4.MULTZOA
8. GAIA. BERREZARKUNTZAREN SISTEMAREN KRISIA
ETA MONARKIAREN ERORIALDIA (1902-1931)
1. Erreformismo dinastikoa: Mauraren eta Canalejasen saio berritzaileak.
2. Oposizioko indarren hazkundea: Errepublikanismoa, Kataluniako eta
Euskal Herriko abertzaletasuna.
3. Oposizioko indarren hazkundea: anarkismoa eta sozialismoa.
4. Marokoko arazoa eta 1909ko krisia.
5. 1917ko krisia eta sistemaren amaiera.
6. Primo de Riveraren diktadura eta Monarkiaren erorialdia.

Alfonso XIII.a eta Primo de Rivera
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1.

ERREFORMISMO

DINASTIKOA:

MAURA

ETA

CANALEJASEN

SAIO

baina

batera

BERRITZAILEAK (ERREFORMA SAIAKERAK)

ALFONSO XIII.AREN ERREGEALDIA (1902-1931)
1902an,

Alfonso

XIII.aren

erregealdia

hasi

zen,

horrekin

Berrezarkuntzaren sistema politikoa krisian sartzen hasi zen, zenbait AKATS eta ARAZO
mahaigaineratzen hasi zirelakoz.
Alde batetik, sistemaren funtzionamendua bera,
kazikismoa eta putxerazoan oinarriturik, gero eta arazo
gehiago izan zuelakoz jarraitzeko. Bestaldetik, Espainiak
zuen

atzerapen

ekonomiko

zein

Erregenerazionismo mugimenduaren
zituen.

Gainera,

areagotzen

joan

gainontzeko
zen:

PSOE,

sozialak

kritikak eragin

alderdien

oposizioa

nazionalistak

zein

errepublikazaleak, eta langileen mobilizazioak ere gero
eta ugariagoak izan ziren, batez ere anarkisten aldetik.
Bestalde,

erregearen

interbentzionismoak

monarkia ahuldu zuen eta

politikan

ejertzitoa ere bizitza

politikoan berragertzen hasi zen (Marokoko gerraren testuiguruan).
Alfonso XIII.a eta Victoria Eugenia

ERREFORMISMO DINASTIKOA

1

1904tik aurrera, alderdi liberal zein kontserbadorearen barruan buruzagitza lider
2

berriak agertu ziren, Maura eta Canalejas , kontserbadorea eta liberala hurrenez hurren.
Gainontzeko alderdiek zein intelektual erregenerazionistek

3

egindako kritikak

zein

1

2
3

Alderdi dinastikoek egindako erreformak, hau da, Alderdi Kontserbadorea eta Liberala
Cánovas anarkista batek hil zuen 1796an eta Sagasta 1904 hil zen
Joaquín Costa, Ortega y Gasset, Unamuno,...

Berrezarkuntzaren krisia
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sistemaren akatsak zirela, buruzagi berriek ERREFORMAK jarri zituzten abian, sistema
erregeneratzeko asmoz. Gobernuak kontrolatutako eta bultzatutako erreformak izango
ziren (“iraultza goitik”), beti ere sistema erabat demokratizatu gabe eta klase herrikoiak
neutralizatuz (iraultza behetik ez gertatzeko). Finean, oligarkiaren babesa mantendu
nahi zuten.
Erreformismo kontserbadorea:
1904tik, Alderdi Kontserbadorearen buruzagi berria zen MAURAk hartu zuen
gobernuaren presidentzia eta erreformak jarri zituen martxan:
-1907an, Hauteskunde Legea onartu zuen iruzurrari aurre egiteko, nahiz praktikan ez
zuen lortu.
-Deszentralizazioa bultzatu zuen, udalei eta diputazioei autonomia gehiago emateko
4

(alderdi nazionalistak erakarri nahian, bereziki Lliga )
-Espainiako industria sustatzeko neurri protekzionistak ezarri zituen;
-eta, gizarte arloan, Igandeetako Atsedenaldirako Legea eta langile-aseguruak arautu
zituen, pentsio txikia kobratzeko eskubidea onartuz (Segurtasun Sozialaren aurrekaria);
-1909an, gainera, Greba Legeari esker greba eskubidea onartu zen Espainian.
Hala ere, bere proiektu erreformista bertan behera gelditu zen 1909an, Aste

Tragikoaren ondorioz, dimisioa aurkeztu behar izan zuen eta.

4

Kataluniako alderdi nazionalista eskuindarra

Berrezarkuntzaren krisia
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Erreformismo liberala:
1910tik aurrera, Alderdi Liberalean Sagasta ordezkatu
ondoren, CANALEJASek gobernu liberal berria osatu zuen,
gizarte gaietan arreta gehiago ezarriz.
-Horrela, politika soziala bultzatu zuen, bertzeak bertze,
emakumeen eta haurren lana arautuz edota errentaren
gaineko zerga progresiboa ezarriz.
-Bizitza politikoaren sekularizazioa bultzatu zuen, Estatua eta
Elizaren

arteko

banaketa

sakontzeko.

Ildo

horretatik,

Espainian erlijio ordena berriak ez sortzeko legea onartu zuen.
-1912an, gainera, Erreklutatze Legea onartu zuen, derrigorrezko soldadutza denontzat
5

ezarriz (ordainketaren bidez inongo erredentziorik ez gertatzeko).
Baina, 1912an, anarkista batek erail ondoren, bere erreformak gelditu egin ziren.
Hortik aurrera, alderdi dinastikoen buruzagi berriak ez ziren kapazak izan alderdiari eta
bipartidismoari sendotasuna emateko, berrezarkuntza sistema bera krisian sartuz.

2.

OPOSIZIOKO

INDARREN

HAZKUNDEA:

ERREPUBLIKANISMOA,

KATALUNIAKO ETA EUSKAL HERRIKO ABERTZALETASUNA.

