
SEIURTEKOA  BL2F 

 

TRUKE ASKERAEN ONURAK 
 
Loriatsuren helburua: Ekonomia politikoa onartzea. 
Hainbat erreforma horretarako: 
   -Kontsumo zergaren ordez, IRPF (diru sarreraren arabera) 
   -Pezeta sortzea: Diru batasuna lortzeko. 
   -Trenbide konpaniei diru laguntzak: zor publikoa jaisteko. 
   -Meatzetako legea: Ekonomia liberatzeko eta atzerriko kapitalak erakartzeko. 
   -Muga-zergen buruzko legea: protekzionismoarekin (Espainiako industriak 
                                 kontra monopolioa galtzearen beldur) amaiztearren. 
 

IRUZKINA 
 
Figuerolak, ogasun ministroak, idatzitako testua da, 1879an argitaratua, hau da, 
lehenengo liberalizazio neurria jarri eta 9 urte beranduago.   Bertan truke askeari esker 
Espainian egondako ondorioak azaltzen ditu, eta horri esker zituen zorretaz libratu eta 
estatuaren bizi-maila igo dela dio. 



KINTAK (Liburuko 136-137.orriak) 
Zergatik zeuden KLASE HERRIKOIAK KINTEN AURKA? 
                   Legedi liberal berria indarrean jarri ondoren, armada espainiarra aldaketa nabari 

batzuk jasan zituen. Armada herritarrez osatutako taldea bilakatu zen, 1812ko konstituzioak aitortzen 

zuen bezala. Armada gizon ugariz  osatuta zegoen. Armada mantentzeak diru asko kostatu zitzaion 

estatuari. 

                   Armada bi zatitan bereizi: 

· Tropa, deialdien bitartez osatutako hiritarren multzoa, hau da, derrigorrezko soldaduska. 

                            

· Militar profesionalak, talde honen berezko lana zen eta mailaz igotzeko aukera zuten. 

Herrietako 20-30 urte tarteko gizonen deialdia egin ohi zuten, ondoren zozketa baten bidez gizonen 

bostena soldaduska egitera joan behar izango zuen. Hortik dator Kintoen izena. 

Hasiera batean derrigorrezko soldaduska hiru urte irauten zuen gehienez, XIX. mende erdialdean hau 

ez zen betetzen eta soldaduska zortzi urte irautera iritsi zezakeen. Soldaduska pasa ondoren Erreserban 

sartzen zinen, edozein momentutan deitua izan zinatekeen. 

Erospena,  zerga moduko bat zen, hau ordainduz gero soldaduska saihesteko aukera izango zenuen. Goi 

mailako familiak Erospena arazorik gabe ordaintzen zuten, klase ertainekoak bizi osorako zorpetzen 

ziren, azkenik pobreek ezinezkoa zuten Erospenaren ordainketa modu honetan lanbidea eta familia utzi 

eta soldaduska egitera joan behar izaten zuten. Herriaren aldarrikapena hortaz, kinten sistema 

bidegabea kentzea zen. 

 
1.DOK.: Kintoen bidegabekeria: 
 Kintak nahitaez egin beharreko edo nahitaez parte hartu beharreko garaiko zerbitzu 

militarrari deritzo. Soilik diru kopuru bat ordaintzen zuenak libratzeko eskubidea lortzen zuen beste 

batek joaten baitzen. Dokumentu horretan azaltzen dena da, bakarrik dirudunek uko egiten ziotela 

armadari dirua zeukatelako eta beraiei berdin zitzaiela zenbat denbora pasatzen ziren besteak gerran 

edo zenbat hildako ekartzen zituen gerrak. Libratzeko aukera bakarra diruaren bidez zenez, azkenean 

beti jende berdina edo dirudunak ez zirenak joaten ziren gerrara. 
2.DOK.: Kinten aurkako matxinada 
     Bartzelonako “La Convicción” egunkarian argitaratutako artikulua, 1870. urtean, matxinada baten 

berri ematen du.Artikulua dioenez, goizeko hamaiketan talde batzuk zenbait herrietako udaletxe-

atarietan elkartu ziren kintoen zozketaren aurkako manifestazioa egiteko.Manifestazioa zirudiena, 

matxinada moduko iskanbilan amaitu zen zozketan sartuko zituzten gazteen izen zerrendak hautsiz, 

tartean Alkate kanpora! Kintarik ez! protesta-oihuak izan zirelarik. 
3.DOK.: Kintoen zozketa 
       “Seme kinto zozketatua, 
       seme hila eta ez lurperatua. 
       Hamar gazte kintara doaz, 
       haietatik bost itzuliko dira. 
       Erospenik gabeko kintoa, 
       petaterik gabeko hildakoa. 
       Agur Tuterako zubia, 
       azpitik Ebro doa, 
       gainetik zozketatuak, 
       denak urkamendira.” 
 
