepublika 

• Estatu federala (zentralismoa gaindituz eta  

probintziei zenbait gaietan ahalmen legegilea 

bermatuz).  

• Estatu laikoa  

• Langileria babesteko legedi soziala  

• Ejertzitoak orain arte gobernuan izandako 

eraginaren amaiera. 
 

o Arrakasta: burgesia txikia,hirietako 

langileria…  
 

 
ERREPUBLIKANO UNIONISTAK____________ 

o Emaitzak: 2 diputatu (gutxiengoa).  

o Burua: Emilio Castelar.  

o Ideologia eta programa: politikoki eta 

sozialki, federalak baino kontserbadoreagoak 

kontsidera genitzake. Estatu zentralistaren 

aldekoak ziren. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

6 urteko demokratikoan,geroz eta indar 

handiagoa lortuz joan ziren alderdi 

errepublikanoak. Azkenik, 1873.urtean, 

Espainiako I. Errepublika aldarrikatzea lortu 

zuten.  

 

 

o Emaitzak: 14 diputatu (porrot 

elektorala)  

o Burua: Canovas del Castillo.  

o Bilakaera politikoa: XIX. mendearen 

hasieran fundaturikoa.Isabel II.aren 

erregealdi osoan,alderdi nagusiena 

izan zen.Azken 

hamarkadan,autoritarismora jo 

zuten,honek,haien gainbehera politikoa 

suposatuz.  
 

o Ideologia eta programa politikoa: 

eskuin joera:  

• Indar kontserbadorea eta zentralista.  

• 1845.eko konstituzioa eta estatu 

eredua mantentzearen aldekoak.  

• Borboien dinastia jarraitzearen 

aldekoak.  
 

o Arrakasta: aristokrazia tradizionala, 

militar kontserbadore batzuk, 

elizkoiak…   
 

o Emaitzen justifikazioa:Isabelen azken 

hamarkadan,haien kontrako oposizioa 

nagusitu egin zen: krisi 

ekonomikoa,krisi soziala… Aldaketa 

eskaerei muzin egin zieten.Isabel 

kanporatu ondotik,are 

indargabetuagoak geratu ziren (ia 

errepresentaziorik gabe).  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6 urteko demokratikoan, Alfontso XII.aren 

eta Borboien itzuleraren alde borrokatuko 

dute. Azkenean, 1875.urtean lortuko 

dutena.  

 

 

o Emaitzak: 18 diputatu  
 

o Bilakaera politikoa: Fernando 

VII.aren heriotzaz geroztik 

fundaturikoa.Hasieran, ez 

zuten Isabel II.aren erregealdia 

onartu, gerra zibila piztea ekarri 

zuena (I.Karlistada).Gerra 

galtzean, Isabel erregina 

legitimotzat onartu behar izan 

zuten. Dena dela, politikoki 

parlamentutik kanpo gelditu 

ziren. Iraultza Loriotsuaren 

ondotik, beren erregegaia 

boterera iristeko aukera ikusi 

zuten.   
 

o Ideologia eta programa 

politikoa: muturreko eskuina.  
 

• Antiliberalak eta 

antidemokratak.  

• Erregimen Zaharra 

berrezartzearen aldekoak.  

• Erlijio eta eliza katolikoari 

protagonismo handiagoa 

ematearen aldekoak.  

 

o Arrakasta: bozka gehien, 

Euskal Herrian lortu zuten.  

 

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -   

Ez zuten Amadeo Saboyakoaren 

monarkia onartu.Azkenik, 

III.Gerra Karlistari hasiera eman 

zioten.  
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o Pluralismo politikoa onartzen da, lehenengo aldiz,liberalak ez diren bestelako alderdiak sartuz 

kongresu eta senatuan (errepublikanoak,demokratak…).  

- Ezartzen duen estatu eredua: Monarkia Parlamentarioa.  
 

- Konstituzioan nagusitu egin zen ideologia politikoa,gobernu koalizioarena izan zen. Alegia,alderdi 

aurrerakoien,batasun liberalaren eta alderdi demokratarena.  

 

4. SERRANOREN ERREGEORDETZA (1869-70)              (liburuko 131-135.orriak) 
 
- Politika ekonomikoa: gobernu berriaren helburu nagusienetako bat, ekonomiaren hazkundea 

ahalbidetzea izan zen. Asmo nagusienak, burgesiaren interesak defendatu eta atzerritarren 

inbertsioak sustatzea izan ziren. Horretarako zenbait neurri hartu zituzten:  

o Politika ekonomiko protekzionista mugatu eta politika librekanbista sustatu zen, kanpo 

inbertsioak sustatzeko.  

o Pezeta sortu zen diru batasuna bermatzeko.  

o Etab.  

