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4.2.1. ERREFORMISMO DINASTIKOA 

1. Alfontso XIII.aren koroatzea. 1898.urteaz geroztiko krisia 

 2. Erregenarazionismo politikoa eta sistema demokratizatzeko saiakerak: Maura  

     Kontserbadorearen (1907-09) eta Canalejas Liberalaren gobernuak (1909-12) 

 

4.2.2. MAROKOKO AUZIA ETA 1909ko ASTE TRAGIKOA 

1. Estatu espainiarra lasterketa kolonialean: Algeciraseko Biltzarra (1906) 

2. Bartzelonako Aste Tragikoa (1909) 

 

4.2.3. OPOSIZIO POLITIKOAREN ETA LANGILE MUGIMENDUAREN INDARTZEA 

1. Errepublikanoak 

2. Indar Nazionalistak  

3. Alderdi Sozialistak eta UGT 

4. Anarkosindikalismoa: CNT 

  

4.2.4. I.MUNDU GERRAREN (1914-18) ONDORIOAK ESPAINIAN.   

1. Espainiak izandako papera gerran eta honek ekarritako ondorio ekonomikoak. 

2. 1917ko Iraultza boltxebikearen eragina.  

 

4.2.5. 1917KO KRISIA 

1. Krisi militarra (Defentsa Batzarrak) 

2. Krisi politikoa (Parlamentarioen biltzarra) 

3. Krisi soziala (langile greba) 

 

4.2.6. SISTEMAREN HONDAMENDIA. (1917-23) 

 1. Krisi eta ezegonkortasun politikoa. 

 2. Langile gatazken hazkunde eta pistolerismoa. 

 3. Annualgo hondamendia eta bere ondorioak. 

 

4.2.7. PRIMO DE RIVERAREN DIKTADURA 

 1. Direktorio militarra (1923-25) 

 2. Direktorio zibila (1925-30) 

 3. Dictablanda (1930-31) 

 

4.2 BERREZARKUNTZAREN KRISIA, ALFONTSO XIII.AREN 

ERREGEALDIA (1902-31) 
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SARRERA 
 

Alfontso XIII.a une latzean heldu zen errege kargura. Izan ere, 1898.urteko hondamendiaren 

krisiari, geroz eta kontzientziatuago eta ekimentsuago zegoen herri masa eta talde politikoen 

aldarrikapenak batu zitzaizkion. Bere erregealdian zehar, langile mugimendua, nazionalismo eta 

errepublikazaletasuna sendotu egin ziren. Honen aurrean sistema demokratizatzeko itxurak egin 

zituzten alderi dinastikoek, zenbait lege hobekuntza proposatuz eta estatuko zenbait egitura 

modernizatuz. Hauek dena den ez ziren nahikoak izan benetako aldaketak eskatzen zituzten 

herri eskakizunei.  

 

Alfontso XIII.aren erregealdia markatu zuen beste auzi bat Marokokoa izan zen. Koloniak 

galduta eta europar potentzien lasterketa kolonialean sartuta, estatu espainiarra bete betean 

eutsi zion Marokoko iparraldearen konkistari. Bertakoek ordea ez zizkioten gauzak erraz utzi eta 

honek penintsulako herri masa gerraren kontra mobilizatzea ekarri zuen, ezen porrotak 

gainditzeko milaka soldadu gazte bidali zen gerra egitera, horietako anitzek bizia bertan galduz.   

 

I.go Mundu Gerran parte hartze zuzenak ez izanik ere, Espainiak krisi ekonomiko larria bizi 

izan zuen honen ondotik. Krisiak jada antolatua zegoen langile mugimendua indartzea ekarri 

zuen. Honek guztiak gainera, bat egin zuen 1917ko iraultza boltxebikearekin, munduko langileri 

guztiarengan aldaketarako itxaropenak piztu egin zituenak, mobilizazioak eta ekintzak haztaraziz.  

 

Urte eskasetan zenbait gertaerek eta krisiek Berrezarkuntzaren sistema eta Alfontso 

XIII.aren erregetza kinka larrian jarri zituzten; 1898ko hondamendia, 1909ko Aste Tragikoa, 

1971ko krisia eta 1921.urteko Annualgo gertaerak. Guztiak ordea errepresioz eta gogortasunez 

zanpatuak izan ziren. Elite politiko eta oligarkikoak azkenik, 1923.urtean Primo de Rivera 

militarraren diktadura onartu egin zuen, guztizko oposizio bideak errotik moztuz.  

 
4.2.1. ERREFORMISMO DINASTIKOA   
 
1.ALFONTSO XIII.aren koroatzea eta lehen urteetako krisia (1902-07)     
  

 1902.urtean,Mº Kristina Habsburgokoak erregeordea kargua utzi zuen Alfontso XIII.a  errege 

koroatu zutenean.Hasi eta berehala,Errestaurazio sistemaren lehen krisi larria bizi izan zen. 

Egoera honen arrazoi nagusienak bi izan ziren: batetik,98ko hondamendiak utzitako ondorioak 

eta bestetik,kontserbadore eta liberalen barneko krisia: 
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- 98ko krisia:kolonien galerak,Espainiaren egoera ekonomikoa, ustelkeria… elite politiko, 

intelektual eta militarra moralki etsituta utzi zituen.Intelektualen artean,ustelkeria politikoa eta 

Espainiaren atzerapen ekonomikoa zein soziala kritikatzen zuen mugimendua eratu zen 

(erregenerazionismoa).Errege berriari,sistemaren demokratizazioa eta ekonomia egituren 

modernizazioa eskatu zion mugimendu honek, (osatu aurreko gaian landutako 98ko krisia 

zein ondorioekin eta Joaquin Costaren testu iruzkinarekin). Erregenerazionismoak alderdi 

bitasuna eta “txandaketa sistema” kolokan jarri zituen eta giro honetan, ezegonkortasun 

politikoa izan zen nagusi. 
 

- Alderdi dinastikoen barne krisia: Canovas (1896) eta Sagasta (1903) jada hilda zeuden 

eta alderdi nagusi biek buruzagitzak berritu behar izan zituzten. Erregenerazionismoaren 

giroan sistema erreformatzeko egitasmoak aurrera atera nahi izan zituzten. Erabateko 

demokratizazioak ordea, arrisku handiak suposatu zezakeen eta ez zuten ere, oligarkiaren 

babesik galdu nahi. Gauzak honela, hauteskundeak faltsutzen eta kazikeen eraginaz 

baliatzen jarraitu ziren txandaketari eta Berrezarkuntzaren oinarriei eutsiz. Alderdi politiko 

dinastikoen lidergo sendoen faltak, erreforma saiakeren erronka berriak eta 98ko krisiaren 

itzalak, egonkortasun politikoa oztopatu zuten eta gobernu aldaketa anitz egon zen urte 

eskasetan.   