Berrezarkuntza sistemari esker, Alderdi Kontserbadorea zein Liberala boterean
txandakatzen aritu ziren, gainontzeko alderdiak bizitza politikotik at utziz. Hortaz,
errepublikanoak, mende bukaeran sortutako nazionalismo periferikoak eta langileen
mugimenduaren bi joerak, sozialistak eta anarkistak, oposizioan aritu ziren.

5

Derrigorrezko soldadutzaz inor ez libratzeko (gogoratu aberatsak zerbitzu horretaz libratzen ahal zirela diru
kopuru bat ordainduz)
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ERREPUBLIKANISMOA

6

Errepublikanismoari

dagokionez,

“Seiurteko

Iraultzailearen”

7

ondoren

errepublikanoak oso banaturik gelditu ziren ( errepublikano posibilistak Alderdi
Liberalean sartu ziren, monarkia onartuz; bertze batzuek armen bidez aldarrikatu
zuten errepublika). Oso banaturik egonda ere, zenbait hauteskundetan elkarrekin
aurkeztea erabaki zuten, Batasun Errepublikanoa izeneko koalizioan

(Pi y

Margallen federalak, zentralistak,...), eta hiri handietako klase ertainaren artean
babes handia lortu zuten (Madrilen, Bartzelonan, Valentzian, Bilbon...).
XX. mende hasieran errepublikanismoak gora egin zuen eta bi mugimendu
8

berri sortu ziren: Lerrouxen aldekoak Katalunian eta Blasco Ibáñezen aldekoak
Valentzian.

6
7
8

Ez da beharrezkoa titulo hauek jartzea
1868ko iraultzaz geroztik hasitako garai demokratizatzailea, I.Errepublikaren bukaera arte
Alderdi Erradikala sortu zuen. Oso diskurtso demagokikoa zuen, antiklerikala, antikatalanista eta itxuraz iraultzailea
(horregatik sektore herrikoi askoren babesa jaso zuen)
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NAZIONALISMO PERIFERIKOAK.

1875tik aurrera, agintean zeuden bi alderdien joera zentralista eta bateratuak
mugimendu nazionalisten eta erregionalisten sorrera eragin zuen.

9

Gainera, mende

bukaeran gertatutako industrializazioak (lehenago Katalunian, gero Bizkaian) aldaketa
ekonomikoak zein sozialak eragin zituen eta horrek ere nazionalismo periferikoak
bultzatu zituen. Hortaz, Katalunia eta Bizkaia nazionalismoak indar handiena izandako
tokiak izan ziren eta, neurri apalagoan, Galizian (Rosalía de Castro eta Brañas idazleak),
Valentzian eta Andaluzian (Blas Infanteren eskutik)

KATALUNIAKO NAZIONALISMOA (KATALANISMOA)

10

 Nazionalismoa eragin zuten FAKTOREAK :
Katalunia aitzindaria izan zen mugimendu nazionalistaren edo katalanistaren
sorreran.
-Espainiako lehenbiziko GUNE INDUSTRIALA izanda, bertako burgesiak Kataluniarako
neurri protekzionistak eta ordena eskatzen zituen (anarkismoaren aurrean, bereziki) eta
nazionalismora jo zuen (1898KO KRISIAK areagotu zuena). Gainera, Katalunian
industrializazioak ekarritako ETORKINEN KONTRAKO SENTIMENDUA ere sortu zen,
nazionalismoaren bidez kanalizatu zena.
-Industriaren garapenarekin batera, RENAIXENÇA izeneko mugimendu kulturala piztu
zen, katalan kultura aldarrikatzen zuena (hizkuntza, literatura,...)

11

-Gainera, KARLISMOAREN eta FEDERALISMOAREN INDARRAK zer ikusi handia ere izan
zuten nazionalismoaren sorreran.

9

10
11

Nazionalismo periferikoa: Espainian XIX.mende bukaeran sortutako ideologia, nazio batek estatua sortzeko
eskubide duela aldarrikatzen duena
Erregionalismoa: eskualde bateko berezko ezaugarriak (kulturak, kasu) kontutan hartzea defendatzen duen
ideologia. Ez da independentziaren aldeko, autonomia gehiago eskatzen du (deszentralizazioa)
Titulo horiek ere ez dituzu zertan idatzi behar, jarraian hortaz hitz egingo duzue eta.
XX.mende hasieran Modernismoa bihurtu zen mugimendu kultural katalanista, Renaixença ordezkatuz)
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 Nazionalismo politikoaren sorrera eta bilakaera:

XIX. mendeko 80.eko hamarkadan katalanismo kulturalak urrats bat eman zuen
eta mugimendu politiko bihurtu zen: Kataluniaren nazio izaera aldarrikatzen hasi zen,
autogobernu gehiago eskatuz.
Valentín Almiral izan zen katalanismo politikoaren lehenbiziko bultzatzailea,
errepublikanismo federaletik abiaturik katalanismoa defendatu zuelakoz.

90.eko

hamarkadan, alabaina, nazionalismo kontserbadorea nagusitzen joan zen: 1892an,
zenbait intelektualek Manresako Oinarriak izeneko programa kontserbadorea sinatu
zuten, autonomia (ez independentzia) eta katalana hizkuntza ofiziala izatea eskatuz.
Ondorioz, 1901ean, Kataluniako lehenbiziko alderdi nazionalista sortu zen, LLIGA
REGIONALISTA (Prat de la Riba edota Cambó politikariak buru), oso alderdi eskuindarra
eta

monarkikoa,

burgesiaren

eta

lurjabeen

interesak

defendatu

baitzituen.

