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2.3. Ekonomia berrikuntzaren ahalegina 
 Iraultza “Loriatsuaren” helburuetako bat ekonomia-politika onbideratzea zen. 

Ezaugarri nagusiena truke askea zen, atzerriko kapitalari irekitzeko modu 
bat.Aukera ugari ekarri zituen: kotoia prozesatzeko lehengaiak merkeagoak, 
jakintza ugaria, kapital kopurua, ekoizten dituen salgai ezin hobeak... 

 Ogasun-ministroak, Figuerolak, kontsumoaren gainerako zerga ezabatu zuen. 
Baita pertsonaren errentaren gaineko zerga ezarri zuen, guztiek haien diru 
sarreren arabera ordaintzeko. 

 Pezeta txanpona sortu, diru-batasuna adierazteko. 
 Larriena, zor publikoaren interesak ordaintzea zen. 
 Trenbide-konpainiei diru laguntzak eman zitzaizkien, krisi larriari aurre egiteko. 
 Gobernuak egoera konpondu nahi zuen, 1871ko Meatzeetako Legearen 

bitartez (atzerriko konpainiei meategiak salduz baita hauek ustiatzeko baimena 
emanez). 

 Azken neurri garrantzitsua kanpoaldeko harremanak liberalizatzea, Muga-
zergen oinarriei buruzko legearen bidez. Honek amaiera eman jarrera 
protekzionistari. 

 Kotoigintzako eta labore-industriako industrialariak kontra agertu, haien 
monopolioa kinka larrian ikusten baitzuten.  

 
2.4. Herri-asmoak, zapuztuak 

 1869ko Konstituzioak finkatutako erregimen politikoak (liberal-demokratikoetan 
oinarrituta) politiko batzuen xedeak zapuztu zituen. 

 Konstituzioak hau aitortzen zuen: gurtza-zaintzea eta apaizen mantenua. Hau 
talde erradikal askoren atsekabe-iturri izan zen.  

 Nekazarien, soldatapekoen eta lantegietako langileen egoerak hobekuntzarik 
ez zituenez, gizarteko desberdintasunak modu txarrean ikusten zituzten. 

 Erregeordetzaren garaian  tira-birek Seiurteko Demokratiko osoan iraun zuten 
 Nekazariek lurraren banaketa egokiagoa eskatu (Andaluzian eta 

Extremaduran). 
 Hirietan protesta eta istilu ugari egon, kontsumoen, kintoen (gazteak 

armadarako deitzea) eta prezio-igoeraren aurka.  
 Langile-mugimendu hasi berriak, lan-baldintzak eta soldatak hobetzea eskatzen 

zituztenak, muturreko jarrerak areagotu. 
 1869ko matxinaden porroten ondorioz (baita herri-asmoak politikaren eta 

parlamentuaren bitartez lortzeko ezintasunaz jabetuta ere), ingurumaria 
horietan zebiltzan talde gehienak muturreko jarreretara eta apolitikoetara lerratu 
ziren (internazionalismoa). 

 Ideia internazionalistak 1868tik aurrera sartu ziren Espainian hurrengo 
arrazoiengatik: Gobernuak askatasun publikoak zabaltzea, mugak irekitzea eta 
elkarte/inprenta-eskubideak aitortzea. 

 Lehen Internazionalari lotutako ideien hedapenak garai berri bat ekarri zuen: 
langileria eta nekazariak klase-erakunde berriak sortu zituzten, alderdi 
politikoetatik urrunduz.  

  



KINTEN AUZIA 
 
-1869.an areagotu ziren Kuban zegoen gerrarengatik. 
-Kuban 27.000 soldadu: gerra eta gaixotasunen (“fiebre amarilla”) ondorioz 8000 geratu ziren. 