    
4.DOK.: Emakumeen manifestazioa Zaragozan, 
         kinten aurka 1869 (margolana) 
 
5.DOK.: Semeak kintetatik nola liberatu 
 Seme bat soldaduskatik libratzeko familien ahalegina izugarria zen ekonomiari dagokionez. 

Familia horretako bizirauteko gutxienezko baldintzak betetzeko zailtasunak dituen nekazari pobreenak 



egunean 3-5 pezeta arteko soldata zuen. Horri gehitu behar zaio familiako seme 1 soldaduskatik 

libratzeak:  
→ Madrilen bi solairuko etxebizitza baten balio bereko kostua zuen. 
→ Funtzionario askoren 2 edo 3 urteko soldataren balio bereko kostua zuen. 

 
Hala ere, nahiz eta ondare handirik ez izan, EROSPENA edo ORDEZKAPENA ordaintzeko 

prest zeudenek orotariko irtenbideak zituzten: 

 1.- Bizitza guztirako zorpetu; interes altuko maileguak eskaintzen zituzten kreditu-elkarteekin. 
2.-Seme bat jaiotzerakoan asegurua kontratatzen zuten; semea kintetan sartuz gero erospena 

ordaindu ahal izateko. 
3.-Herrietan bizilagunek diru bilketak egiten zituzten; zozketan sartutako herriko semeen 

erospena ordaindu ahal izateko. 
4.- Udalek ordezkapen-hitzarmenak egiten zituzten; herritarrak libratzeko. 

 

  
6.DOK.: Erospenaren edo ordezkapenaren kostua (1850-1912urteen bitartean) 
 -Erospena: 1500 eta 2000 pezeta inguru urretan. 
 -Ordezkapena: Aldakorra, 500 eta 1250 pezeta artean. 
Adibide bat: bi seme eta 5000 errealeko jabegoa duen aita batek nahiago duela bere ondasunak ematea 

bere semea soldaduskara joatea baino. Ondorioz, aita hori etorkizunerako hanka-motz geratzen da, 

lurrik gabe, idi-parerik gabe, zereal guztiak ia musutruk salduko ditu. 
 

 

7.DOK.: Kintoen baldintzak 
 

 

8.DOK.: Kintoen erospena (1891-1899 grafikoa) 
Grafiko honetan aztertu edo ikusi dezakeguna da, urte batetik bestera emandako kintoen erospenaren 

aldaketak 1891-etik 1899-ra. Urte batetik bestera asko aldatzen ziren erospen kopuruak, adibidez 

1891ean 8000 inguru erosi ziren eta 1892an 23000 baino gehiago. Hori segun iberiar penintsuan edo 

itsasoz beste lekuetako egoeraren araberakoa izaten zen.9.DOK.: Gerra garaiak 
 





3. INDAR POLITIKOAK: ERREPUBLIKAZALETASUNAREN HAZKUNDEA 

 
Javier Iriarte, Irati Irigoyen, Ione López eta Irati Matxiñena (C TALDEA). 

 
3.1 EGOERA BERRIA POLITIKAN 
 1868. urte arte hautesleak oso gutxi zirenez, politika harremanak oso jende gutxi artean izaten ziren. Ondoren, 
sufragio unibertsalarekin, indar politikoak, demokratak eta errepublikanoak bereziki ahaleginetan hasi ziren mezua herritar 
guztiei ailegatzeko. Hau, miting, hitzaldi, egunkari eta foiletoen bidez izan zen, hizkuntza argi eta zuzena erabiltzen. Dena den 
ez zen landa eremu askotara ailegatu. 
 
 1868tik aurrera lau joera nagusi izan ziren: 
 Eskuinean, karlistak zeuden. Hauek hasieran parlamentuko bidea onartu eta hauteskundeetan aurkeztu ziren katolizismoaren 
eta erregetza tradizionalaren gailentasunda defendatzeko.  
Eskuinean, halaber, moderatuak zeuden. Gehienak Isabel II.aren aldekoak eta honek tronura bueltatzea aldarrikatu zuten. 
Moderatuek nekazaritza-burgesia eta lurjabearen babesa izan zuten eta haien buruen artean aipatzekoak dira Antonio 
Cánovas del Castillo. 
 Erdigunean, multzo monarkiko-demokratikoa zegoen. Haietatik 69 diputatu unionistak ziren. Gehienak Prim, Sagasta eta 
Ruiz Zorrilla politikarien inguruko aurrerazaleak ziren eta 20ren bat berriz monarkiko- demokratikoak. Gobernu monarkikoaren 
aldekoak ziren, baina subiranotasun nazionalaren mendekoak eta askatasun publikoen aldekoak ere. Hirietako klase ertainen, 
armadako sektore askoren eta intelektual eta profesional liberal askoren bermea jaso zuten. 
 