Anarkismoaren kontra gogor jo zuen eta Espainiako gobernu zentralarekin kolaboratu
zuen (batzuetan gobernuan sartuz). Hauteskundeetan izandako arrakasta zela eta,
1914an, Madrilgo gobernuak Kataluniako MANKOMUNITAT izeneko sasi autogobernua
baimendu zuen, zenbait aferetan Kataluniari autonomia emanez: lan publikoetan,
garraioetan, kulturan,...

Berrezarkuntzaren krisia

7

XX.mendeko 30.eko hamarkada arte nagusitasuna izan zuten, ERC,

12

alderdi

ezkertiar eta errepublikanoa, gailendu zitzaion arte.
Kataluniako aldarrikapen nazionalista arazo bihurtu zen XX.mende hasierako
Espainiako politikan

EUSKAL NAZIONALISMOA

 Euskal nazionalismoa bultzatu zuten faktoreak
Euskal nazionalismoa ere XIX.mende bukaeran jaio zen, eta hortan zenbait
faktorek zer ikusia izan zuten:
-Alde batetik, 1876an FORUEN GALERA

13

zigor modura ikusten zen, eta horren aldeko

aldarrikapena egiten hasi zen.
-Bestaldetik, 1876tik aurrera, INDUSTRIALIZAZIO prozesua hasi zen Bizkaian

14

eta

gizartean ere aldaketa handiak ematen hasi ziren, bertzeak bertze, etorkinen etorrera
(“maketoak”). Euskal nazionalismoak gizarte tradizionalaren suntsipena ikusi eta horren
15

defentsa egingo zuen, kapitalismoa kritikatuz (beti ere sozialismoari aurre eginez )
16

-Gainera, XIX.mendean, literatura foruzale eta euskaltzalea egiten hasi zen , (Navarro
17

Villoslada, Agosti Xaho , Larramendi,...) eta euskararen aldeko elkarteak sortu ziren,
bertzeak bertze, Asociación Euskara de Navarra (“euskaroak”), Aranzadi eta Arturo
Campión tartean

12
13
14

15
16

17
18

18,

Kataluniako Ezkerra Errepublikanoa
II (edo III:a) gerra karlistek galdu ondoren
Burgesia boteretsua sortu zen Bizkaian (meategietan, bankan, industrian,...) Kontzertu Ekonomikoa (foruen
galeraren ondorioz onartua) gustukoa zuena, hortaz Madrilgo gobernuarekin kolaboratu zuten, nazionalismoa
baztertuz.
Bizkaiko langile gehienek babestu zuten sozialismoa
Antzinako euskal historia eta tradizioak goraipatzen zituena: Larramendiren obra, tubalismoaren mitoa defendatuz
(horren ustez, Tubal lehenbiziko errege euskalduna eta iberiarra izango zen, Tafalla bezalako hirien sortzailea.
Euskara ere hizkuntza mitikoa izango litzateke, ia biblikoa). Bertzelako idazleen literatura ere zabaldu zen: Xaho,
Zamacola, Juan Tellitu Antuñano,...
Zuberoko idazlea, Aitor mitoaren sortzailea, eta euskal nazionalismoaren aitzindari jotzen dena.
Euskara eta foruak defendatzen zituzten, ez ziren independentziaren aldekoak. Karlismoarekin kritikoak ziren,
foruen galeraren errudun ikusten zuten eta.
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Agosti Xaho

Arturo Campionen erretratoa, Ciga margolariak eginda

 Alderdi nazionalistaren sorrera eta bilakaera

Euskal abertzaletasunean aipaturiko idazleak eta pentsalariak aitzindariak izanda
ere,

Sabino

Arana

dugu

euskal

nabarmenena. 1895Ean, EAJ-PNV

19

nazionalismoaren

lehenbiziko

etaparen

figura

alderdia sortu zuen, honako ideiak defendatuz
20

(“Jaingoikoak eta lagi zaharrak” leloak jasotzen dituenak): erlijioa, euskal arraza ,
euskara, foruak (lege zaharrak, estatu independentearen legeak izango zirenak) eta
euskaldunen historiaren goraipamena eta mistifikazioa. Hasieran, independentziaren
alde egin bazuen ere, 1898tik

21

aurrera autonomiaren aldeko bira eman zuen. Bertzeak

bertze, ikurriña asmatu zuen (Ingalaterrako banderan oinarriturik) eta zenbait euskal
hitz ere.

19
20

21

Partido Nacionalista Vasco-Euzko Alderdi Jeltzalea
Bere arrazismoa XIX.mendean Europan zabaldu zen arrazismoaren testuinguruan ere koka daiteke (gogoratu
Europako potentziak arrazakerian oinarritu zirela inperialismoa justifikatzeko)
Urte horretan hauteskundeetara aurkeztea erabaki zuten

Berrezarkuntzaren krisia
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Emakumeari
zuenSabino

buruzko

oso

ikuspegi

matxista

Arana

Behean dagoena ez duzue zertan azaldu behar, luzeegia geldituko da eta

Aranaren ustez, foruak oso osorik berrezarri behar ziren independentzia lortzeko.
Independentzia lortuta, arraza garbiko euskaldunak baino ez ziren biziko, etorkinek
ohiturak, erlijioa eta morala apurtzen zituztelakoan. Hortaz, lehengo garaietara bueltatu
beharra zegoen bake soziala lortzeko. Hasieran, Bizkaia baino ez zuen gogoan Aranak,
gero gainerako euskal lurraldeak ere kontutan hartzen hasi zen, eredu konfederala
planteatuz: lurralde bakoitzak bere foruak eta autonomia mantenduko zituen, baino
konfederazio bat osatuz (Euzkadi).
Aranaren poema:
Antziñeko enda zar,

La antigua estirpe

Garbi ta bakana

pura y limpia

Orain maketuenak

la que ahora por los maquetos

Dagona betuta,

se halla aplastada

Biztuko da ta betik

resucitará de su postración

Jagiko da gora,

hacia las alturas

Eta bizkaitarena

y de los bizkaitarras

Bizkaya txango da

Bizkaia será

Berrezarkuntzaren krisia
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Arana hil ondoren, zatiketak gertatu ziren PNV barne, bi joera sortuz:
independentista eta autonomista. Edozein joera izanda ere, alderdi eskuindarra

eta

erlijiosoa izan zen, burgesia txikiak babestu zuena (burgesia handiak españolismora jo
zuen). Bere sindikatua ere sortu zuten 1911an, ELA, sozialismoari aurre egiteko.
1930Ean, bestelako banaketa gertatu zen eta laizismoa, errepublikanismoa,
sozialismoa eta independentismoa defendatzen zutenek ANV-EAE sortu zuten (Acción
Nacionalista Vasca – Eusko Abertzale Ekintza)

3.