-Gobernuak kintak deitu zituen (25.000 pertsona). 
-5 herritarretatik 1 gerrara bidali zuten, zozketaren bidez eginez. 
-20-30 urte bitartekoak ziren 

-Kintak saihesteko bi modu: 
 1.- Ordezkapena: 500 eta 1250 pezeta artean balio zuen. 
 2.- Erospena: 1500 eta 2000 pezeta artean balio zuen. Bi modu: 
  -Familiak ordaindu: diruz, ondasunak emanez edota maileguak eskatuz. 
  -Herriak ordaindu: jaiak antolatuz dirua lortzeko.  
-Langile arrunt baten batez besteko soldata 3-5 pezeta. 
-Herri xeheak ez zuen ordaintzeko diru nahiko, beraz behartutak ikusten ziren gerrara joatera 
-BALDINTZAK:  
 1.- Gerra itsasoan eta penintsulan. 
 2.- Heriotza tasa handia (%50). 
 3.- Bizi-baldintza txarrak. 
 4.- Presoak ( zigor moduan zeuden) eta soldaduak elkarrekin bizi ziren. 
-ONDORIOAK: 
-Gerra bitartean asko hil 
-Bizirik bueltatu: Lana galdu edota erreserban geratu (berriz dei ahal zieten) 
-Herri matxinadak antolatu horren aurka 
-Gobernu berriarengan konfiantza galdu  

-Gobernuek herritarrei babesa eta kintak kentzea zin egin→ gerra iristean kintoak berrezarri. 
 -Errepublikanoek abolitu nahi.  
 -Herriak gobernu demokraten kontra. 
 -Errepublika federalak indarra hartu. 

  



3. PUNTUA: "INDAR POLITIKOAK: ERREPUBLIKAZALETASUNAREN HAZKUNDEA´´ 
Marcos Garin, Maddi Enekoitz eta Maria Etxarri. 
 
Seiurte demokratikoan, demokrazia eta sufragio unibertsala ezarri ( jende gehiagok parte hartu eta horretarako alderdiek 
prentsari, hitzaldiei, egunkariei… garrantzia handia eman)       Bi joera 

1. Monarkikoak: Isabelen garaiko alderdi gehienak 
2. Errepublikazaleak: Hauek gora egin ( errepublikazale federalak) 

 

Egoera berria politikan, alderdi berriak sortu 
1. Eskuinean 
2. zentroan 
3. ezkerrean 

 

1.Eskuinean 
 

 Karlistak:  

 
Parlamentua onartu eta haustekundeetara aurkeztu 
Katolizismoa eta erregetza tradizionala defendatu 
Kokapena: E.H., Nafarroan, Katalunian eta Levante aldean 
 

 Moderatuak: 

 
Isabel II. aldarrikatu 
nekazaritza-burgesiaren lurrak aldarrikatu 
burua: Antonio Cánovas del Castillo 
 
2. Zentroan 
 

 Monarkiko-demokratikoak (unionistak eta aurrerazaleak) 

 
Monarkia, subiranotasun nazionala eta askatasun desberdinak aldarrikatu 
Partaideak: burgesiaren zati bat, klase ertaina, armadaren sektore bat eta liberalak 
 
3. Ezkerrean 
 

 Alderdi errepublikano federala (demokraten zatiketarengatik sortu 1868) 

 
Burua: Pi y Margall eta Figueras 
Itun sistema bat askatasunez ezarri, estatua berrantolatzeko: 

 eliza eta estatua banatu 

 estatu laikoa sortu 

 armada politikatik banandu 

 gizartea aldatu 

 eskubide demokratikoak aldatu 

 lan-baldintzak arautu 
Bi joera banatu ziren errepublikazale federalen artean: 
 
       3. 1. Onberak 
 
Moderatuagoak: gobernuaren eta politikaren bidez errepublika eta federalismoa ezarri nahi zuten, armadaren altxamendurik 
gabe ``goitik behera´´ 
Burua: Pi y Margall 
 
       3. 2. Intrantsigenteak 
 
Erradikalagoak: herri matxinadaren aldeko, lurraldeek independentzia aldarrikatuz eta errepublika federal bati askatasunez 
indarrean jarri ``behetik gora´´ 
Burua: José María de Orense 
 