 
2. MAURA ETA CANALEJASEN GOBERNUAK ETA ERREFORMAK 1907-12 (244-45.orriak)  

1904.urtetik aurrera alderdi liberal zein kontserbadorearen buruzagitza lider berriek hartu 

zuten,  Antonio Maurak eta José Canalejas, kontserbadorea eta liberala hurrenez hurren. Biek 

bat eginik,erregimena salbatzeko eta berritzeko saiakerak egin zituzten.Erregenerazionismoaren 

eraginpeko politikari belaunaldia osatzen zuten eta bai Maura nola Canalejasek, sistema politiko 

eta soziala berritzeko asmoa erakutsi zuten. 1876ko Konstituzioan oinarrituriko erregimen 

monarkikoa mantendu nahi zuten, baina hau berrituz.Honetarako,kazikismoa eta “pucherazoen” 

bideak ekidin behar ziren, parte hartze demokratikoa sustatu behar zen,hezkuntza eta kultura 

klase guztien artean zabaldu behar ziren, etab. Helburuetako bat halaber,oposizio politikoa eta 

langile mugimenduaren indarra eta eragina txikitzea ziren, herri masa kontentatuko zituen 

erreformak martxan jarriz. Modu honetara, politika berritzailea martxan jarri zuten 

“Erregenerazionismo” mugimenduaren ideia batzuei jarraikiz eta erreformak eginez.Politika modu 

honi, “errebisionismo politikoa” deitu izan zaio. 
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Klase politiko eta zuzendari berriak modu guztiz,erdibidean egon ziren;alegia,aldaketak 

eskatzen zituztenen eta gauzak zeuden moduan mantentzearen aldekoak zirenen artean. Maiz 

berrikuntzak aurrera eraman zituzten,baina hauek modu guztiz,oso xumeak izan ziren.Azken 

batean,elitea eta oligarkiaren interesak ere babesten jarraitu behar ziren eta beldur ziren 

herritarren egiazko parte hartze demokratikoak ez ote zituen arriskuak ekarriko. Oposizioak 

1876ko konstituzioaren erreformatzea eskatu arren,eta Maurak nahiz Canalejasen horrekin alde 

agertu arren,ez zen inolako aldaketarik eman zentzu honetan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauraren gobernuak halaber,gizarte gaietan hainbat lege proposatu zituen (igandeetan 

atseden hartzeko legea edo langile aseguruak arautzekoa esaterako).Modu guztiz,herri masaren 

kontra gogor egin zuen gupidarik gabeko errepresioa erabiliz protesten aurrean, Aste 

Tragikoarena sonatuena izanik(ikus fitxetako 7. orria). 

 

José Canalejasen gobernu liberala 1910an jarri zen martxan (Aste Tragikoak Mauraren 

dimisioa bultzatu ostean). Beste behin ere,politika modernizatzea proposatu zuen eta herri 

sektore batzuk erakartzen saiatu zen (errepublikarrak,sozialistak...).Honetarako gizarte gaietan 

erreforma batzuk bultzatu zituen eta Elizaren boterea mugatzen saiatu zen. Gizarte arloan,zergen 

erreforma egin zuen,errentaren gaineko zerga ezarriz (goiko klaseen haserrea eragin zuena) eta 

lan baldintzak hobetzeko legeak ezarriz Mankomunitatearen lege proiektua ere diseinatu 

zuen,zerbitzu publiko batzuen ardura hartuko zuen instituzioa eratzea helburu zuena.  

 

 
Antonio Maura eta Alfontso XIII, 1907 

(Nuevo Mundo aldizkariaren argazkia) 

1907an Antonio Maura kontserbadorea gobernuburu 

izatera iritsi zen. Maurak berrikuntzen aldeko programa aurkeztu 

zuen,beti ere, kontserbadorismoaren ideien barruan eta herri 

iraultza ekiditeko asmoz. Maura erreformak goitik egin behar 

zirela defendatzen zuen,hots, erregimena gobernutik berritu behar 

zen. 1907an Hauteskunde Legea dekretatu zuten ustelkeria 

amaitzeko helburuz. Honek ordea ez zuen lortu ez ustelkeriari 

bukaera ematea,ezta sistema politikoa demokratizatzea 

ere;hauteskunde iruzurra zailagoa egitea baizik. Oposizio 

nazionalistari aurre egiteko,katalanismoarekin akordioak egiteko 

saiakerak egin zituen,udalei eta diputazioei autonomia handiagoa 

emanez. 
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 Laburbilduz, garai honetan hauteskundeen manipulazioa eta kazikismoa gainditzeko legeak, 

erreforma sozialak,erregioei autonomismo handiagoa emateko proiektuak... aurrera eraman 

ziren. Alabaina, aldaketa eta erreforma batzuk egin arren, errebisionismoak ez zituen aldaketa 

nabaririk ekarri eta gauzak, “zeuden bezala” jarraitu zuten (ustelkeria,atzerapen ekonomikoak).  

 

4.2.2. MAROKOREN AUZIA ETA 1909ko ASTE TRAGIKOA          (osatu 254-55.orr) 
 

1. ESPAINIAKO LASTERKETA KOLONIALA: ALGECIRASEKO BILTZARRA (1906) 

XX.mendearen lehenengo urte hauetan aipagarria da ere,Alfontso XIII.aren erregealdi luzea 

markatuko duen kanpo politikaren ildoa jorratu egin zela: Marokoren konkista.Azken koloniak 

galtzean,kanpo politika berri bati ekin zitzaion.XX.mendearen hasierarako jada,Mendebaldeko 

Europako herrialde nagusienak,(Britainia Handia,Frantzia eta Alemania batik bat),Afrikako 

lasterketa kolonialean sartuta zeuden.Espainiak ere,bere kanpo politika Afrikara bideratu egin 

zuen.Marokon garai hartan,Frantzia zen nagusi,baina Ingalaterrak Frantziaren presentzia 

txikitzeko xedearekin,ontzat ikusi zuen Maroko Espainia eta Frantziaren artean banatzea.Gauzak 

honela,1906.urtean, “Aljeciraseko Ituna” sinatu zen,zeinaren arabera,Maroko banatuta gelditu 

zen.Espainiari, iparraldea (Rif deiturikoa) egotzi zitzaion.Honek,batetik onura ekonomikoak eman 

ziezaiokeen (mean aberatsa zelako eskualdea) eta bestetik,Europa mailan ospea ematen ahal 

zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Canalejasen hiletaren argazkia 

José Canalejas 1912an eraila izan zen 

(anarkista batek tirokatu zuen Madrileko 

“Puerta del Solen”). Bere heriotzarekin, 

gobernua kontserbadoreen esku gelditu zen 

beste behin, Eduardo Datok presiditurikoa. 