 Ezkerretara, Alderdi Demokrataren zatiketaren ondorioz sortutako Alderdi Errepublikano Federala zegoen. 69 diputatu zituen 
Pi y Margall eta Figueras alderdi buruek gidatuta. Federalismoak, Estatua berritik egituratzeko itun-sistema bat askatasunez 
ezartzea proposatzen zuen, historiaz eta kulturaz jantzitako herrien artean. Era beran, Elizaren eta Estatuaren arteko bereizketa 
eta Estatu laikoa aldarrikatzen zuten. Ez zuen armadak politikan esku hartzerik nahi eta gizartea eraldatzea proposatzen zuen, 
bai eta Estatuak lan-baldintzak arautzeko eskubide demokratikoetan esku-hartzea ere. Errepublikano Federalen barnean bi 
joera zeuden. Onberak(Pi y Margall) eta Intrantsigenteak(Jose Maria de Orense): 
-Onberak: hauen eskuetan alderdiaren zuzendaritza zegoen eta legezkotasuna errespetatzearen aldekoak ziren, hori dela eta 
ez zeuden matxinada armatuen alde. Hauen iritziz federalismoa “goitik-behera” ezarri behar zen(gobernuak bultzatuta) 
-Intrantsigenteak: herri matxinadaren bitartez errepublika federala ezartzearen aldekoak ziren. Haien esanetan lurraldeek 
independentzia aldarrika zezaketen, gero errepublika federal bati askatasunez atxikitzeko.  
 
 Azkenik, errepublikazaleen barneko eta Castelarri buru zuen talde bati unitarioak esaten zitzaien Estatuaren eredu 
federalarekin ados ez zeudelako eta errepublika unitarioaren aldekoak zirelako. Hauek politika eta gizartearen ikuspegitik askoz 
ere kontserbadoreagoak ziren. 
  
 
Gizakia ezin da zokoratua bizi, bestela basakeria hutsera eramango luke. Gizakiak familiaren beharra dauka, sentimenduak 
adierazteko etab. Familia multzoak herria osatzen du, baina kopuru nahiko handia behar du  bestela ez luke behar dituen 
emaitzak lortuko. Udalerri hauen kopuru jakin batek, hizkuntza, kokaleku geografiko edo/eta ohiturengatik elkartu eta probintzia 
eratzen dutex edo kantonamendua sistema errepublikanoan. Hauek era berean estatu nazionala dute.  
 

3.2. ERREPUBLIKAZALETASUN FEDERALA 
 
Errepublikazaletasun federala behe-burgesian, hirietako klase herrikoietan eta langile-nekazari-mugimenduan oinarritzen zen. 
Gizarte-kontuaren lehen kezkak errepublikazaleetan sortu ziren eta han jaio ziren langileak babesteko proposamenak. 
 
Herritarren haserrea lagungarri izan zen errepublikazaleentzat, herri xeheak ikusi zuelako ez zirela bete proposatutako 
erreformak. Seiurtekoan, errepublikazaletasuna eta gizarte aldaketa estu estuki lotuta joan ziren. 
 
1868ko iraultzan plazaratu zen gizarte izaerako aldarriak aurreratuenak izan ziren herritarrak iraultza prozesuan sartuta 
egoteagatik. Ez zuten bakarrik politikan parte hartu nahi, baizik eta arazoak konpondu, lan baldintzak, soldatak, lurrak 
banatzea.. 
 
1868ko abenduan lehen altxamenduak hasi ziren Cadizen “Errepublika federala ala heriotza!” oihuarekin. Hainbat hirietan eman 
zen errepublika ezartzea eta monarkia ez berraztertzea aldarrikapenekin. Kinten aurka zeuden eta hainbat herri mobilizazio 
egin zituzten baina ez zuten sistema indargabetzea lortu. 
 
1869ko maiatzean Espainiako errepublikazale federalek itunak egin zituzten altxamenduak egiteko eta hurrengo hilean Madrilen 
behin behineko Kontseilu Federala eratu zuten. 
 
