
BERREZARKETAREN HONDAMENDIA 1898-1923
krisi hirukoitza, militarra, politikoa eta soziala

Cánovasen sistemaren deskonposizioa
Testu inguru historikoaren garrantzia
98ko krisia
dinastiaren alderdiek goitik berrikuntzaren aldekoak
Aste tragikoa
Txandaketa sistemaren porrota
Gerra handiaren eragina

I.- Testu inguru historikoa
I.1.- Onbiderapen politikoa 1902-1912

Ezaugarri bi
Txandaketaren jarraipena: Baina zailtasun handiekin, Cánovas eta Sagasta desagertuak, 
geldituko dira  Silvela, Maura, Dato, Canalejas, Moret… 
Barne zatiketak agertzen dira
Dinastiko alderdietatik politika onbideratzearen porrota. Goitikako iraultza

I.2.-  1909ko ASTE TRAGIKOA
– Arrazoi sakonak. - Marokoko gerra eta kinten sistema. Langile mugimenduak ez 

dago ados
– Azaleko arrazoiak. Eskapularioak
– Garapena. - Indar publikoekin liskarrak eta antiklerikalismoa.
– Errepresioa.- Armadaren parte hartzea, langileen ordezkarientzako kartzela eta 

Ferrer i Guardiarentzat hil zigorra.
– Ondorioak.- Mauraren dimisioa, dinastiko alderdien arteko tirabirak baztertzen 

lortzen ez duelarik.
– Erranahia.- Greba orokorra tresna politikoa bezala. Langile mugimenduaren 

erradikalismoaren hasiera.
I.3.- Txandaketa sistemaren porrota  1913-17
– Mauraren kanpaina, dinastiko alderdien arteko tirabirak baztertzen lortzen ez 

duelarik.
– Alderdi dinastikoen barruko hausturak
– Oposizioak presionatuko du Gobernuan parte hartu ahal izateko, Cánovasen sistema 

guztiz hautsiz.
I.4.- AURRENEKO GERRA MUNDIALAREN ERAGINA
– Espainia aliatuen aldekoen eta germanofiloen artean banatuko da. Datok erabakiko 

du neutraltasuna mantentzea.
– Neutraltasunari esker esportazioak haziko dira ikaragarri. Ondorioz enpresa 

handien etekinak bidertu ziren.
– Inflazioaren eta liskar sozialen igoera ere erakarriko ditu. Gatazka hauek 17ko 

krisia baldintzatu zuten eta Berrezarkuntzaren sistemaren orekan eragina izan 
zuen.

     II.- 17ko KRISIAREN HIRUKOIZTASUNA
- Gatazka sozialen ugalketa eta Espainiako bizitza politikoaren hondoratzeak metatuko 
dira 1917ko udan, krisi militarra, politikoa eta soziala.
- Azkenean gainditua eta gogorki erreprimitua izango da baina Berrezarkuntzaren 
sistema era bat ahulduta utziko du; laster apurtuko da sistema.
- Kolonien hondamenditik mamitu izandako liskar guztiak bat egingo dute krisi honetan. 

Nafarroako eta Espainiako Hª

Mikel O

http://www.costadelsur.net/salus/histo2/Actxcres.htm#Doc.%204.-%20crisis%2017


Sistemaren kontrako indarrek aurre egingo diote.
II.1.- DEFENTSA BATZARRAK
- 98ko krisiak eragin handia izan zuen armadan
- Sindikatu baten modura antolatu zituzten armadaren interes ekonomiko eta 
profesionalak babesteko.
- Armadako sektore batzuen ezin egonkortasuna eta haserreengatik sortuko dira
- Euren eskaerak bereziki profesionalak ziren baina onbideratu kutsua bazuten. Gastu 
ahalmenaren galera eta afrikanerren sektoreen merituengatik kargu lorpenen kontra 
jotzen zuten.
- Gobernuarekin liskarrak izan eta gero, eskakizun politikoak plazaratuko dituzte, 
orduan lortuko dute profesional eskariei erantzuna jasotzea.
- Eragina. Armadaren parte hartzea bizitza publikoan gorat doa, modu beldurgarria 
batean.
II.2.- ASANBLADA PARLAMENTARIOA
- Armadaren altxamendu edo liskarrak, ekintza politikaria ateak ireki zizkion.
- Alderdi dinastikoak pairatzen duten onarpen guttiagatik, Canbók erreformaren alde 
dauden parlamentariak deituko ditu, hots, gobernu sistemaren aldaketaren aldekoak; 
Lligak, EAJ, Sozialistak, Errepublikarrak eta zenbait liberal bere alde agertuko dira.
- Gorte legegileen deialdia eskatzen dute eta aldi berean berrikuntza programa bat non 
nazionalismoen eskakizunak atenditzen diren.
- Koroak izendatzen dituen senatariak desagertzea, honela hautaturiko senatarien 
biltzarra osatuz. Asanblada honetan esleitzen dute honako hau, konstituzioa 
moldatzearen beharra, bertan autonomia sistema zabala barneratzen delarik.
- Erranahia. Krisiaren bigarren elementua da, eta Berrezarkuntza sistemaren kontra 
doa baina oraindik “goitik”egindako da. Hirugarrena ordea “behitik” sustatuko da.
III.3.- GREBA OROKORRA
- UGT eta CNT arteko hitzarmena
- Deialdiaren arrazoiak:

• Ezegonkortasun politikoa “... nazioko zenbait erakundek garrantzitsuek segidan 
hartu duten jarreragatik”

• Prezioen igoera garapen ekonomikoagatik
• Sistema politikoan aldaketen alde “... Gorte legegintzaldirako hauteskunde 

garbiak ospatzearen alde”
- Greba burutuko da baina defentsa batzarrek eta parlamentarien asanbladak ez dute 
lagunduko.
- Errepresioak hildako eta preso anitz erakarriko du.
- Gobernuak ukitua gelditu zen, baina berez sistema agortuta zegoen.

III.- DIKTADURARAKO BIDEA
- Krisi hirukoitzak kontzentrazio gobernuak ekarri zituen
- 1918tik aurrera gatazka sozialak areagotuko dira; Andaluzian hirurteko boltxebikea 
eta Katalunian pistolerismoa
- 1921ean Annualeko hondamendia eta Picasso txostena. 
- 1923an Primo de Riverak estatu kolpe bat emango dut telegrama baten bidez. 
Berrezarkuntza sistemaren amaiera izan zen.
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