Garai honetan Canalejasen garaiko lege 

proiektu asko bertan behera gelditu ziren.  
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Ondorioak ordea,ez ziren izan uste bezain arrakastatsuak.Izan ere,eskualdea ez zen horren 

aberatsa meategietan eta nazioarteko eszenatokian,Espainia,bigarren maila batean egoten 

jarraitu zuen (inolako eraginik izan gabe).Hau ordea,gutxienekoa da,askoz ere tamalgarriagoa 

izanik Marokon sartzeak ekarri zituen giza kalteak.Egun kalkulatzen da,20.000 bat soldaduk 

galdu zutela bizitza Marokon asko gainera,erreklutaturiko gizon gazte eta langileak ziren.Honez 

gainera,Maroko iparraldeko biztanleen kontrako masakreak aipatu behar dira ere.Argi gelditu 

behar da Rif inguruko herria hasieratik,okupazioaren aurka altxatu zela eta Espainiako 

ejertzitoaren erantzunak erabat neurriz kanpokoak izan zirela. 

 

2. BARTZELONAKO ASTE TRAGIKOA (1909)        

Maura kontserbadorea gobernuaren presidentea izan zen 1907 eta 1909 urteetan.Bere 

agintaldian XX.mendeko lehenengo “krisi sozial” nagusienak eztanda egin zuen, Aste Tragikoa 

izenez ezagutzen dena.Gertaerak, 1909ko uztailan gauzatu ziren Marokoko auzia zela eta. Rif 

haranaren kontrolarekin egiteko eta bertako populazioaren protestak zapaltzeko,Espainiako 

ejertzitoaren presentzia izugarri handitu egin zen Marokon.Honetarako gobernuak, ”erreserban” 

zeuden gazteak gerrara deitu zituen (soldaduska egina zutenak baina jada,armadaren barnekoak 

ez zirenak).1909ko uztailan, Bartzelonako portutik gazteen tropak abiatzen hasi ziren.Ekintza 

honek,iritzi publikoa eztanda egiteak ekarri zuen.Erreklutatu ziren gizon gehienak gainera,behe 

klaseetako katalan langileak ziren.Herria oro har,Marokoren gerraren kontra zegoen,bereziki 

Katalunian, (irakurri liburuko 256.orriko Terrassako Langileen Batzordearen testua). Honek 

guztiak, gizarte hunkitu eta mobilizarazi zuen.Greba orokorra deitu zen eta erantzuna,masiboa 

izan zen (Bartzelonan nagusiki).Herri matxinada Bartzelonako kaleen kontrolari eusten 

ahalegindu zen, indar militarrei frenoa jartzeko, barrikadak antolatu zituztelarik. Mugimenduek 

halaber,izaera antiklerikala hartu zuten eta zenbait komentuen erreketak egon ziren. 

 

Aste luze iraun zuten protestak eta gobernuak,ejertzitoa bidali zuen algarak zapaltzeko, gerra 

egoera deklaratuta.Errepresioa oso bortitza izan zen;atxiloketak,kartzelatzeak,heriotza zigorrak… 

 

 

 

 

 

 

 

Zanpaketa neurriz kanpokoa izan zen guztiz 

eta aplikaturiko heriotza zigarren artean, izen 

handiko intelektual anarkista batena egon zen, 

Francisco Ferrerrena, orduko pedagogia eta 

eskola berriaren bultzatzaile nagusienetakoa 

zena.  
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Bidegabekeri errepresibo honek zenbat ondorio politiko eta sozial izan zituen;   

- Maura presidentearen dimisioa eta Canalejas liberalaren gobernuaren hasiera, (herri 

masak “Maurari ez” lemapean Alfontso XIII.a presionatu ostean).  

 

- Sistemaren kontrako oposizioaren indartzea.Errepublikanoek eta sozialistek bat eginez, 

parlamentuan sartu ziren (sozialistak lehen aldiz diputatu bat eskuratuz, Pablo Iglesias). 

 

4.2.3. OPOSIZIO POLITIKOA ETA LANGILE MUGIMENDUA (liburuko 150-153.orriak) 

 Kontzientzia sozial eta politikoa XIX.mendean baino zabalagoa zen.Hala ere,gizarte 

mugimendu hauek nagusiki indarra izan zuten periferian,hots,nekazaritza latifundista eta industria 

guneetan (Katalunia,Valentzia,Andaluzia,Madrid,Asturias eta Hego Euskal Herrian).Gainerako 

tokietan,gizartearen gehiengoak nekazari xume eta alfabetatu gabea izaten jarraitzen zuen eta 

tokian tokiko elitearen esanetara bizi zen.Indar liberal eta kontserbadoreen kontrako oposizioa, 

lau ardatzetan garatzen jarraitu zen: 
 

- Errepublikanoak: hauek parlamentuan ordezkatuta zeuden,oposizioaren barnean,indarrik 

nagusienak izanik.Batez ere,hiri handietan eta intelektual,erdiko klase eta burgesia talde 

batzuen babesa zuten.Hiru alderdi nagusietan antolatuta zeuden (horien artean, 

II.Errepublikaren garaian protagonismo berezia izango zuen Partido Radical -Lerroux buru-). 

- Nazionalistak: nazionalismoak geroz eta indar handiagoa lortu zuen,batez ere,Katalunian eta 

Euskal Herrian.Nazioarte mailan ere,(lehen mundu gerraz geroztik batez ere),autodeterminazio 

eskubidearen aldeko mugimenduak sortu ziren eta estatuan,independentismoa aldarrikatzen 

zuten alderdiak eratuz joan ziren (Katalunian batez ere). 
 

- Sozialistak: PSOE eta beren sindikatua UGT indarra hartzen joan ziren XX.mendean zehar. 

PSOEk maiz,ezker joeretako errepublikanoekin bat egin zuen oposizioan aritzeko.1910.urtean, 

errepublikano eta sozialisten arteko koalizioan parlamentuan ordezkaritza lortu zuten.UGTk, 

langileen eskubide eta lan baldintzen hobekuntza aldarrikatzeko ardura hartu zuen (zortzi 

orduko lanorduak,soldaten igoera…).Honetarako,greba, manifestazio… ugari deitu zituen.  
 