Prim jenerala armada erabili zuen altxamenduei aurre egiteko eta 1869ko urrian gobernu buruak esan zuen mugimendu 
errepublikar federalista garaitua zegoela. Altxamenduek arrasto nabarmena utzi zuten eta hurrengo urteetan berriz matxinadak 
piztu ziren. 
 

 



 ERREPUBLIKAZALETASUN FEDERALAREN INDARRA (mapa) 139.orrialdea. 
 Errepublikazaletasun federalak indarra gehienbat Mediterraneoko kostaldean nahiz Andaluzian izan zuen, hainbat 
hiriburu garrantzitsuetaz gain, hala nola, Palma, Madril, Zaragoza, Ourense,... 
 Hau lehen aipatutako arrazoiengatik izan zen. Hots, federalismoak estatua berritik egituratzeko nahia zuen, itun-
sistema bat askatasunez ezarriz. Horrekin batera, estatuak lan-baldintzak arautzeko eskubide-demokratikoetan esku hartzea 
nahi zuten, langileak babesteko proposamenak eginez. 
 Arrazoi askoren artean horregatik izan zuten indarra federalek lurralde hauetan, Mediterranear itsasoan zeudelako 
eta merkataritza oparoa zutelako, horretaz gain, lur eremu zabalak zituzten merkataritza garatzeko. Gainera, azpimarratzekoa 
da Espainiak zeukan industria bakarrenetako bat, ehungintza, Katalunian kokatuta zegoela. 
 Horregatik nahi zuten biztanleek estatu deszentralizatu bat, haiek lortzen zituzten irabaziak bere esku geratzeko eta 
ez Espainiar estatuko gainontzeko lurraldeen artean banatzeko. 
 

 LA FLACA ALDIZKARIKO KARIKATURA. 139.orrialdea.  
 Karikatura honetan bi pertsonai nagusi ageri dira.  
 Alde batean, Castelar, hau bibotedun gizona da. Castelar unitarioa zen (kontserbadoreagoa) eta ez zegoen eredu 
federalarekin ados. 
 Beste aldea, Pi y Margall ageri da, hau alderdi errepublikano federaleko kidea zen.  
 Aipatu beharra dago karikaturan ikus daitekeela Castelar bere ikasleei ordenez eta ongi irakasten ari diela. Pi y 
Margallen ikasleak berriz, haien artean borrokatzen ari dira. Hau da, federalak haien artean ari dira borrokan. 
 Gainera, hainbat pertsonai irudikatuta daude, hala nola, nekazari bat (irudiaren erdian) edota hainbat lurraldeetako 
jendea, Katalanak. 

 
 

3. INDAR POLITIKOAK: ERREPUBLIKAZALETASUNAREN HAZKUNDEA 138-139. orrialdeak 
 
3.1 EGOERA BERRIA POLITIKAN 

 
3.2. ERREPUBLIKAZALETASUN FEDERALA 
 
ERREPUBLIKAZALETASUN FEDERALAREN INDARRA (mapa) 139.orrialdea. 
 

 
 



LA FLACA ALDIZKARIKO KARIKATURA. 139.orrialdea.  
 

 
 
  



AMADEOREN ERREGEALDIA 
 

 

  Primek iritzia eskatu zion atzerriko enbaxadoreei Espainiako tronu hutserako hautagairik egokiena nazioarteko adostasunez 
lortzeko. Portugalgo dinastiak ezezkoa eman zuen eta Frantzia errege alemaniarraren kontra agertu zenez, aukerak murriztu 
ziren. Hortaz, Italiakoa hartzea erabaki zuten (Amadeo Saboyakoa) demokratikoa zena eta zeinaren errege-etxeak ospe handia 
zeukan. Gorteek Amadeo Saboyakoa onartzen dute. Prim atentatu batean hil zuten eta horren ondorioz, Amadeok bere babes 
gorena galdu zuen. 
  Dinastia berriak, jende gutxi zuen alde, hala nola, aurrerazaleak eta unionistak (eta ez denak). Berriz, dinastiaren kontra 
 hasieratik jarri zirenak errepublikazaleak eta tradizionalistak izan ziren. Gainera, karlistaldia hasten da Kubako gerrarekin 
batera. Herritarrak ere kontra zituen. Sufragio unibertsala eta askatasun politikoa ezarrita, errege berriak erregimen guztiz 
demokratikoa finkatu nahi zuen. Amadeoren erregealdian zenbait gorabehera izan ziren. Gainera talde politikoen arteko borroka 
etengabea izan zen. 
 