 Errepublikazale unitarioak 

 
Estatua beste modu batean antolatu nahi, errepublika unitarioa 



Politika eta gizarte arloetan federalak baino askoz kontserbadoreagoak 
Errepublikazaletasun federalaren hazkundea 
 
-Bermeak: behe-burgesian, herrian,  langile- eta nekazari-mugimenduaren zati batean (ideia anarkistak eta sozialistak 

 jorratu zituzten arte)    oinarritu 
 
Errepublikazaleak: gizarte-kontuari buruzko kezkak izaten lehenak. 
                              langileak babesteko lehen proposamenak egin. 

Herri-masak haserre: demokratek eta aurrerazaleek ez zituzten agindutako erreformak egin. errepublikazaletasunari 
gorakada eman. 

Langileentzat errepublikazaletasuna: langileen baldintzak hobetzeko gehien saiatzen zen alderdi politkoa zen.
Seiurtekoan: errepublikazaletasuna eta gizarte- aldaketa estuki loturik. 
               

Herria: iraultza-prozesuan sartu-sartua 1868ko gizarte-izaerako aldarriak: oso aurrerakoiak 

 Helburuak: -politikan parte hartzea                
                            -lan baldintzak hobetzea 
                            -soldatak igotzea 
                            -lurrak banatzea 

1868/12: Altxamenduak Cadizen: Errepublika federalaren alde. Altxamenduak Espainia osora zabaldu: Malaga, Sevilla, 
Badajoz... 
 

Errepublikaren alde eta monarkiaren kontra 

          gizarte arloko eskaerak: kinten kontra Altxamenduak: zozketa- eta erospen-sistema bidegabea aldatzeko. Baina 
ezer gutxi lortu. 
 

KARIKATURAREN IRUZKINA: 
Karikatura hau 1873. urtean argitaratu zen, seiurteko demokratikoa ematen zen bitartean. Iritzi politikoa bi aukera handien 
artean banatuta gelditu zen; hau da, monarkiaren eta errepublikaren artean. Isabelen garaiko alderdi gehienak monarkikoak 
ziren. Errepublikazaletasunak, ordea, gora egin zuen etengabe Borboiak tronutik bota ondoren; joera federaleko 
errepublikazaletasunak, bereziki.  
Testuinguru honetan, honako karikatura hau egin zen. Pi Y Margallek, federalismoak eraginda, gainezka egiten du, hau da, 
federalen kontra ari da baina ez du ezer lortzen. Castelar ordena jartzen saiatzen ari da ikasleei eredu unitarioa. 

1869/5: Espainia guztiko errepublikazale federalek  itunak egin: altxamenduak eragiteko.  
 
1869/6, Madril: Kontselitu federala: talde federal armatua. 
 
Egoera nahasia: Prim jeneralak altxamenduei aurre egin armadaren bidez. 
 

1869/8: gobernuburuak esan mugimendu errepublikarra garaitua zegoela. Hala ere: altxamenduek eragin handia izan 
zuten eta hurrengo urteetan altxamenduak piztu ziren. 
 
IRUZKINAK 
ERREPUBLIKAZALETASUN FEDERALAREN INDARRA (MAPA): 
 
Mapa honek erakusten du zeintzuk ziren talde errepublikar federalen eremuak 1869. urtean. Ikus daiteke federal gehienak kostaldean 

kokatu zirela; izan ere, herrialde horietan merkataritza garatuagoa zegoenez errepublikazaleen alde egin zuten, aurrerakoiagoak zirelako 

eta merkataritza askea indarrean jarriko zutelako: Huelvan, Cadizen, Malagaran, Bartzelonan, Gironan… Hala ere, barnealdeko zenbait 

eskualdetan kokatu ziren ere: Madrilen, Bejar, Badajoz eta Zaragozan, besteak beste, han Espainiaren gobernua kokatuta zegoelako. 