- Anarkistak (anarkosindikalismoa): anarkismoak berebiziko indarra eta eragina izaten jarraitu 

zuen,batez ere,Katalunian (baita Andaluzian ere).Bide politikoak errefusatzen zituzten eta 

apolitikoak deklaratzen ziren.Hala ere,iraultza eman bitartean,langileriaren eskubideen alde 

borrokatzeko sindikalismora jo zuten.Alegia,anarkistek,beren sindikatu propioa eratu zuten: 

CNT (Confederación Nacional del Trabajo).Honen bitartez antolatu egin ziren langileriaren eta 

iraultzaren alde borrokatzeko eta kapitalismoa garaitzeko. 



 

4.2.4. MUNDU GERRA (1914

HONEK UTZITAKO 

1. ESPAINIAK IZANDAKO PAPERA GERRAN. GERRAREN ONDORIO EKONOMIKOAK

Lehen Mundu Gerra Eduardo Dato kontserbadorea gobernu buru zela lehertu zen, 1914.urteko 

udan, (ordura arte inoiz ez ezaguturiko gerrarik odoltsuena bihurtuz).

hartu zuen eta ez zen gerran sartu.Hala ere, iritzi publikoa batzuen eta besteen alde edo kontra 

azaldu zen.Ezker joera nagusi

(Ingalaterra,Frantzia eta Errusiaren aldekoa). Eskuina eta kontserbadoreak berriz “

izan ziren (Alemania eta Austriar Inperioaren aldekoak).Iritziak iritzi,Espainiak ez zuen esku 

hartze zuzenik izan gerran. Hone

baina epe motzean, prezioen igoera nabarmena gauzatu zen

- Gerra garaian,Espainia herri hornitzailea bihurtu zen.Alegia,herrialde belikoak produktu 

industrial eta nekazalez hornitu zituen.Honek,

esportazioak handitu egin ziren eta honekin batera,produkzioa eta diru sarrerak.

langabeziaren tasa jaitsarazi zuen. 

eta euskalduna izan ziren eta bestetik,

honek 1914-15.urte bitartean iraun zuen nagusiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Puntu honetako teoria baliagarria da 5.gai

 
 

- Eskaera handitzean,prezioak ere izugarri 

handitu ziren,batez ere lehen mailako 

produktuenak (garia,kotoia).

gehien sufritu zutenak langileri klaseak izan 

ziren.Izan ere, produktuen prezioak igo 

ziren,baina ez ordea haien soldatak.Honek,

bizi baldintzen okertzea 

honekin batera,langileen mobilizazio eta 

ekintzak handitu ziren.  

- 1917.urtearen hasieran AEB Gerra Handian 

ofizialki sartu ziren. Ordurako jada, gerran 

zeuden Europako herrialde nagusienen 

produktu hornitzailea bihurtua zen. Amerikako 

industria eta nekazal produkzioak Europara 

masiboki esportatu ziren, merkatu eskaeraren 

gehiengoa arakatuz. Honen ondorioz, 

espainiar produktuen eskaerak jaitsi

ziren eta ondorioz, baita esportazioak ere. 
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MUNDU GERRA (1914-18): ESPAINIAREN NEUTRALTASUNA ETA 

HONEK UTZITAKO ONDORIOAK ESTATUAN  (liburuko 255)

IZANDAKO PAPERA GERRAN. GERRAREN ONDORIO EKONOMIKOAK

Lehen Mundu Gerra Eduardo Dato kontserbadorea gobernu buru zela lehertu zen, 1914.urteko 

ordura arte inoiz ez ezaguturiko gerrarik odoltsuena bihurtuz). Espainiak jarrera neutrala 

z zen gerran sartu.Hala ere, iritzi publikoa batzuen eta besteen alde edo kontra 

azaldu zen.Ezker joera nagusiki, (errepublikano,sozialistak),aliatuen aldekoa deklaratu zen 

(Ingalaterra,Frantzia eta Errusiaren aldekoa). Eskuina eta kontserbadoreak berriz “

izan ziren (Alemania eta Austriar Inperioaren aldekoak).Iritziak iritzi,Espainiak ez zuen esku 

hartze zuzenik izan gerran. Honek hasiera batean ekonomiaren hazkunde txikia eragin zuen, 

baina epe motzean, prezioen igoera nabarmena gauzatu zen.  

Espainia herri hornitzailea bihurtu zen.Alegia,herrialde belikoak produktu 

industrial eta nekazalez hornitu zituen.Honek,hazkunde ekonomikoa ekarri

esportazioak handitu egin ziren eta honekin batera,produkzioa eta diru sarrerak.

gabeziaren tasa jaitsarazi zuen. Etekin atera zutenak,batetik, burgesia industrial katalana 

eta euskalduna izan ziren eta bestetik, hegoaldeko latifundista handiak. 

15.urte bitartean iraun zuen nagusiki.  

         
eoria baliagarria da 5.gaiko grebalarien grafikoa egiteko; grebalarien grafikoa. 

Gizon bat termometro bat erosten. (garaiko karikatura, prezioen 

Eskaera handitzean,prezioak ere izugarri 

handitu ziren,batez ere lehen mailako 

produktuenak (garia,kotoia). Inflazio hau 

gehien sufritu zutenak langileri klaseak izan 

ziren.Izan ere, produktuen prezioak igo 

ziren,baina ez ordea haien soldatak.Honek, 

 ekarri zuen eta 

honekin batera,langileen mobilizazio eta 

Bizitzaren garestitzea salatzeko 1916an CNTk deituriko 

AEB Gerra Handian 

ziren. Ordurako jada, gerran 

zeuden Europako herrialde nagusienen 

produktu hornitzailea bihurtua zen. Amerikako 

industria eta nekazal produkzioak Europara 

masiboki esportatu ziren, merkatu eskaeraren 

gehiengoa arakatuz. Honen ondorioz, 

n eskaerak jaitsi egin 

ziren eta ondorioz, baita esportazioak ere.  

18): ESPAINIAREN NEUTRALTASUNA ETA 

(liburuko 255)1 

IZANDAKO PAPERA GERRAN. GERRAREN ONDORIO EKONOMIKOAK 

Lehen Mundu Gerra Eduardo Dato kontserbadorea gobernu buru zela lehertu zen, 1914.urteko 

Espainiak jarrera neutrala 

z zen gerran sartu.Hala ere, iritzi publikoa batzuen eta besteen alde edo kontra 

),aliatuen aldekoa deklaratu zen 

(Ingalaterra,Frantzia eta Errusiaren aldekoa). Eskuina eta kontserbadoreak berriz “germanofiloak” 

izan ziren (Alemania eta Austriar Inperioaren aldekoak).Iritziak iritzi,Espainiak ez zuen esku 

k hasiera batean ekonomiaren hazkunde txikia eragin zuen, 

Espainia herri hornitzailea bihurtu zen.Alegia,herrialde belikoak produktu 

hazkunde ekonomikoa ekarri zuen,izan ere, 

esportazioak handitu egin ziren eta honekin batera,produkzioa eta diru sarrerak. Halaber, 

Etekin atera zutenak,batetik, burgesia industrial katalana 

hegoaldeko latifundista handiak. Hazkunde egoera 

ko grebalarien grafikoa egiteko; grebalarien grafikoa.  

