
MUGIMENDU ERABERRITZAILEA: ERREGENERAZIONISMOA / ONBIDERATZAILEA

1898 geroztik zabaldu zen joera intelektual eta politikoa izan zen:

- Espainiako gainbeheraren errudun oligarkiak indartutako kazikismoa zen.

- Egoeratik ateratzeko estatua modernizatzeko beharra zegoen,  hau da, 
eraberritzeko, berpizteko:

o Ekonomia modernizatu:  nekazaritzan erreformaren beharra zegoen 
(jornalariei lurraren jabetzara iristeko bidea ahalbideratuz), ureztatze 
politika gehiago eta merkeago produzitzeko, nekazariei eta industrialariei 
laguntzak eman, komunikabideak hobetu…

o Irakaskuntza modernizatu behar zen, eta populazio guztia alfabetatu 
(analfabetismoa %63koa zen 1900ean).

o Estatuaren antolaketan deszentralizazio politiko eta administratiborako 
neurriak behar ziren: udaletan, kazikismoaren kontra jotzeko, erregioetan, 
nazionalismoei aurre egiteko.

- Hau guzti hau gobernu autoritario batek burutuko zuen: “burdinezko zirujaua”.

1900ean alderdi bat eratu zen: UNION NACIONAL (Batasun Nazionala) eta honen buru 
nagusienetako bat JOAQUIN COSTA izan zen. Alderdia  teorikoki erregenerazionista zen, baina 
praktikan oso nahasia. Costa 1903an atera zen. Baina horretaz gain legelari, historialari, idazle 
izan zen Costa (Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España (1901)). 
Eta baita gizarte eta ekonomia arloko erakunde bat baino gehiago sortu zituen, Ekoizleen Liga 
Nazionala (Liga Nacional de Productores), esaterako.

ERREBISIONISMO POLITIKOA

Alfontso XIII.aren erregealdiaren hasierako urteetan, politikoak, bai kontserbadoreak, bai 
liberalak, Erregenerazionismoak markatutako bideari jarraitzen saiatu ziren. Berrezarkuntzaren 
sistemari eutsi ahal izateko, honen akats larrienak zuzentzeko asmoa agertuko dute:  “Espainia 
erreala” “Espainia ofiziala”rekin lotu nahian nonbait:

- Hauteskundeen ustelkeria garbitu nahia

- Oligarkiak ezarritako sistema irekitzeko asmoa: masak txandako alderdietara 
erakarriz, hots, herriaren laguntza eskuratu, botoak nahitakoak egin.

- Deszentralizazioa beharrezko ikusten dute nazionalismoari aurre egiteko

- Hobekuntza sozial batzuk ezarriko dira, gosea eta analfabetismoa gainditzeko 
(sozialismoari eta anarkismoari  aurre egiteko)

- Maura (A.Kontserbadorea) eta Canalejas (A.Liberala) izan ziren saio hauek 
bultzatu zituztenak.

Neurri batzuk aipatzeagatik: Hauteskundeetako Legea (1907) udalei autonomia gehiago 
emanez (baina kazikismoa  eta ustelkeria ez ziren desagertu); Kataluniako Mancomunitat 
(1914) sortu, Kataluniako diputazioek hainbat arlo kudeatzeko; Giltzarrapoaren Legea(1910) 
atzerriko erlijio ordenei Espainian ezarpena debekatuz (hurrengo bi urteetan); Lan istripuen 
legea (1900) indemnizaziorako eskubidea arautuz;  Haurdun dauden langileak babesteko legea 
(1907-12), enpresak aulkia jarri behar die; Grebarena (1909) greba eskubidea arautuz.

Nafarroako eta Espainiako Hª Iturrama BHI

http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Costa