- Oposizio politikoaren erantzuna: konstituzioarekin bat egin ez zuten sektoreek sistema 

berriarekin kritiko agertu ziren:  

o Errepublikanoek ez zuten sistema monarkikorik onartzen.  

o Isabeldarrek Borboien itzulera aldarrikatzen zuten.  

o Karlistak sistema berriaren kontra altxatu egin ziren, 3.gerra karlistari hasiera emanez.  

- Oposizio soziala: iraultza babestu zuten herritar askok bere ametsak zapuztuta ikusi zituzten, 

ezen gobernu demokratikoak ez zituen haien interes eta eskaera guztiak aintzat hartu:  

o Nekazariek lurren jabetza aldarrikatu zuten eta hauen lurren banaketa orekatua exijitu. 

o Langile mugimenduaren hastapenen garaia izan zen, Lehenengo Internazionalaren 

ospatze giroarekin hain zuen. Testuinguru honetan, hirietako langile askok 

internazionalismoarekin bat egin zuten eta elkarte ezberdinetan antolatzen hasi ziren.  

- Errege berriaren bila: Prim jeneralak, Europako monarkien eta enbaxadoreen iritzia eta 

onespena bilatu egin zituen, hautagaiak Europako diplomazia eta tentsioak sor ez zitzan. 

Azkenean, Amadeo Saboyakoa aukeratu zen.  
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Arazoa: errege berria bilatu behar izatea.  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.2. AMADEO SAVOIAKOAREN MONARKIA (1870-73) liburuko 140-41.orriak  

 

 
  
- Noblezia eta eliza aurka izan zituen.Hauek, dinastia Borboiaren itzuleraren aldekoak baitziren. 

- Errepublikano federalistek zenbait matxinada abiatu zituzten,, herritar eta langileen babesa 

jaso zutenak. Ideia internazionalistak, anarkistak nagusiki, zabaltzen hasi ziren.   

- Karlistek, III. gerrari hasiera eman zioten.  

- Kuban, Espainiako egoera nahasia aprobetxatuta, independentzia gerra hasi zen, Hamar 

Urteko Gerra.  

Babesik gabe eta panorama konplexu honen aurrean,Amadeo Iak. abdikatu egin zuen (ikus 

141.orriko dokumentua).  

 

 

 

 

 

Gorteek 1870.urtean Amadeo Savoiakoa izendatu zuten 

Espainiako monarkia demokratikoaren errege.  

Bere erregealdia,hasieratik egon zen arazoz gainezka:  

- Bere defendatzailerik sutsuena, Prim,Madrilera iritsi baino egun 

batzuk lehenago erail zuten. Hasieratik,babeslerik gabe geratu 

zen.   

- Ez zekien gaztelaniaz eta herriak, errege atzerritartzat izan zuen.  

 

AMADEO SABOYAKOA 
 

Italiako errege Victor Emanuel II.aren semea zen, 
1845.urtean jaiotakoa. 1870.urtean onartu zuen Espainiako 
koroa. Prestakuntza militarra izan zuen, baina ez zegoen 

prestatuta politikarako; are gutxiago, 1870.urteko 
Espainiako egoera kontuan hartuta;alegia,  tradizio 

demokratikorik gabeko herrialdea zena eta arerioak toki 
guztietan topatu zituen. Espainiara iritsi zenetik, bakardade 

eta hutsune sentimendua izan zuen;are gehiago, kontuan 
hartuta Prima jada ez zegoela. Horrez gain, ez zekien 

gazteleraz eta ez zuen ezagutzen herrialdeko errealitatea; 
askotan, non capisco erantzun behar izaten zuen. Hori dela 

eta, ez zuen ia babesik izan eta Espainiako tronuari azkenik 
uko egin zionean, lasaitasuna sentitu zutela esaten dute.  

El general Serrano, acompañado de Prim y Topete, subastan la 
Corona española entre los candidatos europeos. Caricatura de la 
Flaca, 1870 
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3.2.3. LEHENENGO ERREPUBLIKA (1873-74)       ( liburuko 142-145.orriak)  

 

- Aldarrikapena: Amadeo Savoiakoak dimititzerakoan aldarrikatu egin zen I.Errepublika 