 
Gizon bat termometro bat erosten. (garaiko karikatura, prezioen 

igoera islatzen duena) 

garestitzea salatzeko 1916an CNTk deituriko 
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Egoera honen aurrean, produkzioa jaitsi egin zen eta kontran, langabezia igo. Prezioek 

ordea, garesti egoten jarraitu zuten. Honek mobilizazioen arintzea ekarri zuten.   

2. 1917ko IRAULTZA BOLTXEBIKE ERRUSIARRAK IZANDAKO ERAGINA     

 I.Mundu Gerrak izandako inpaktu ekonomikoaz gainera (hazkundea eta inflazioa),izandako 

inpaktu soziala aipatu beharra dago.Izan ere,ezin dugu ahaztu gerraren testuinguruan eman 

zela Errusiako Iraultza (1917).Lehenengo aldiz historian,langileriak aurrera eramandako iraultza 

bat arrakastatsua suertatzen zen eta Errusian,sistema politiko eta ekonomiko berri bat martxan 

jarri zen (Sobietar Batasuna). Honek izugarrizko itxaropenak piztu zituen langile masaren artean 

eta sindikalismoak,igora nabarmena bizitu zuen.1917tik aurrera egingo diren mobilizazioen 

aldarrikapenak nagusienak jada,ez dira lan balditzen hobekuntza aldarrikatzea izango.Langile 

mugimenduak inoiz baino izaera iraultzaileagoa hartuko du. Grebak etengabe ugaritu egingo dira, 

indar berezia hartuz 1918-19tik aurrera.  

4.2.5. 1917KO KRISIA     (osatu liburuko 256-57.orriak) 

 Gerra amaitzean,Espainian krisi ekonomiko,politiko eta militarrak eztanda egin zuen.Gerra 

garaietako hazkunde ekonomikoa geldotu zen.Esportazioak txikitzearekin batera,produkzioa ere 

txikitu zen eta langabezia handitu.Inflazio egoerak gainera,jarraitu zuen eta honekin batera, 

agitazio soziala.Gobernuaren kontrako oposizio politikoa ere handitu zen eta hori gutxi balitz, 

militarren artean ere,gobernuaren kontrako jarrerak zabaldu ziren.Tentsio hauek guztiek 1917. 

urtean eztanda egin zuten gobernuaren kontrako protesta orokorrak zabaltzean, (ikus liburuko 

256.orriko mapa).Giro honek bide eman zion egun 1917ko krisia izenarekin ezagutzen 

denari.Krisi militarra,politikoa eta soziala izan zen:  

- Krisi militarra: militarren artean zatiketa eta desadostasun handiak existitzen ziren,batez ere 

penintsulan zeudenen eta Marokon gerran zeudenen artean.Azken hauen soldatak hobeak 

ziren eta gerra merituengatik,armadan erraztasun handiz gora egiten zuten (kondekoraziorik 

nagusienak lortuz, ofizialen kopurua nabarmenki handitzea ekarri zuena).Honek,penintsulako 

militarren artean haserrea piztu zuen eta 1917an Defentsa Batzarra eratu zuten,gobernua 

gogor kritikatuz eta honi,euren egoeraren hobekuntza exijituz. 
 

- Krisi politikoa: 1916tik aurrera ezegonkortasun politikoa nagusitu zen. 2 urte eskasetan, 

hirutan aldatu egin zen gobernua; Dato kontserbadorearen gobernuari 1916an amaiera eman 

eta Romanones liberalaren gobernua osatu zen. Honek ordea, hilabete gutxi batzuk baino ez 

zituen iraun eta 1916ko udarako berriz ere, Dato gobernuburu izendatu zuten. Ustelkeria 

politikoa eguneroko ogi izaten jarraitzen zuen eta parlamentua, denbora luze zeraman bildu 
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gabe.Honen aurrean,katalan nazionalistek, (Lliga Regionalistak), Parlamentarioen Biltzarra 

deitu zuten Bartzelonan, gobernu berri eta deszentralizatua bat deitzeko asmoarekin (iraultza 

politikoa egiteko helburuarekin, alegia). Espainiar senatari eta diputatu guztiak deitu ziren 

arren, bakar batzuk baina ez ziren joan. Gobernuak deialdia legez kanpokoa aldarrikatu eta 

poliziak asanblada modu errepresiboan disolbatu zuen. (irakur liburuko 256.orriko testua).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Greba estatu osoan hedatu zen arrakasta handiz eta algarak hiri askotan eman ziren, (irakur 

liburuko 257.orriko “Greba deialdia”). Gobernuak,honetan ere,errepresioaren bidetik erantzun 

zuen,hildako eta atxilotu ugari egon zirelarik. 

 

1917ko krisiak agerian utzi zuen Alfontso XIII.aren eta berrezarkuntzaren sistemaren krisia. 

Gizartea jada,gobernuaren kontra errebelatzen hasia zen eta Espainiak,benetako modernizazio 

eta demokratizazioa beharrezkoa zuen.Hala ere,beste behin,liberal eta kontserbadoreek aurre 

egin zioten oposizio mugimendu ezberdinei.Indar Katalanen eta langile mugimenduen kontra 

gogor egin zuten 1917.urten,atxiloketen,ilegalizazioen eta debekuaren bidetik.Militar 

penintsularrek hasitako protestak ordea,aintzat hartu zituzten eta euren eskaerak onartu zituzten. 

Izan ere,garrantzi handikoa zen armadaren babesa eta batasuna mantentzea.Are gehiago, 

1917tik aurrera, militarren esku hartze politikoa handitu zen eta euren eragina,izugarria bihurtu 

zen. 

 

4.2.6. SISTEMAREN AZKEN KRISIA: LANGILE GATAZKAK ETA MAROKOREN 

ARAZOAK. (1918-23)         (osatu liburuko258-259.orriak)  

Sistemaren aldeko alderdi politikoak, ez kontserbadorea ezta liberala ere, ez ziren gai izan 

geroz eta antolatuagoa eta kontzientziatuagoa zegoen oposizioari aurre egiteko. Oposizio 

politikoak eta langile mugimenduak geroz eta babes handiagoa eskuratu zuten herri 

masarengandik eta etengabeko protestek agerian utzi zuten, estatuko hiritarren gehiengoak ez 

zituela politika zaharrak eta 1876ko konstituzioan oinarrituriko Berrezarkuntzaren sistemak 

- Krisi soziala: 1917an 

sindikatuek (UGT eta CNT) eta 

alderdi politiko batzuek (PSOE 

eta ezker errepublikanoek), 

greba orokorra deitu zuten 

langileriaren baldintza 

tamalgarriak salatzeko.  
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onartzen. Giro honetan, krisia eta ezegonkortasun politikoa nagusitu ziren, guztiz lehertu zirenak 

Marokoko Annualeko hondamendiaren ondotik.  