OPOSIZIOKO

INDARREN

22

HAZKUNDEA:

ANARKISMOA

ETA

SOZIALISMOA.

XIX. mendeko estatu liberalak burgesiari boterea eman zion

(lurjabeei,

burgesia industriala, finantzieroari,...) eta langileak, nekazariak, jornalariak

(zer

erranik ez emakumeak) sistematik at gelditu ziren sufragio zentsitarioaren bidez.
Industriaren

garapenarekin

batera,

beren

bizimodua

eta

lan

baldintzak

hobetzekotan antolatzera eta borrokatzera bultzatu zituen, langile mugimendua
sortuz. Espainian ere anarkismoa eta sozialismoa izan ziren langileen indar
nagusiak, “Seiurteko Iraultzailean” antolatzen hasi baitziren. Berrezarkuntzaren
garaian sistemaren kontra arituko ziren, ezegonkortasun handia eraginez.
ANARKISMOA
XIX. mendean, anarkismoa indar nagusia izan zen Espainian, batez ere
Andaluzian eta Katalunian (bereziki Bartzelonan). Anarkistek ez zuten ekintza
politikoa onartzen: ez zuten alderdi politikorik onartzen, hauteskundeetan parte
hartzea errefuxatzen zuten, eta uko egiten zioten edozein botereri (hortaz,
estatuari ere). Edozein autoritateren gainean askatasun pertsonala defendatzen
zuten.
22

Beren helburua komunismo libertarioa izanda ( jabetza pribaturik eta

2008. urtean Auzitegi Gorenak ilegalizatu egin zuen, Batasunaren ondorengoa zelakoan (ANVk ezker abertzaleari
hauteskundeetara aurkezteko bere siglak utzi ondoren)

Berrezarkuntzaren krisia
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23

estaturik gabeko gizartea), ekintza zuzena zuten hori lortzeko: greba iraultzailea
batzuek, zergak ez ordaintzea, sabotaiak egitea, bertze batzuek biolentzia,...
XIX. mende bukaeratik anarkistek bi estrategia erabili zituzten beren
helburua lortzeko:


Zenbait

anarkistek

“ekintzaren

bidezko

propaganda”

izeneko

estrategiari eutsi zioten, masak mobilizatzeko norbanakoaren ekintza
eredugarri izan behar zelakoan. Hortaz, zergak ordaintzeari edota
soldaduskari uko egitea erabaki zuten batzuek; bertze batzuek berriz,
biolentziari ekin zioten:

enpresari, elizgizon, politikari, militarren edota

erregearen beraren kontrako atentatuak egin zituzten.

Cánovasen erailketa
Erregearen kontrako atentatua

Atentatu honen ondorioz errepresio handia jasan zuten anarkistek
(orokorki mugimendu osoak), heriotza zigorrak ere ezartzen zitzaizkien eta (hala
24

nola, Bartzelonako Corpus Cristiren egunaren ondorioz) . Mendekuz edo,
1897an, Cánovas erail zuten.
Andaluzian ere jornalariek protestak egin zituzten (suteak, erasoak,
lapurretak,..), eta gobernuak Mano Negra izeneko elkarte sekretuari (seguraski
poliziaren muntaia) egotzi zion ardura, biolentzia erabiltzeko eta anarkisten
23
24

Modu indibidualean edo kolektiboan jardutea egoera aldatzeko.
Mendekuz edo, anarkista batek Cánovas del Castillo erail zuen hurrengo urtean

Berrezarkuntzaren krisia
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kontrako errepresioa justifikatzeko (ehunka epaiketa egin zitzaizkien eta)
1882-1883 bitarte Jerezen egindako epaiketen ondorioz heriotza
zigorrak

ezarri

zitzaizkien

zenbait

jornalariri

(garrote

vil

delakoaren bidez)



Anarkismoaren bertze sektoreak, berriz, ekintza biolentoak ekarritako
errepresioa eta babes falta zela eta, sindikatuaren bidezko ekintza egitea
erabaki zuen eta anarkosindikalismoa izeneko korrontea bultzatu zuten:
langileak sindikatu iraultzailean elkartzearen aldekoa, greba bultzatzeko.
Horren ondorioz, 1881ean, FTRE sindikatua

sortu zuten, 1907an,

Solidaridad Obrera bultzatu zuten, eta, 1910ean, CNT sindikatua sortu
25

zuten .

25

Aste Tragikoak ekarritako errepresioaren ondoren...

Berrezarkuntzaren krisia
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SOZIALISMOA
Sozialismoari dagokionez, 1879an, Pablo Iglesiasek PSOE sortu zuen Madrilen,
eta, 1888an, UGT

26

sindikatua Bartzelonan. Babes handia izan zuten Madrilen, Bilbon,

Katalunian eta Asturiasen.