  



4. AMADEO SABOIAKOAREN ERREGEALDIA ( 1871-1873) 
 
4.1 Errege bat, erregimen demokratiko baterako: 
 

 Prim, errege berria aukeratzeaz arduratu zen eta Amadeo Savoiakoa izan zen bere aukera. 

 
 Ikuskera demokratikoa.  

o Monarkia demokratikoa ezarri. 

 

 

4.2 Dinastia berriaren zailtasunak: 
 

 Amadeo ailegatu baino lehen Prim hil egin zen eta orduan hau babesik gabe geratu. 

o Jende gutxi bere alde: 

 Aurrerazaleak. 

 unionista batzuk. 

o Bere kontra: 

 Aristokrazia. 

 Eliza. 

 Isaben II.aren aldekoak.  

 Armada talde bat (karlistaldia piztu eta Kubako gerra eragin) 

 Errepublikanoak (matxinadak) 

 
 Erregimen demokratikoan gorabeherak. 

o Ekonomia arazoak (zorrak) 

o Politikoen arteko borrokak 
 
 

 
 

 
4.3. Ezegonkortasun etengabea:  
 

 Amadeo I.ak, moderatuak kontra izan zituen, Borboien aldekoak zirelako.  

 
 Jendeak Isabel II.a maite ez zuela jakinda, borboien berrezarpena prestatzen hasi 

o Alfontso printzea errege bezala penstatuz. 

 
 Canovas del Castillo unionistak eta aurrerazaleak bereganatu zituen.  

o Borboien monarkia ordena eta egonkortasuna ekarriko zuela esan.  

o Elizaren bermea lortu (Amadeorenn aurkakoak ziren) 

o Diruaren eliteak ere moderatuen alde, Erregimenak bere aurka gobernatzen zuelako.  

 Iraultza “loriatsuak” askatasun giroa ekarri: 

o Karlistek beren mugimenduari indar politikoaren itxura eman.  

 
o Amadeo I.a etortzean: 

 Matxinada armatua: Isabel IIa 1872an exekutatua izatean eman.  

 Bere semea errege bezala jartzeko Karlos VII. 

 
o Araba, Gipuzkoa, Bizakaia, Nafarroan, Katalunian.  

 
o Beste karlista talde bat indar politiko bezala errotu:  

 Muturreko katolikoak eta monarkia berriaren aurkakoak. 

 
 Amadeo I.aren kontra: 

 Errepublikazaleak 

 Errepublikazaleei bermea ematen zioten herri-taldeak. 

o Hainbat tokitan matxinada federalistak. 

o Erregimena koloka handiagoan. 

 
 Kubako uhartetan gatazkak: 



o Kreloek matxinadak piztu.  

 Kuban ekonomia-interesak zituzten espainiarren kontra. 

 Ondorioz, gatazkari bake bidezko irteera emateko aukera zapuztu. 

 Unionistek, aurrerazaleek eta demokraten gobernu-koalizioa desegin. 

o Bi urtetan, sei gobernu. 

o Oposizioak abstenzionismoari jo. 

 1837 ko otsailaren 11n, Amadeo Savoiakoak tronuari uko. 

 Herrialdea demokratika kontrako irudikapena. 

  



I ERREPUBLIKA 

 
 
Egilea: M.Martinez Cuadrado 
Sailkapena: 
Informazio iturria: “Elecciones y partidos políticos en España(1868-1931)”; zuzena, baina libururako moldaketa bat denez, 
euskaratua dago. 
Grafiko mota: Sektore semizirkularra; diputatu kopuruen irudikapena. 
Hartzaile: Espainiako herritarrak. 
Izaera: Publikoa; politikoa. 
Noiz: 1969. urtean. 
Non: Gorteetan. 
 

IRUZKINA 
 
Nazio biranotasuna Gorteetan zetzan, Amadeo Savoiakoa uko egin baitzuen. Horrela, Gorteek Errepublika ezartzearren, 
1873ko otsailaren 11n gorteetan bozketa bat egon zen, 344 diputatuk parte hartu zutenak, non %75a errepublikazale 
federalak ziren. Hauek Estanislao Figueras zuten eredutzat eta hark goberna zezan nahi zuten. 
 