1.KRISI ETA EZEGONKORTASUN POLITIKOA       

1917az geroztik,alderdi dinastikoak indarra galtzen joan ziren eta marko politikoan, 

ezegonkortasuna izan zen nagusi. Egoerari aurre egiteko nahian, kontzentrazio gobernua osatu 

egin zen, kontserbadoreek eta liberalek bat eginik. Honek ordea, ez zituen herri masak eskatzen 

zituen erreformarik abiatu eta inflazioak nagusi izaten jarraitu zuen.  

1918tik 1923ra, berriz ere txanda sistema abian jarri zen, alderdi bitasunaren sistema 

mantenduz. Garai baten aplikaturiko politikak eta ordena publikoa mantentzea ezinezkoa suertatu 

zitzaien, ezegonkortasun politikoa muturrera eramanez. Gobernu aldaketak etengabekoak izan 

ziren, (gobernuek sei hilabetez irauten zuten bataz beste, bost urte eskasetan 10 gobernu 

ezberdin osatzera iritsiz).  

2. LANGILE GATAZKEN HAZKUNDEA ETA PISTOLERISMOA  2     

Jada aipatu bezala, Alfontso XIII.aren garaian langile mugimenduak gora egin zuen 

nabarmenki. Industrializazioaren bultzadak eta hegoaldeko latifundioen esplotazioen zabaltzeak, 

langile kontzientzia eta aldaketa gogoak indarrez piztu zituen. Honek, greben, mobilizazioen, 

ekintzen eta sindikalismoaren handitzea suposatu zuen. Hau guztia ulertzeko halaber,langile 

haiek zituzten lan eta bizi baldintzak hartu beharko genituzke kontuan: lanordu kopuru 

altua,soldata eskasak, produktuen prezio altuak,lan arriskuak,etxebizitzen eta lantokietako 

higiene falta... Halaber, 1909ko krisiak, I.Mundu Gerraren garaian izandako inflazioak, (1916tik 

aurrera nagusiki) eta ondoren zabaldutako langabeziak, Errusiako Iraultzaren oihartzunak… 

langile mugimenduaren antolaketa bultzatu zuten. Anarkistak geroz eta antolatuagoak zeuden 

eta jornalari eta proletarioen mugimendu zein ekintza anitz koordinatu zituzten. Ekintza zuzenak 

eguneroko ogi bihurtu ziren; lur okupazioak, fabriketan protestak… Langile protestak Errusiako 

Iraultza boltxebikearen ondotik ugaritu egin ziren, eta hainbat protesta zein grebak deitu ziren, 

sonatuena,Canadiensekoa izanik 1919an. Argi indarraren produkzioan espezializatua zegoen 

enpresa honetan, greba deialdia egin zen, hilabete luze iraun zuena. Produkzioaren gelditzeak, 

argi hornidurarik gabe utzi zituen Bartzelonako zenbait auzo eta industria. Industria produkzioa 

geldituta, azkenean ugazabek grebalarien zenbait eskaera onartu zituzten.   

 

                                                 
2 Puntu honetako informazioa baliagarria da “5.gaiko Grabalarien Grafikoa” iruzkintzeko.  
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Nekazal eremuetan, jornalarien artean miseria gorria zabaldu egin zen eta honen aurrean 

masiboki mobilizatu egin ziren, bereziki Andaluzian; soroak okupatu zituzten, etengabeko greba 

deialdiak egin zituzten eta zenbat herrietako gidaritza, langileen batzarrek hartu izan zuten. Herri 

matxinada hauen guztien aurren gobernuek gogorki erantzun zuten, gerra egoera ezarrita, langile 

elkarteak debekatu eta hamaika atxiloketa burutu zituzten.  

 

Tentsio sozial eta krisi ekonomikoa nagusi ziren garai honetan, ugazaba zein langileen arteko 

tentsioak handitu ziren. Ugazabak ere bere kasa antolatzen hasi ziren, federazioak eratuz. Are 

gehiago, pistoleroak kontratatu zituzten langile mugimendu eta ekintzei frenoa jartzeko. Pistolero 

pribatu hauek, zenbait lider sindikalak erail zituen, anarkisten kontra gogor joz. Honen aurrean 

zenbait anarkistek atentatuen bideari ekin zioten, hainbat negozio eta burgesen kontrako ekintzak 

burutuz. Ugazaben pistolerismoak gobernuen babesa jaso egin zuen eta agintariak, pistoleroak 

babesteaz gainera, anarkisten kontrako errepresioari batu ziren, ehunka pertsona atxilotuz eta 

erailez. Pistolerismoaren garai honetan biktimak alde batetik eta bestetik egon ziren. Ugazabek 

anarkista ospetsuenak erail zituzten eta anarkistek bere bidetik, zenbait ugazaba eta agintari ere 

hil zituzten, (Eduardo Dato kasu). Datuak harrigarriak dira; 226 hildako 1916tik aurrera, gehienak, 

langileak, (ikus liburuko 259 orriko datuen koadroa).  

 

3. MAROKOKO AUZIA: ANNUALGO HONDAMENDIA       

Hau guztia gutxi balitz,Marokoko auzia inoiz baino kritikoagoa bihurtu zen.Rif harana oraindik 

ez zegon guztiz kontrolpean eta bertako populazio bereberra behin eta berriz altxatu egin zen 

okupazioaren kontra.Hau ekiditeko,ejertzitoak ehunka soldadu bidaltzen zituen etengabean. 

Benetako sarraskia, 1921.urtean eman zen,Annualgo Hondamendia deritzona. Marokoko 

erresistentziak Rifen,(Marokoko iparraldeko gunean, Annual hiriaren inguruan), zeuden tropa 

espainiarrak eraso zituen,enboskadan 13.000tik gorako soldadu eta militar hil zirelarik.Matxinoek 

gunea askatu eta Rifeko errepublika aldarrikatu zuten. Honek iritzi publikoa izugarri hunkitu zuen 

eta gobernuaren eta Marokoko okupazioaren kontrako protestak gizarte sektore askotara hedatu 

ziren.Maroko ez zen etekingarria,konflikto eta hildako askoren iturri baizik.Oposizioak 

Parlamentuan erantzukizunak eskatu zizkion errege,gobernu eta armadari. Tentsio politikoa,bere 

puntu gorenera iritsi zen eta aldaketa politikoaren beharra,inoiz baino babes handiagoa lortu 

zuen. 