Langileen lan-baldintzen hobekuntza

defendatu zuen: lanorduak murriztea, (8

orduko lanordua) haurren lana debekatzea, soldatak hobetzea... Horretarako, alderdia
hauteskundeetan aurkeztea, parlamentuan parte hartu eta handik erreformak bultzatzea
27

defendatu zuten. Errepublikanoekin bat egin zuten erreforma horiek bultzatzeko .
II. Internazionalean parte hartu zutela eta, 1890ean, maiatzaren lehena ospatu
zuten Espainian: 8 orduko lanaldia aldarrikatuz (hori lortzeko grebak bultzatu zituzten).
II.

Internazionalaren

barruan

izandako

zatiketa

zela

eta,

PSOEk

sozialdemokraziara jo zuen, eta iraultzaren alde agertu zirenek PCE alderdi komunista
sortu zuten 1921ean
.

26

27

Unión General de Trabajadores
Conjunción Republicano-Socialista delakoa sortuz

Berrezarkuntzaren krisia
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BERREZARKUNTZAREN

SISTEMAK

ALFONSO

XIII.AREN

ERREGEALDIAN

IZANDAKO KRISIAK
XX.mende hasieratik hainbat arazo piztu ziren BERREZARKUNTZAREN KRISIA
eragin zutenak: Aste Tragikoa, 1917ko krisia, langileen konfliktibitatea eta Marokoko
auzia.

4.

MAROKOKO GERRA ETA 1909KO “ASTE TRAGIKOA”
1898tik aurrera, koloniak galdu ondoren, Espainiako ejertzitoak Marokon jarri

zuen begirada. 1906An, sinatutako Algeciraseko Itunaren bidez, Espainiari eskubideak
onartzen zitzaizkion Marokoko iparraldean, Rif aldean, eta, 1912an, protektoratua
onartu zitzaion Espainiari, gainontzekoa Frantziaren esku geldituz. Rifekoek, ordea, ez
zuten hori onartu eta, kabiletan antolaturik, etengabeko erasoak egiten hasi ziren. Hori
dela eta, Espainiako gobernua gero eta erreserbista

28

gehiago bidaltzen hasi zen

zonaldera.

Marokoko aferak egoneza eragin zuen herriarengan, izan ere derrigorrezko
erreklutamenduak hasi ziren, haien interesak defendatzen ez zituen gerra batera
joateko: Marokoko okupazioa ejertzitoari interesatzen zitzaion (prestigioa nahi zuen eta)
eta Rifeko meategiak eta trenbidea ustiatu nahi zituzten Espainiako kapitalistei.
28

Derrigorrezko zerbitzu militarra (soldaduska) egina zuten zibilak (gogoratu Espainian dirudunak libratu egiten zirela, ordainketa
sistema zela eta...)
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1909an, kabilek trenbidearen eraikuntzan lanean ari ziren langileen kontra
egindako eraso baten ondorioz, Maurak erreserbistak bidaltzea erabaki zuen zonaldea
babesteko. Bartzelonako portutik atera behar ziren itsasontziak eta hantxe hasi zen
gerrara joatearen kontrako protesta, Bartzelonako langileek (anarkistek, sozialistek eta
29

zenbait errepublikanok ) GREBA prestatu baitzuten. Greba laster bihurtu zen herri
matxinada, izan ere uztailaren azkeneko astean Bartzelonako kaleetan barrikadak eraiki
zituzten eta elizak eta konbentuak erre zituzten (mugimendu antiklerikala ere izan
baitzen). Funtsean, gizartean zegoen ezinegonak eztanda egin zuen.

Grebari aurre egiteko gobernuak gerra-egoera

30

deklaratu zuen, biolentzia eta

errepresio handiarekin erantzunez: zaurituak, ehunka kartzelaratze eta epaiketak eta
zenbait heriotza-zigor ere aplikatu zituzten, bertzeak bertze, Ferrer i Guardia
31.

pedagogoari .

Ondorioz,

mobilizazioak

gertatu ziren Espainian eta Europan hori
salatuz.
Aste Tragikoak ondorio politikoak
ere izan zituen,
behar

Maurak dimititu egin

izan zuelakoz. Erregeak Canalejas

izendatu zuen gobernu buru (1910-1912).

29

Lerrouxen jarraitzaileak

30

Ejertzitoari boterea ematen zaio errepresioan aritzeko

31

Ferrer i Guardia: Escuela Moderna izeneko erakundearen sortzailea (1901), anarkismoaren ideietatik oso gertu
zegoena. Eskola laikoa, elite kontserbadoreen zein elizaren etsaitasuna ekarri ziona.
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5

1917KO KRISIA(K) ETA SISTEMAREN AMAIERA

1917KO KRISIA
1909tik aurrera (“Aste Tragikoaren” ondoren), Berrezarkuntzaren sistemaren
ARAZOAK hasi ziren:
-Alde batetik, txandakatze sistemaren ezegonkortasuna eta krisia hasi zen, alderdi
nagusiak krisian sartu ziren eta:
 Canalejas 1912an eraila izan zen eta ondorengoek ez zuten jakin Alderdi
Liberalean lidergoari eusten (Romanones kasu);
 Alderdi kontserbadorean Dato eta Mauraren arteko lehiaketa gertatu zen,
Alderdi Kontserbadorean zatiketa gertatuz.
Ondorioz, gobernu aldaketak maiz gertatu ziren, Gorteak ere bertan behera uzten ziren
eta ezegonkortasun handia gertatu zen.
-Gainera, 1914an I. Mundu Gerra piztu zen (1914-1918) eta, Espainia neutral gelditu
bazen ere, gerrak eragin handia izan zuen Espainian: nekazal eta industria produktuen
esportazioak handitu ziren (euskal eta kataluniar burgesiarentzat onura handiak ekarriz),
baino ondorioz inflazioa gertatu zen, oinarrizko produktuak asko garestituz (arroza,
ogia, erregaiak,...). Honek langileen bizimodua kaltetu zuen, soldatak berdin mantendu
zirelakoz.