  Amadeo hasieratik moderatuak kontra zituen, ez zioten dinastia berriari zilegitasunik aitortzen eta borboiei fidel izaten jarraitu 
zuten. Moderatuek boterean Borboiak nahi zituztenez baina Isabel II.arekin pozik ez zeudenez, honen seme Alfontso 
proposatzen zuten erregetzat. Gainera, eliza eta diru eliteak moderatuen alde jarri ziren, erregimenak haien interesen kontra 
gobernatzen zuelako. Baita Isabelen kontra jarri ziren. Iraultza, Loriatsua, ekarritako askatasun giroaren ondorioz, karlistek bere 
mugimenduari indar politikoaren itxura eman zioten eta gune batzuetan altxatu egin ziren. Karlistek Karlos VII nahi zuten 
boterean. Karlisten beste sektore bat, indar politikoa errotu zen. Sektore hura, muturreko katolikoak ziren eta monarkia 
berriaren aurkakoak ziren. Amadeo ere ez zituen errepublikazaleak alde izan, lehen esan bezala, eta herri taldeek gizartea 
aldatu nahi zuten. 1872an matxinada federalista gertatu egin zen (errepublikazaleen ekintzak…). Gobernua berehala zapaldu 
egin zuen. Era berean Kubako uhartean gatazka bat hasi zen. Kuba Espainiako azken kolonia izan zen. Hainbat jabe kreolok 
gidatuta, matxinada piztu, eta herritarrak alde agertu ziren, buruzagiek esklabotzari bukaera emango ziotela  aginduz. 
Gobernua proiektu hori bultzatzeko eta uharteak erreforma politikoak egitearen aldeko jarrera hartu bazuen ere, Kuban 
ekonomia-interesak zituzten espainiar sektorea kontra azaldu ziren. Gobernu-koliazioa (unionistak, aurrerazaleak eta 
demokratak) desegin zen, eta gobernu aldaketa asko izan ziren. Oposizioa presio politiko handia egin zuen eta horren ondorioz, 
Amadeo Savoiakoak tronuari uko egin zion eta Espainiatik alde egin zuen. 
 

 

KUBAKO MATXINADA (Kubaren independentziaren aldeko manifestua, 1968) 
 
  Manifestu honen bitartez, lortu nahi zituzten eskubideak azaltzen saiatu ziren, altxamendua eragin izan zuten arrazoiak, 
alegia. Berdintasuna (gizarte hartan ezberdintasun sozial, politiko, juridiko etab. asko zeuden), herriaren subiranotasuna 
bermatzeko sufragio unibertsala (ehuneko oso txikiak zuen bozkatzeko eskubidea), esklabotasunarekin amaiera (esklabutzaz 
asko baliatzen ziren), eta azkenik, independentzia eskatzen zuten, izan ere, Espainiaren agindupean nahi zituzten eskubideak 
lortuko ez zituztela uste zuten. 
 

KARIKATURA 
 
  Irudi honetan, erdian Serrano jenerala dago irudikatuta, eskuan Espainiako koroa duela eta Prim eta Topete aldeetan 
dituelarik, aurrean, jende talde bat dute (Europako botereak). Honekin, koroa enkantean saltzen (subasta) ari zirela adierazi 
nahi dute. Azkenean, Amadeo Savoykoak lortu baitzuen espainiako boterea, baina aurretik, Portugal, Alemania etab.en 
ezezkoa jaso zuten-eta. 
  



ESPAINIAKO LEHEN ERREPUBLIKA (1873-1874) 

Paula Nuin, Aritz Ortega, Nagore Orzanco, Elias Sanchez, Aisha Valmaseda 

2.F / E taldea 

 
 Amadeo Savoiako joan zenean, nazio-subiranotasuna Gorteen eskuetan geratu zen. Bertan, Errepublika ezartzeari 
buruzko bozketa egin zen, 1873ko otsailaren 11n onetsi zena, gehiengoa alde zegoelarik. Lehenengo gobernuburua Estanislao 
Figueras izan zen, federal eta unitarioen artean aukeratua izan zena. Hala ere, guzti hau estrategia hutsa izan zen, gehiengoak 
nahi zuena, denbora irabaztea baitzen, Borboiak Espainiara itzul zitezen. Europako potentzia nagusiek isolatu zuten 
errepublika, eta munduko beste errepublika batzuen laguntza jaso zuen. 
 