 

 
 
 
 

 
Rifeko matxinoen argazkia 
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Argazki galeria interesgarria: 

 http://www.abc.es/fotos-espana/20110711/anos-desastre-annual-80438.html  

(...)  los testigos de la pérdida de 5000 hombres concentrados en Annual,otra posición también indefendible, que empieza 

por ser un puesto insignificante de policía y por no sabemos qué razones de arte bélica indemostrables ante el más 

rudimentario juicio que examine esta cuestión, se convierte en un campo base de concentración de 5000 hombres sin 

defensa posible.Annual es, ahí está también sangrando una frase del General Silvestre, un callejón sin salida.  

Pero ya es tarde,ya no hay tiempo;l os 5000 hombres,de los cuales una porción considerabilísima han sido incorporados a 

filas solamente con un mes de instrucción,cuando un reglamento que está ahí para adornar las colecciones del “Diario 

oficial”, establece que el primer periodo de instrucción de un recluta,antes de su verdadera incorporación, son tres meses; 

cuando un mes, si se han de cumplir las prescripciones sanitarias,también perfectamente decorativas en las “Colecciones 

Legislativas” del Ministerio de la Guerra,se ha de invertir forzosamente en la vacuna; una porción considerable de 

soldados bisoños,que llegan allí forzados por la mala suerte,con el recuerdo metido muy dentro de la mente de 

catástrofes,de tragedias sangrientas,de barrancos de Lobo,de gente muerta a palos y a pedradas por unos moros fieros;y 

aquellos hombres recientemente incorporados a filas,que no saben disparar un fusil,que no saben cargar (...).  

 

Responsabilidades por el desastre de Annual.Intervención de Indalecio Prieto en las Cortes (21 de noviembre de 1922) 

TESTUA EUSKARATUA, LIBURUKO 261.ORRIAN 

 
Eibarren egindako manifestazioa 1921ean, Annualen gertatutakoaren inguruko 

erantzukizunak eskatzeko. 

 
Espainiar soldaduak Rifeko matxinoen buru moztuak 

arro erakusten (1922) 
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4.2.7. PRIMO DE RIVERAREN DIKTADURA 1923-30        (ikus 262-265)  

Militarrek,Espainiari egonkortasuna eta ohorea itzultzeko aitzakiarekin hartu zuten 

boterea.Primo de Riverak ordenaren berrezarletzat hartu eta aurkeztu zuen bere burua, (hain 

zuzen ere Annualgo Hondamendiaren inguruko ikerketa txostena, Picasso espedientea, 

Parlamentuan aurkeztu behar zen momentuan). Atzean zegoen asmoa ordea,oso bestelakoa 

zen.Historialari batzuen aburuz,Primo de Riveraren benetako xedea,erregimen politikoaren 

demokratizazioa ekiditea izan zen.Oposizioa geroz eta indartsuago zen eta demokraziaren eta 

aldaketaren aldeko aldarrikapenak gizartearen sektore ezberdinetara zabaltzen hasiak 

ziren.Langileen protestak,iraultzaren aldarrikapenak eta anarkisten ekintzak ere, ohikoak ziren. 

Honi frenoa jartzea eta Espainiako elite burges,elizkoi eta militarrak “beren betiko agintea” 

mantentzea izan ziren benetako helburuak. Alfontso XIII.ak,Primo de Riveraren kolpea onartu eta 

gobernua militarren esku utzi zuen. Alfontso XIII.a errege izaten jarraitu zuen eta diktadura 

militarra onartu zein babestu zuen. Diktadura militarren bi etapa bereiz daitezke:  

 

1.DIREKTORIO MILITARRA (1923-25)         

Instituzio eta erakunde guztiak militarren esku gelditu ziren.Erregimen konstituzional eta 

parlamentario beraz,bertan behera gelditu eta erregimen diktatoriala ezarri zen. Hartutako 

erabakirik garrantzitsuenak honakoak izan ziren:  

• Marokoko egoera kontrolatu: Espainiak garaipena lortu zuen matxinoen aurrean, tropa 

frantsesen laguntzaz. Alhucemasen tropak porturatu ondoren (1925) Rifeko Errepublikaren 

gunea bereganatu zuten berriz ere,(liburuko 261.eko testua)  

• Unión Patriótica izeneko alderdia eratu: honetan,militar eta zibil kontserbadore batzuk bildu 

ziren (lur jabe handiak,burges industrial batzuk,nobleziaren elitea,elizaren goi karguak,tokian 

tokiko kazikeak...). Alderdi honek diktaduraren gidaritza politikoa izan zuen 1925.urtetik 

aurrera. Berez, ez zuen ideologia konkreturik,diktadura eta “betiko ordena” 

(sozial,ekonomiko zein politikoa) mantentzea ziren bere helburu nagusienak (herri masa 

kontrolatua izanik).  

 

 

 

 

 

 

 

MANIFIESTO DE GOLPE DE ESTADO (13 de septiembre de 1923) 

 

Ha llegado para nosotros el momento más temido (...), de recoger las ansias, de atender al 

clamoroso requerimiento de cuantos amando la Patria, no ven para ella otra salvación que libertarla 

de los profesionales de la política, de los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de 

de desdicha e inmoralidades que empezaron el año 1898 y amenazan a España con un próximo fin 

trágico y deshonroso.  

 

¡Viva España y viva el Rey! No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e 

impone. Asesinatos de prelados, ex gobernadores, agentes de la autoridad,patronos,capataces y 

obreros: audaces impunes atracos (...),rastreras intrigas políticas tomando como pretexto la tragedia 

de Marruecos:incerticumbres ante este gravísimo problema nacional;indisciplina social,que hace el 

trabajo ineficaz y nulo,precaria y ruinosa la producción agrícola e industrial,impune propaganda 

comunista; impiedad e incultura; justicia influida por la política;descarada propaganda separatista 

(...).  

 

No venimos a llorar lástimas y vergüenzas, sino a ponerles pronto y radical remedio,para lo que 

requerimos el concurso de todos los buenos ciudadanos. Para ello y en virtud de la confianza y 

mandato que en él han depositado,se constituirá en Madrid un directorio inspector militar con 

carácter provisional encargado de mantener el orden público y asegurar el el funcionamiento 

normal de los ministerios y organismos oficiales.    