Baina grafiko honetan agertzen diren datuak, ez dira errealak. Izan ere, botoak estrategia hutsa ziren. Gainera, Errepublika ez 
zela aurrera aterako ikusten zuen(nazioarteak isolatu izanak erakusten duen bezala). Hori gutxi balitz, Suitzak eta EEBBak izan 
ezik, gainontzekoek ez zuten Espainiako Errepublika aintzat hartzen. Arrazoi eta iritziak:  
 

1. Erregimen iraultzailea. 
2. Egonkortasuna arriskuan jar zezakeen. 
3. Europa gehiena burgesa eta kontserbadorea. 

 
Klase herrikoiek Errepublika gogotsu onartu.Gizartea aldatzeko xedeak:  

1. Federalek udalerrien udalbatzak hartu. Junta iraultzaileak sortu. 
2. Andaluzia: Lurrak nekazarien artean banatzeko arazoa konpontzeko matxinadak egon. 
3. Hirietan: Herritarren mobilizazioak:  



 
 Langile mugimenduaren baitan hedapenak lanaldia murrizteko. 

 Soldatak igotzeko. 

 Estatu federala ezarriarazteko aldarrikapenak.                                   
Buruzagi errepublikazaleek legalitatearekin bat jokatu nahi izatearen ondorioak: 

 Juntak disolbatu. 

 !Herri-matxinadak zapaldu. 
Guztia lasaitzean, Gorte konstituziogileetarako hauteskundeak deitu eta haiek irabazi. Emaitzak hauek izan ziren: 

 344 diputatu federalak 

 2 diputatu unitarioak 

 20 diputatu erradikalak 

 7 diputatu konstituzionalistak 

 
 Alderdi monarkikoek diputatu batzuk gehiago 

 Karlistek es zuten parte hartu 
Errepublikatzaileen garaipena izan zen (hautesleen %60tik gira abstenitu ziren). 
 
1873ko ekainaren 1ean gorteak Errepublika Demokratiko federala aldarrikatu zuten. 
Lehendakaritza Estanislao Figueras-en esku gelditu zen baina egum batzuetara dimitutu eta Francisco Pi y Margallen 
gobernuburu jarri zuten. 
Erreformak egin zituzten: 

 konstituzio federala 

 Eliza eta Estatua bereizi 

 Koloniei independentzia eman 

 Armadan diziplina berrezartzea 

 Lege batzuk onestea (irakaskuntza, kintak, lana, kontsumoak…) 
Saiakera errepublikarrak hilabete batzuk iraun zuten beraz es zuten lege erreformistak garatzeko aukerarik eman. Egin zituzten 
ekimenik berritzaileenak: 

 Kolonietako esklabotzaren deuseztapena berrestea 

 Kintak ezabatzea 

 Zergak berritzea 

 Lan arloan legedi babesgarriari hasiera eman 

 

Errepublikak arazo larriei aurre egin behar izan zien eta gobernu ekintzak geldiarazi ziren. Gatazkak areagotu ziren eta 
azkenean gatazkak gerra bilakatu ziren. Karlistek armada bat antolatu zuten eta betidaniko lurraldeak hartu zituzten. 
 
Herri altxatuek bere estatua egituratzen hasi ziren. Gobernuko tropek ez zioten gatazkari bukaera eman eta 1876ra arte iraun 
zuen. 
  



5.3 Kantonamenduen altxamendua (1873) 
 
1-Errepublikaren krisi sakonena eraigin zuen kantonalismoa. 
    KANTONALISMOA: Estatua kantonamendu ia independienteetan zatitzn duen 
sistema politikoa da. Estatuaren botere zentralaren lasaikeria adierazteko erabili. 
 
2-Bi gauza nahasten zituen: 
   -Xede autonimista 
   -Gizarte iraultzailearen aldeko xedea 
 
3- Errepublikazaleak indar handia zuten tokietan herritarrak altxatu eta kantonamendu 
independienteak sortu zituzten(Cartagena, Sevilla, Cadiz, Granda…).  
 