Zenbait

janari-eskasia
eta

tahonen

tokitan

gertatu zen
kontrako

erasoak egon ziren.
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1917KO UDAN egoerak eztanda egin zuen, eta gobernuaren kontrako protesta
orokorra eman zen: militarrena, oposizioko taldeena eta langileena.
EJERTZITOAREN PROTESTA:
Ejertzitoari dagokionez,

penintsulan zeuden militarrek (gradu txikiko eta

ertaineko ofizialak) DEFENTSA BATZARRAK

32

sortu zituzten lan hobekuntzak eskatzeko,

besteak beste, soldata igoera edota graduan igotzeko erraztasun gehiago (afrikanistek

33

aukera gehiago zuten eta). Dato gobernuburuak amore eman behar izan zuen,
ejertzitoaren aurrean ahulezia eta menpekotasuna agerian utziz.
OPOSIZIOKO ALDERDIEN PROTESTA:
Bestalde, oposizioko alderdiek ere beren protesta antolatu zuten. 1916tik aurrera,
Gorteen itxiera gertatu zen eta prentsa zentsura, hortaz, Kataluniako Lliga alderdi
nazionalistak, errepublikanoek (Alderdi Erradikala) eta sozialistek PARLAMENTARIEN
BILTZARRA antolatu zuten Bartzelonan: Kataluniarako autonomia eta estatu mailan
hauteskundeak egitea eskatu zuten. Alabaina, gobernuak bertan behera utzi zuen eta
partaideen atxiloketak agindu zituen.
LANGILEEN PROTESTA:
Testuinguru horretan, langilego-mugimenduaren erradikalizazioa gertatu zen:
prezioen igoera zela eta egonez orokorra zegoen, 1917an, UGTk eta CNTk GREBA
OROKORRA deitu zuten estatu osoan, izaera IRAULTZAILEA hartu zuena:

soldata

igoerak edo 8 orduko lan-eguna ezezik, benetako aldaketa ekonomiko eta soziala
gertatzea eskatzen zuten, monarkiaren kontrako mugimendu ere bihurtuz. Grebak
porrot egin zuen, militarrak eta Lliga gobernuarekin lerrokatu ziren eta. Gobernuak
ejertzitoaren errepresioarekin erantzun zuen, krudelkeria erakutsiz.
Hortik aurrera, baina, langileen konfliktibitatea arazo handi bihurtu zen
gobernuarentzat.
32
33

Militarren elkarteak edo sasi sindikatuak, penintsula osoan zabaldu zirenak
Marokoko gerran karrera militarra egin zuten miliatarrak, Franco tartean. Botere handiko sektorea izan zen eta
1936ko estatu kolpean parte hartze handia izan zuten.
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SISTEMAREN

AMAIERA

(1918-1923):

LANGILEEN

KONFLIKTIBITATEA

ETA

MAROKOKO ARAZOA
LANGILEEN KONFLIKTIBITATEA

1918tik aurrera, I. Mundu Gerra bukaturik, gatazkak arruntak izan ziren Europan.
Espainian ere baldintza ekonomikoak okertu ziren, ekoizpenaren murrizketak langabezia
34

eragin zuelakoz .

Ezegonkortasun politikoa ere gero eta handiagoa zen,

gobernu

aldaketak maiz gertatzen zirelakoz eta neurri errepresiboak gero eta arruntagoak
zirelakoz.
34

Emakumeen manifestazioak gertatu ziren
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Errusiako Iraultzak, gainera, indarra eman zien talde iraultzaileei, sindikatu
nagusien

afiliazioak

nabarmenki

gora

eginez.

Espainian,

anarkistak

izan

ziren

mobilizazioen protagonista nagusiak.
Anarkisten jardueraren eszenario nagusia Bartzelona izan zen, grebak arruntak
izan ziren eta (horren adibidea La Canadiense enpresa elektrikoan egindakoa, 8
ordutako laneguna lortu baitzen Espainian). Patronoek, baina, konfliktibitate honi aurre
egiteko eta beren interesak defendatzeko sindikatu libre izenekoak bultzatu zituzten:
eskuineko langileak ordaintzen zituzten atentatuak egiteko; gainera,
estrategia
FUGAS

36

35

ere erabili zuten, langabezia eragiteko.

LOCKOUT delako

Gobernuak, bestalde, LEY DE

zeritzona martxan jarri zuen, erailketa extra judizialak egiteko aukera ematen

zuena. Zenbait anarkistek, aldi berean, atentatuak eginez erantzun zuten (Datoren
kontra, enpresarien kontra,..). Horrela, Bartzelonan biolentzia espiral handia piztu zen.
Andaluzian ere, miseria gorria zela eta, gatazkak sortu ziren bai industrian bai
lurraren inguruan, anarkistek, bereziki, nekazarien erreboltak bultzatu zituztelakoz 191837

1920 bitarte (“hiru urteko boltxebikea” ): uztak erre zituzten, lur okupazioak egin
zituzten eta greba batzordeak ere sortu ziren zenbait udal kontrolatzeko. Berriro ere
errepresioarekin zapaldu ziren.