     TESTUA EUSKARAZ LIBURUKO 262.ORRIAN 

 

 

 
 Direktorio militarraren kideak erregearekin 
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2.DIREKTORIO ZIBILA (1925-30)         

Primo de Riverak gobernu aldaketa agindu zuen.Kargu publiko gehienak,zibilen esku utzi zituen 

baina hauek,ez ziren hauteskunde bidez aukeraturikoak izan,eta ez ziren modu demokratikoan 

aritu,autoritarioan baizik (Primo de Riveraren,militarren eta eragin handiko eliteen 

eraginpean).Direktorio zibila funtsean,diktadura kamuflatzeko modua izan zen.Garai honetan 

diseinatuko den estatua,eredutzat izango du Italiako Mussoliniren sistema (aldi berean garatzen 

ari zena). Gauzak honela,sistema korporatiboa oinarri izango du.Besteak beste,honelako 

ezaugarriak izanen ditu:  

• Parlamentua,Asanblada Nazionala izeneko erakunde batek ordezkatuko du. Bertako 

hautagaiak, udal ordezkari eta erakunde garrantzitsuenetako buruzagien botoen menpe 

gelditu zen. 
 

• Sistema korporatiboa abian jarri zuten estatuaren indar guztiak batzeko xedearekin. 

Doktrina korporatibista,Mussolinik aplikatuko du Italian eta aurrerago,faxisten oinarri 

bihurtuko da.Primo de Riverak,ideia hauetako batzuei jarriki,alderdi eta sindikatu bakarra 

eratuko ditu.Sindikatu honetan, langileak eta ugazabak batu egingo dira,eta langile 

mugimenduaren gehiengoa legez kanpor geldituko da. Bozka sisteman ere aldaketak 

egongo dira.Izan ere,bozka indibiduala bozka korporatiboa bihurtuko da.Parlamentario 

batzuk estatu erakundeen barruan aukeratuko dira (ejertzitoaren barruan,Elizaren 

barruan, Unión Patrioticoaren barruan),etab.Beste hautagaiak ez dira modu librean 

aurkeztuko,estatuak aukeratuko ditu baizik.  
 

• Ekonomiari dagokionean,aipatzekoa da Primo de Riveraren garaian hazkunde 

ekonomikoa bizitu egin zela.Hau,politika ekonomiko protekzionista eta 

interbentzionistaren bidez lortuko da.Estatuak esaterako,obra publiko asko sustatu zituen 

garai honetan (errepideak,urtegiak, trenbideak...),hazkunde ekonomikoa ekarri zuena. 

Honez gain,diru publikoarekin sortutako enpresa monopolioak eratuko dira: 

Campsa,Teléfonica...  
 

3. PRIMO DE RIVERAREN ERORKETA, DIKTABLANDA (1930-31)     

1925.urtetik aurrera,oposizioa antolatzen hasia zela berriz ere. Errepublikarrak, sozialistak, 

nazionalista katalanak eta anarkistak klandestinoki antolatzea lortu zuten berriz ere. Katalunian 

ezker joerako nazionalistak mugitzen hasi ziren, (Francesc Maciák gidaturak). Anarkisten artean 

zatiketak egon ziren eta honen aurrean batzuk, ekintzak gogortu eta ugaritzearen aldeko talde 

berria sortu zuten, FAI. 
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  Militar batzuen artean ere,diktaduraren kontrako jarrerak eta ekimenak egon ziren,nagusiena 

izanik, 1926.urteko estatu kolpe saiakera izanik (San Juanada izenarekin ezagutua), zenbait 

politikari eta oligarken babesa izan zuena. Militar kolpistek huts egin zuten eta Primo de 

Riveraren erregimenak zigorrak aplikatu zizkien, (isunak, kartzela zigorrak…).  

 

Zentsura indarrean egon arren, geroz eta gehiago ugaritu ziren diktadorearen eta erregearen 

kontrako paskinak eta idazkiak. Oposizioa eta kritikak nagusituz joan zireneko garai honetan, 

Alfontso XIII.ak Primo de Riverari bere dimisioa aurkeztu zezan eskatu zion, zehazki 1930.urtean. 

Jada,iritzi publikoa diktadorearen kontra adierazten hasia zen eta herri masa kontrolatzeko 

beharra zegoen. 1923.urtean behin behineko egoera baten moduan hasitako direktorio 

militarra,bete beteko diktadura bihurtua zen. Oposizioaren beldur,erregeak Primo de Riveraren 

dimisioa eskatu zuen (ez zuen,diktadura horren konplize agertu nahi herriaren aurrean). 

Diktadoreak ikusirik ez zuela ejertzitoaren babesik, kargua utzi zuen.  

 

Une horretan Alfontso XIII.ak aukera bikaina izan zuen hauteskunde orokorrak deitu eta herri 

subiranotasuna martxan jartzeko. Hau ordea, arriskutsua zen oso eta diktadore berri bati eman 

zion gobernuaren buruzagitza, Dámaso Berenguer jeneralari. Hau ordea, aldaketaren eta 

konstituzioa indarrean jarriko zuen agintaritzat aurkeztu zuen, garai berri bati hasiera emango 

ziona. Aldaketak ordea ez ziren iritsi eta orduko iritzi publikoak, diktablanda izenarekin deskribatu 

zuen garai ustez berria. Oposizioak ikusirik erregea ez zegoela benetako eraldaketa bat 

bultzatzeko prest, Donostiako Hitzarmena sinatu eta Jakako estatu kolpea antolatu zituzten, 

(errepublikarrek, sozialistek eta militar batzuk babestua). Estatu kolpeak huts egin arren, argi 

gelditu zen oposizio zibil eta militarra jada Alfontso XIII.aren monarkia onartzeko prest. Tentsio 

giro honetan, Berenguerrek bere dimisioa aurkeztu eta Alfontso XIII.ak Aznar izeneko militarra 

izendatu zuen gobernu buru.  

 

Hauteskundeak deitzeko eskaerak han eta hemen zabaldu ziren, baina Alfontso XIII.a hauek 

deitzeko beldur zen. Izan ere, herriak jada diktaduraren konplizetzat hartzen zuen eta hortaz, 

indar errepublikarrek garaitu ezkero, bere errege kargua arrisku bizian egon zitekeen. 

Hauteskunde orokorrak deitu ez eta herriaren nahiak asetzeko zituelakoan, udal hauteskundeak 

deitu zituen 1931ko Apirilaren 12an. Hiri nagusienetan indar errepublikarrek irabazi zuten argiki 

eta II.Errepublikaren aldarrikapenak bazter guztietara zabaldu ziren. Honen aurrean, Alfontso 

XIII.ak abdikatu eta erbesteratu egin zen.  

 