 
142. ORRIALDEKO 1. IRUDIA: 

 Banderak: Beste Errepublika batzuen     laguntza. 

 Monarkia tiraka: Haren gainiko indarra adieraziz. 

 Kleroa: Korrika ihes egiten du. 

 Urrezko burdia: Nagusitasuna adieraziz. 

 

  
Herritarrek, ezkutuko nahiez eta arazoez at, pozez hartu zuten Errepublika gizartearen nahiak asetzeko garaia 

bezala hartuz. Modu horretan, Juntz Iraultzaileak eratu ziren udalerrietan eta matxinaden aldeko mugimenduak eta hirietan, 
herritarren mobilizazioak eman ziren, langile-mugimenduari hasiera emanez. 
 Hala ere, Errepublikaren egiturari  hasiera eman zioten buruzagiek Juntak disolbatu eta matxinadak zapaldu zituzten, 
legearekiko lotura handiagoa baitzuten haien alderdiko oinarriei baino. Hori egin eta gero, hauteskundeak deitu eta erraz, 



errepublikazaleek irabazi zituzten.

 
 

1873ko GORTE KONSTITUZIOGILEAK 
 Kostituzionalak, aurreko aurrerazale eta demokratengandik zetozen. 

 Karlistek ez zuten parte hartu. 

 Hautesleen %60 abstenitu egin zen. 

 

ERREPUBLIKA FEDERAL BAT EZARTZEKO SAIAKERA: 
 

Gorteak 1873ko ekainaren 7an Errepublika Demokratiko Federala aldarrikatu zuten. Figueras izan zen lehenengo 
gobernuburua, baina egun batzuk barru dimititu eta agintea Francisko Pi i Margallenen esku gelditu zen. Honek erreformak egin 
nahi zituen: konstituzio federala, Eliza eta Estatua bereizi, koloniei independentzia eman, armadan disziplina ezarri eta lege 
batzuk onetsi. 
 

Lege erreformistak ez ziren garatu, errepublikak asko iraun ez zuelako, baina kolonietako esklabotzaren 
deuseztapena berrestea lortu zuten, baita kintak ezabatzea, zergak berritzea eta lan arloan legedi babesgarriari hasiera ematea 
ere. 
 
KONSTITUZIO FEDERALAREN PROIEKTUA 

Konstituzio berriaren proiektua ez zen onetsi. 1873ko konstituzio Errepublikano Federala 1869ko konstituzioaren 
ildoari jarraitu zitzaion. Errepublikak presidente bat izango zuen eta Gorteei dagokienez bi ganbarei eutsiko zitzaien: Senatuari 
eta Kongresuari. Gurtzaaskatasuna onartu eta elizaren eta estatuaren bereizketa ere. 

Nazioa 17 estatuz osatuta zegoela ezarri. Boterea hiru mailatan: udalerrietan, estatu erregionaletan eta estatu 
federaletan. Estatu federalak ekonomian, administrazioan eta politikan autonomoak izango ziren. Estatu erregionalek beren 
konstituzioak landuko zituzten. Estatu ez zentralista bat planteatu zen. 

 
GATAZKA ARMATUA 

Lehenengo errepublika honek, arazo larriengatik, gobernu-ekintzak geldiarazi zituen. Arazo horietako bat, karlisten 
matxinadak izan ziren, hauek, errepublikarengatik bizkortu eta larriagotu ziren; lehen, gatazka batzuk ziren eta errepublikaren 
jaiotzearekin, gerra izatera pasatu zen. Hauek, betiko lurraldeak hartu zituzten eta baita ere Kataluinara ailegatu ziren. Asko 
hedatu arren, ez zituzten hiriburuak hartu. 



 

143. ORRIALDEKO IRUDIA

 
 

 Karlisten aurkako satira da. 

 Ardiak agertzen dira, landa eremuan gertatutako gerra zela adierazteko( ez zen hirietara iritsi). 

 Atzean, eliza agertzen da, karlistak kristauak zirelako. 

 Atzean pirineos jartzen du, horrek menderatutako lurralde batzuk adierazten zituen. 

 Erabiltzen dituzten txapelak, karlistek erabiltzen dituztenak dira, hauek euskaldunei begi-keinu egiteko egin zuten. 

 Beraiek nahi duten erregeari keinu egiten zaio, haien goiburuaren (Dios, patria, rey) gainean dago, guztiak haren 
agerpena ikusten dutelarik. 