35
36
37

Enpresen itxiera
Atxilotuak alde egiten ari zirelakoan, tiroa emateko baimena.
Historialariek erabilitako izena da, bereziki Andaluzian 3 urte horietan egondako konfliktibitatea azaltzeko. Zenbait
historiagileek estatu osoan egondako mobilizazioez hitz egiteko ere erabiltzen dute terminoa
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MAROKOKO GERRA: ANNUALEKO PORROTA (1921)
Gutxi balitz, Marokoko gerra bertze arazo bihurtu zen. 20.eko hamarkadan, Rif
aldean, Abd el-Krimen gidaritzapeko kabilak

Espainiako ejertzitoaren kontra aritzen

ziren borrokan. Horiek kontrolatzeko saiakerak egin ziren, baina, 1921ean, Espainiako
ejertzitoak porrot handia izan zuen ANNUALEN. Ondorioz, okupatutako lurraldea galdu
eta milaka hildako izan ziren (bereziki ejertzito espainiarrean).
Porrotak herritarrak sumindu eta krisi politika sakona eragin zuen. Parlamentuak
ejertzitoari

eta

gobernuari

arduragabekeriaz

jokatu

izana

leporatu

zien

eta

erantzukizunak argitzeko ikerketa eskatu zen (Picasso Txostena egin zen hori argitzeko).
Txostenak, ordea, erregea bera kolokan jartzen zuen, porrotaren erantzule ere egiten
zuelakoz eta ia ez zen Parlamentuan eztabaidatu.
Porrot honek krisi sakona eragin zuen, militarren haserrea areagotuz. Horrela,
1923an, Primo de Rivera jeneralak estatu kolpea eman zuen Bartzelonan (erregeak
onetsita), Berrezarkuntzaren krisi orokorrari konponbide autoritarioa eman ziona.
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6. MIGUEL PRIMO DE RIVERAREN DIKTADURA ETA MONARKIAREN
ERORKETA (1923-1931).
DIKTADURAREN ZERGATIAK
1923an, Berrezarkuntzaren sistema krisi larrian zegoen:
-Alde batetik, ejertzitoaren atsekabea zegoen, bereziki Annualeko porrotaren
ondoren (Piccaso txostenaren beldur ziren)
-Alderdi nagusiak gainbeheran zeuden erabat
-Nazionalismo periferikoen zein errepublikanoen gorakada
-Langileen konfliktibitatea, burgesia eta klase ertainak beldurtzen zituena
-Gainera, 1922an, Mussolini boterera heldu zen, diktadura faxista ezarriz,
hemengo hainbat sektorek begi onez ikusi zuena.
Horren aurrean, ejertzitoak, goi burgesiak eta klase ertainaren zati handi batek
diktadura baten beharra ikusi zuten. Horrela, 1923ko irailean, Miguel Primo de Riverak
38

estatu kolpea eman zuen Bartzelonan, Alfonso XIII.aren onespenarekin .
Diktadurak oposizio apala izan zuen momentu horretan, CNT-ek egindako greba
kenduta.

Alfonso XIIIa eta Primo de Rivera

38

Primo de Riverak ordena eta sistema berritzeko asmoa zuela agertu bazuen ere, sistema
demokratizatzeko egondako aukera zapaldu egin zuen, izan ere kolpea baino lehenagoko gobernuak zenbait
aldaketa proposatu zuen bizitza politikoa demokratizatze aldera.
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DIREKTORIO MILITARRA
1923-1925 bitarte, DIREKTORIO MILITARRA osatu zuen diktadoreak (militarrek
osatu zuten gobernua), ORDENA EZARTZEKO helburuarekin.
-Hasieratik,

gerra

egoera

deklaratu

eta

1876ko Konstituzioa, hauteskundeak, Gorteak eta
alderdiak zein sindikatuak bertan behera gelditu
ziren eta prentsa zentsura ezarri zuen. Gainera
alderdi bakarra sortu zuen, Unión Patriótica
-Nazionalisten kontrako neurriak ere hartu
zituen: banderak, hizkuntza, etab. debekatu ziren eta
Kataluniako

Mancomunitatea

39

bertan

behera

gelditu zen. Horrek Kataluniako nazionalismoaren oposizioa ekarri zion.
- Langileen konfliktibitatearekin bukatzeko grebak eta manifestazioak debekatu
zituen. Hortik aurrera Somatén

40

langileen errepresioaz arduratuko zen. UGTk

diktadurarekin kolaboratu zuen hasieran eta ez zuen ia errepresiorik izan. Anarkistak
izan ziren jazarpen handiena pairatu zutenak.
-MAROKOKO GERRARI dagokionez, 1924an, Frantziako protektoratuan ere gerra
hasi zen eta, hortaz, Frantziarekin egindako elkarlanari esker, Espainiak Marokoko
41

gerrari eutsi zion . Ondorioz, 1925ean, Alhucemaseko garaipena izan zuen, handik bi
urtera Rif erabat menperatu arte. Honek popularitate handia eman zion diktadoreari.
Milaka soldadu hil ziren gerra honetan eta milaka zibil ere (Rifeko herrixkak gas
kimikoekin bonbardatuak izan ziren eta).

39

42

Kataluniari zenbait aferetan autonomia pixka bat ematen ziona

40

Zibilez osaturiko milizia armatua, hirietan aritzen zirenak ordena mantentzeko. Bartzelonako burgesiak eta

gobernuak erabili zuen langileen kontra aritzeko.
41
42

Gogoratu Franco, Millán Astray, Mola,Sanjurjo, Queipo de Llano...bezalako afrikanistak hor zeudela
Ikusi dokumental interesgarria, Arrhash, Veneno, Youtuben zatika ikus daiteke. Hauek izan ziren historian biztanlego
zibilaren kontra egindako bonbardaketen artean lehenetarikoak.
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Mohamed Faragi, bonbardaketen lekukoa eta biktima izan
zen gaztetxo zela eta, 91 urte zituela horrela zioen:
“
Tiraban algo así como azufre. La gente se quedaba ciega.
Su piel se ennegrecía y la perdía. El ganado se hinchaba y
después moría. Las plantas se secaban de golpe. Durante
semanas no se podía beber el agua de los arroyos. Me
decían que el agua estaba envenenada”. El veneno se
quedaba en el agua, en las rocas. Recuerdo a un vecino que
pisó una charca envenenada y se derrumbó. ¿Qué íbamos a hacer si teníamos que regar los higos?”.
Soldadu espainiarrak Rifeko soldaduen buruak mozturik

43

DIREKTORIO ZIBILA (1925-1930) .
1925ean, behin hasierako helburuak lorturik, (ordena eta Marokoko Gerra
bukatzea), Primo de Riverak DIREKTORIO ZIBILA

44

osatu zuen, diktadurari bestelako

itxura emateko.
Horretarako, 1927an, Batzar Nazionala

45

osatu zen

(gobernuari aholkatzeko,

bertzerik gabe). Batzarra ez zegoen alderdien ordezkariek osaturik, Unión Patriótica
alderdiaren kideek baizik. Bere funtzioa konstituzio berria idaztea izan zen, aurrera atera
ez bazen ere.