Espainain (1873ko otsailean). Kongresua eta Senatua batuta eta eztabaida askoren 

ondotik,azkenik, estatu Espainiarra Errepublika bihurtuko da, diputatu gehienek Errepublikaren 

aldeko botoa eman baitzuten. Dena den, baiezko botoa eman izanak ez du esan nahi gehiengo 

klase politikoa errepublikazalea zenik. Askok, irtenbide erraza kontsideratu zuten, beste askok 

denbora irabazi nahi zuten Borboien itzulera prestatzeko. Errepublika aldarrikatu eta gutxira, 

hauteskundeak ospatu ziren, errepublikano federalek irabazi zituztenak, Pi i Margall presidente 

bihurtuz. Berehala,Estatu Federala aldarrikatu zuten. Konstituzio berriaren idazkera hasi zuten 

orduan, zentralismoa ukatu eta federalismoa aitortzen zuena, 17 estatuz osaturiko Estatua 

(Espainiar estatuko saiakera federal bakarra historian).  Konstituzioak ordea ez zuen argirik 

ikusi. Izan ere, Errepublikak iraun zituen hilabeteak nahasiak izan ziren oso eta 

ezegonkortasuna izan zen nagusi.  

- Arazoak: Hasieratik arazoz gainezka egon zen eta ezegonkortasuna izan zen nagusi.  

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

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

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

III.Gerra Karlista.  

o Desadostasunak: Errepublikanoen artean zatiketa eta desadostasuna nagusitu zen: batetik, 

Errepublikano Bateratzaileen eta Federalen artean eta bestetik,federalen beraien 

artean.Arazo hauek, konstituzio errepublikanoaren idazkera oztopatu egin zuten (idatzi ez 

zena)  

o Oposizioa: Errepublikarekin bat ez zetorren oposizioa handituz joan zen (liberal monarkikoak, 

demokratak,alfonsinoak…).  

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

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

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

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

erabat independente aldarrikatzea,nor bere kabuz gobernatzeko.Mugimendu iraultzaile 

honekin sektore sozial eta politiko ezberdinek bat egin zuten:muturreko errepublikano 

federalak,herri masa eta langileriak,lehenengo mugimendu erregionalistak… Salmeron 

presidentziara iristean, (errepublikano kontserbadorea zena), iraultza nahiko errez kontrolatu 

egin zen eta soilik hiri isolatu batzuetan eutsi egin zioten 1874.urtera arte.  
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o Arazo horiek guztiek I.Errepublikaren egonkortasun politikoa oztopatu zuten. Honen adibide 

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

federalistak lehenik eta Salmeron eta Emilio Castelar kontserbadoreak ondoren).  

 

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

utzi zituen. Militarrek hartu zuten egoera politikoaren kontrol osoa eta hilabete gutxiren 

buruan, Martínez Camposen buruzagitzapean militarrak altxatu egin ziren,  Alfontso XII.a 

izendatuz Espainiako errege Sandhursteko Manifestua sinatu ostean (ikus liburuko 

145.orria). Honela, Borboien dinastia berrezarriko da..  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

LAS ESPERANZAS FRUSTRADAS 

A la noticia de la proclamación de la República (...) se pusieron en febril 

movimiento cuantos habían considerado nuestras promesas como los faros 

de sus puertos de salvación Los obreros (...) pensaron que la República 

federal les traía (...) trabajo (...), la evidencia de que ninguna tarde verían 

hundirse el sol sin tener para sus hijos el pan que tantas veces les pidieron 

en balde (...). Los labradores también saludaron con júbilo (...) la 

República Federal (...). Los jornaleros, que quieren cobrar ya que no el 

producto íntegro de su trabajo, que sería lo justo, al menos un jornal que 

les baste para satisfacer siquiera las primeras necesidades de la vida (...). 

Pero pasan semanas y pasan meses (...) y las clases obreras leen un 

manifiesto firmado por muchos notables de partido (...). en que va 

envuelta la amenaza de siempre; “orden”, es decir, “sufre y calla o te 

ametrallo” (...) y obreros, labradores (...) todos pierden la fe y la esperanza 

y se entregan a la más cruel desesperación.  

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

ESTATU FEDERALARI BURUZKO KOMUNIKATUA: 

NAFAR DIPUTAZIOA 
 

Gaur, Ekainaren 19an, egindako ezohiko bilera 

honetan eta hainbat merindadeetatik etorritako 

partikularren partehartzearekin, aho batez onartu 

da Nafarroa Estatu federala izateko nahia, bai eta 

orain arte bezala bere foru autonomia batasun 

konstituzionalaren barruan babestua izan dadila 

ere. Hala jakinaraziko zaie Gorteetako diputatuei 
 

Estatu federalari buruzko Akta (1873) 

Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la 

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

donAmadeo de Saboya, la monarquía democrática; nadie ha 

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

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

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

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

nuestra Patria. 

 

Emilio Castelar Espainiar gorteetan egindako diskurtsoa, 1873ko 

Otsailaren 11 
 