4-Erreformak: -Doako irakaskuntza, derrigorrezkoa, oinarrizkoa. 
                      -Ikastetxeetako arduradunek ezin dituzte haien dogmak eta erlijioak 
erakustea. 
                      -Jabetza gizakiaren eskubiderik legitimoenetakoa da, lanaren emaitza 
bada. 
                      -Bahituen eta kantonamenduen jabetza, kolektiboaren esku. 
 
5-Altxamenduak artisauak, merkatari txikiak eta soldatapekoak (federalistek gidatuak) 
egin zituzten. Errepublikako gertaerekin atsekabetuta zeudelako. 
 
6- Pi y Margall presidenteak ez zuen matxinada zapaldu nahi eta dimititu zuen. 
Salmerón karguan jarri: -kantonamenduekiko negoziazioak bukatu 
                                     - armada haien kontra bidali--->berehala altxamenduari bukaera 
eman   (Cartagenan izan ezik, 144.or. testua) 

Bi ondorio: 1- zapalketaren jeneralei botere handia eman  
                  2- armada berriro gizarte-iraultzaren kontrako ordenaren eta 

hesiaren 
                      berme bakarra izatea              
Irailean, Salmeronek dimisioa eman zuen, kontzientzia-argudioak erabilita (ez 

zituen kantonalisten heriotza-zigorrak sinatu nahi). 
 
7- Emilio Castelar presidente egin zuten, kontserbadoreagoa (errepublikazaletasun 
unitarioko burua). Errepublika eskuineratu zen. 
 Gorteak erabakita Castelarrek botere osoa bereganatu zuen ( armada 
berrantolatzeko, kreditu bat lortzeko, parlamentu itxia gobernatzeko). 
 
8-  Gobernu berria herrialdea astintzen zuten arazoak kontrolatzeko, autoritatean eta 
indarrean oinarrituta gobernatu. 
 
5.4. Esperientzia errepublikanoaren amaiera 
 
1-1873ko irailaz geroztik Errepublika joera kontserbadorea hartu. 
 
2-Castelarrek Gorteetan babesik gabe zegoen, federalek bera kargugabetzeko 
beldurrez: 
                      -Parlamentuko saioak bertan behera utzi. 
                      -Agintekeriaz gobernatu. 
                      -Sektore kontserbadoreenekin bat egin. 
                      -Militarrei eskumen zabal-zabalak eman, orden publikoa ezartzeko. 
 



3-Abenduan diputatu askok(Figueras, Pi, Salmeron) talde bat osatu, Castelar 
gobernutik kentzeko Gorte bilkurak berrasterakoan eta Errepublikari bere hasierako 
asmoak itzultzeko. 
 
4-1874ko urtarrilaren 3an Gorteak ireki ziren eta Castelarren Gobernua galtzaile atera 
zen; 120 boto izan ziren alde eta 100 boto kontran izan ziren. Ezkerreko Gobernua 
berehala sortuko behar zenez Manuel Pavia jeneralak errepublikako gorteak 
deuseztatzea agindu zuen eta hemizikloa inbaditu zuen, 1874ko urtarrilaren 4an. 
 
5- Boterea unionista eta aurrerazaleen koalizio baten esku, Serrano jeneralak zuzendu. 
 Izaera kontserbadoreko erregimen errepublikanoa egonkortu nahi zuen. 
 Serranoren gobernuaren alde egon ahal zirenak Alsontso XII.aren (Isabel 
II.aren semea) itzuleraren alde agertu. 
 

6- 1874ko abenduan Martinez Camposen altxaldi militarrak Alfontso XII. errege egin. 
 Sandhursteko Manifestua (monarkia alfontsinoaren programaren laburpena) 
sinatu. 

Erregimen kontserbadore katolikoa:  
- Politika-sistema liberalaren funtzionamendua bermatzeko. 
- Politikan eta gizartean egonkortasuna eta ordena berrezartzeko. 

 