  



5.3: KANTONAMENDUEN ALTXAMENDUA: (144.orria) 
Ane Pinillos, Sara Sainz de Vicuña, Unai Elost, Ander Ollo, Xabier Irisarri 
 

Errepublikaren ibilbideko gatazkarik larriena izan zen, gobernu krisi oso konplexua eragin zuena honako bi nahaste hauengatik: 

Alde batetik, errepublikazale federalisten xedea kantonamendu autonomoak izatea zen eta bestetik, ideia internazionalistak (sortu berriak) 

zituzten jendearen helburua gizarte-iraultza zelako. 
 
 Horiek horrela, kantonamendu independenteek egitura federala aldarrikatu zuten (gobernu autonomoa, berezko legedia) eta 

hauen nahia gizarte erreformak aurrera eramatea zen. Hauek errepublikazaleek indar handien zuten lurraldetan eman zen, bereziki 

Cartagenan,  non herritarrak altxatu ziren (artisauak, merkatari txikiak, soldatapekoak) federalistek gidatutak, kantonamendu independenteak 
aldarrikatzeko. 
 
 Hori dela eta, Espainiako estatuaren errepublika gobernua hirutan aldatu egin zen: 

Egoera larri honen aurrean, Pi y Margall gobernuburuak dimititu egin zuten kantonamendu independenteen aldeko matxinada 

zapaldu nahi izan ez zuelako.  
Ondoren, Nicolas Salmeron kargua eskuratu eta altxamendua gogor zapaldu zuen Cartagena izan ezik. Gainera, zapalketaren 

arduradunei (jeneralei) botere aunitz eman eta armada gizarte-iraultzaren kontra jarri zuen ordena mantentzeko asmoz. Azkenean, honek ere 

dimititu egin zuen kantonalisten heriotza-zigorra sinatu nahi izan ez zuelako. 
Orduan Emilio Castelar errepublikazaleen burua zena, guztiz kontserbadorea eta eskuindarra, kargura iritsi eta errepublika 

eskuinera eraman zuen. Honek, autoritatean eta indarkerian oinarritutako gobernua aurrera eraman zuen eta 1874ko irailaren 13an, Gorteek 

berorri botere osoa eman ostean, Parlamentua itxi eta 1874ko urtarrilaren 2ra arte gobernatu zuen. 
 

5. 4: ESPERIENTZIA ERREPUBLIKANOENAREN AMAIERA: (145.orr)  
 

1873ko irailetik aurrera , errepublikak joera kontserbadorea hartzen du,Castelarrek osatutako gobernuarekin , helburu  federalistak eta 

erreformistak alde batera utzita. 
Castelarrek ez zuen babesik gorteetan eta federalak kargugabetuko zuten beldurrez, agintekeriaz gobernatu zuen kontserbadoreekin bat eginda eta 

militarrei eskubide zabalak emanik  ordena publikoa jartzeko. 
 

Abenduan, diputatu askok akordio bat egin zuten Castelarren gobernuari zentsura-mozioa egiteko, hau dimisiora behartuz, Gorteetako 

bilkurak berrasterakoan. 
Talde horrek, Gobernua kontrolatu nahi zuen, Errepublikari hasierako asmoak itzultzeko. 
 

1874ko urtarrilaren 3an, Gorteak ireki eta Castelarren gobernua galtzaile atera zen.Hori ikusirik, Gaztela berriko Manuel Pavía jeneralak 
Errepublikako Gorteak  deuseztatzeko agindua eman zuen. Hasieran diputatuek gogor egin zioten baina guardia zibilarekin inbaditzen hastean,alde 

egin zuten. 
 

Ondoren boterea unionistek eta aurrerazaleak  osatutako koalizioaren esku geratu zen, Serrano jeneralak zuzenduta.Izaera 

kontserbadoreko erregimen errepublikanoa egonkortzen saiatu zen. Hau da, Isabe II.enaren seme Alfontso XII.aren itzulera  nahi zuen. 
Horrela, 1874 ko abenduaren 29an Arsenio Martínez Camposen Saguntoko altxaldi militarrak AlfontsoXII.a errege egin zuen, lehenik ,bere amak 

abdikatuta zuen berarengan ,Canovas del Castillo Kausa Alfontsinoaren burueta ideólogo izanik.Eta berak idatzi zuen Alfontsok sinatutako 

Sandhursteko Manifestua: erregimen kontserbadore eta katolikoa, politika-sistema liberala bermatu eta politika eta gizartean egonkortasuna eta 
ordena berrezarri. 
 