43
44
45

Zenbait zibil gobernuan sartu ziren
Zibilak sartu ziren bere gobernuan
Parlamentuaren itxura emateko
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Lan munduan, harremanak arautzeko, sindikatuak debekatu ziren eta komité

paritarioak sortu zituen: enpresariek eta langileek elkarrekin konflikto laboralak
konpontzeko organismoak, estatuaren bitartekaritzarekin. UGTk parte hartu zuen
komite horietan, eta gainontzekoak CNT eta PCE baztertuak izan ziren.
46

Bestalde, 1929ra arte, Europa osoan ekonomiaren hazkunde urteak izanda ,
EKONOMIARI bultzada eman zion, Estatuak gastuak handituz:
-hemengo industria babesteko politika protekzionista bultzatu zuen;
-Prezioen erregulazioa egin zen, zenbait produkturen gehienezko prezioa ezarriz;
-Obra publikoak bultzatu ziren (errepideak, urtegiak,...)
-eta laguntzak eman zitzaizkien enpresei (burdinbidea, elektrikoei,..);
47

-enpresa estatalak ere sortu zituen (monopolioak), Telefónica edota CAMPSA , adibidez
OPOSIZIOA ETA DIKTADURAREN BUKAERA
Baina, denborarekin gero eta handiagoa izan zen diktaduraren kontrako
OPOSIZIOA:
-CNT
46
47
48

48

eta PCE hasieratik, eta PSOE eta UGT ere diktaduraren kontra agertu ziren

“20.eko hamarkada zoriontsua”
Erregaiak saltzen zituen enpresa
1927an FAI sortu zuten
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bukaeran;
-Alderdi errepublikanoek Aliantza Errepublikano izeneko koalizioa sortu zuten (Lerroux,
Manuel Azaña,....tartean); PSOEk bat egin zuen haiekin errepublika aldarrikatzeko.
-Unibertsitatean, ikasleen mobilizazioak hasi ziren gertatzen, grebak eta manifestazioak
(zenbait unibertsitate itxi zirelakoz);
-Intelektualen kritikak (Ortega y Gasset, Blasco Ibañez, Unamuno...)
-Ejertzitoaren sektore baten kritikak (kolpe saiakerak tarteka)
-Kataluniako nazionalismoaren kritikak: Lligarena eta nazionalista ezkertiarrenak (Maciá).
Baina, 1929tik aurrera, Primo de Rivera babesa galtzen joan zen, bertzeak bertze,
1929ko krisi ekonomikoa eta diktadorearen gaixotasunagatik. 1930Ean, Alfonso XIII.ak,
monarkia bera kolokan ikusita, dimisioa eskatu zion eta BERENGUER militarrari
gobernua osatzea eskatu zion, helburu batekin: erregimen konstituzionalera bueltatzea,
funtsean, 1923 aurreko erregimenera bueltatzea. Diktadurari eutsi egin zion, baina
ahulezia eta babes gutxi izan zuen militarrak hasiera hasieratik (horregatik oposizioak
“diktablanda” deitu zion).

Berrezarkuntzaren krisia

26

MONARKIAREN ERORKETA (1930-1931)
Horren aurren, errepublikaren aldekoak berehala mobilizatu zen,

erregearen

papera bera ere krisian gelditzen ari zen eta. Horregatik, 1930ean, DONOSTIAKO ITUNA
49

sinatu zuten tendentzia desberdinetako errepublikanoek , sozialistek, Kataluniako zein
Galiziako ezkerreko nazionalistek eta zenbait intelektualek ere. Errepublika ezartzeko,
gainera, batzorde iraultzaile bat sortu zuten (Alcalá Zamora buru). Bertzeak bertze,
1930ean, pronuntziamendu militarra bultzatu zuten Jacan, baino porrot egin zuen.
Berenguerren gobernuak ahulezia erakusten zuela eta, erregeak boteretik kendu
eta, 1931 hasieran, AZNAR militarrari eman zion gobernua udal-hauteskundeak dei
zitzan. Baina hauteskundeak monarkiari buruzko plebiszito bihurtu ziren.
Hauteskunde munizipalak 1931ko apirilaren 12an egin ziren eta BLOKE
ERREPUBLIKANO-SOZIALISTA nagusitu zen hiri nagusietan, hau da, Donostiako Ituna
sinatu zuen blokea. Monarkiazaleek orokorki boto gehiago lortu bazuten ere, argi
gelditzen zen hiri handietako gehiengo bat errepublikaren alde egiten ari zela (bertzeak
bertze, Madrilen eta Bartzelonan).
1931ko APIRILAREN 14an II. ERREPUBLIKA aldarrikatu zen Espainian

50

eta

Alfonso XIII.ak Espainiatik ihes egin behar izan zuen. Monarkiaren bukaera Espainiako
krisi politiko luze baten ondorioa izan zen, aurreko gobernuek konpontzen jakin ez
zutena.
Errepublika festa giroan ospatu zen, izan ere milaka pertsona atera ziren Espainiako
kaleetara modu baketsuan ospatzera (errepublikak itxaropena eta ilusioa sortu zuen eta).

49
50

Ezkertiarrak, zentrukoak eta eskuindarrak, guztiok errepublikaren aldekoak
Eibar izan zen errepublika aldarrikatu zuen lehenbiziko herria
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