 

CARTAGENAKO KANTONAMENDUA 
 
NON: Catagenako hirian. 
NOIZ: 1873ko urriaren 1ean. 
ZER: Cartagenako Kantonamendu independientearen aldarrikapena (gobernu autonomoa eta berezko legedia zuena). 
IZAERA: Politikoa. 
EGILEA: Junta subiranoko kideek. 
ITURRIA: Lehenengo mailakoa. 
 

TESTUINGURUA:  
 
 Isabel II.aren erregealdiaren (1833-1868) ostean, seiurte demokratikoari hasiera eman zitzaion. Garai berri honen hasieran Espanian 

finantzia krisia (trenbide-sareek eskatzen zuten kapital inbertsioagatik), industria krisia (Kataluniako ehungintzan bereziki, kotoiaren AEBtako 

lehiagatik) eta bizibide krisia (uztadi txarrek oinarrizko produktuen prezioen igoera zela eta) eman zen. 
 Egoera larri honen aurrean, “Loriatsua” izeneko Cadizen emandako manifestua (altxamendu militarra) zela eta, Isabel II.ak dimititu eta 

junta iraultzaileak sortu ziren. Gerora, juntetako unionistak eta aurrerazaleak batu eta behin-behineko gobernua osatu zuten Serrano buru zelarik. 

Honek ekonomia berrikuntzaren aldeko ahaleginak egin zituen kontsumoaren gaineko zergak ezabatzeko, zor publikoarekin eta jarrera 

protekzionistarekin amaitzeko,.. . Hala eta guztiz ere, erlijioak hezkuntza bideratzen jarraituko du, apaizen eta beraz, elizaren bitartez. 
 



IRUZKINA: 
  

Cartagenako Kantonamenduan aldarrikatutako askatasun autonomikoa ematen zen lehen aldia zen baina, lehenago Estatu liberalaren 
eraikuntzan emandako iraultza liberalaren prozesuan (1833-1843) Javier de Burgosek probintzien banaketa sortu zuen, zeinak Antzinako 

Erregimeneko toki-administrazioa desegin eta administrazio-batasuna lortu zuen. Horregatik, Espainia 1833an 49 probintziatan zatitu zen. 
 

Irakaskuntzari begira, doako irakaskuntza publikoa lehen aldiz 1812ko Cadizeko konstituzioan aldarrikatu zen, monarkia mugatua eta 

hiritarren eskubideen adierazpena adieraztearekin batera. Geroxeago, Isabel II.aren erregealdian, hamarkada moderatuaren garaian (1844-1854 

bitarte) Narvaez jeneralak gobernu burua eskuratu zuenean, irakaskuntza publikoaren nazio-sistema ezarri zen, non irakaskuntza mailak bereizi ziren 

(oinarrizko heziketa, bigarren hezkuntza eta unibertsitatea).  Hauxe bera, 1857an Espainian Moyano Legearen bitarteez onetsi zen. 
 

Honetaz aparte, betidanik borboien garaitik hezkuntza Elizaren esku egon da eta honi eskumen ugari bermatu zaizkie. Beraz, betidanik 
gizarte ideologiaren gaineko kontrola elizaren menpe egon da. Hori dela eta, Kantonamendu independenteek irakaskuntzan erlijioaren baloreak 

irakastea debekatuko dute. 
 

Bestalde, 1812ko konstituzioan hiritarren eskubideen adierazpen bat bildu zuten. Pentsamendu- eta adierazpen- eskubideekin batera, 

jabetza- eskubidea ere aitortu zuten. Aitzitik, Cartagenako kantonamenduan jabetza pribatua kendu egin nahi dute, ondasunak kantonamenduaren 

esku geratzeko. Horrela, Estatuak diru gehiago eskuratuko zuen, momentuko krisi egoerari (bereziki finantza krisiari) aurre egin ahal izateko. 
 
ONDORIOAK: 
    Cartagenan, artisauak merkatari txikiak eta soldatapekoak altxatu egin ziren, kantonamendu independenteak aldarrikatuz. Pi y Margal 

presidenteak ez zuen altxamendua zapaldu nahi izan eta dimititu egin zuen.  
      Nicolas Salmerón kargua artu zuen  eta altxamenduei bukaera eman zion. Honek beranduago ere dimititu egin zuen ez zuelako heriotza-zigorrak 
sinatu nahi izan. Emilio Casterlar artu zuen kargua.  
   1873ko irailaz aurrera, Castelarrek joera kontserbadorea artu eta indarkeriaz gobernatu zuen, zueden arazoak konpontzeko. Irailaren 13an botere 

osoak lortu zituen, 1874ko urtarrilaren 2ra arte. 
 

 


