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I. GAIA. CADIZKO GORTEAK ETA 1812KO 

KONSTITUZIOA 

 

 
 

1.-  Antzinako Erregimenaren krisialdia: Espainiako Erresuma 

XVIII. mendean 

XVIII. mendean zehar Espainian Borboi etxeko erregeek agindu zuten. 

Borboitarrak errege absolutistak ziren. Absolutismoaren arabera, erregeen 

botere politikoa, gizarte politiko bat antolatzeko eskubidea eta ahalmena, 

Jainkoak emana zen eta ezin zen ezbaian jarri. 

Baina borboitarren absolutismoak Ilustrazioaren eragina jaso zuen. 

Ilustrazioa XVIII. mendeko mugimendu filosofiko-kulturala izan zen. Ilustratuek 

zalantzan jarri zituzten Erregimen Zaharraren oinarriak: erregeen botere 

pertsonala, nobleen pribilegioak, Elizaren nagusitasuna eta erlijioaren 

gehiegizko eragina. Ilustratuek, arrazoiaren bitartez, jendartea “argitu” nahi 

zuten. Horregatik, Ilustrazioaren filosofia Argien Filosofia izenez ere ezagutzen 

da. Filosofo ilustratuek “progresoan” sinesten zuten, hau da, etengabeko 

hobekuntzan. Etengabeko “progresoa” arrazoia erabiliz lor zitekeen eta, beraz, 

hezkuntzaren, zientzien eta teknologiaren garapena ezinbestekoak ziren. 
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Borboitarrek Ilustrazioaren bidea hartu zuten, baina erresuma 

gobernatzeko. Absolutismoaren eta Ilustrazioaren nahasketa hori despotismo 

ilustratu edo erreformismo ilustratu izenez ezagutzen da. Borboitarrak, beraz, 

despota edo erreformista ilustratuak izan ziren eta Ilustrazioaren printzipio 

batzuk erresuma indartzeko eta aberasteko erabili zituzten. Helburu horrekin, 

honako erabaki hauek eraman zituzten aurrera: 

 Estatua administratzeko eredu zentralista hartu zuten. Austriarren 

garaian, XVII. mendera arte, Espainia erresuma bakar bat baino 

gehiago erresuma-multzo bat izan zen (Gaztela, Aragoiko Koroa, 

Euskal Herriko foru-lurraldeak...). Gune bakoitzak bere lege eta 

erakunde propioak zituen. Borboitarrak erresuma guztietan lege eta 

administrazio bakarra ezartzen ahalegindu ziren. Hala, Ondorengotza 

Gerraren ondoren, Aragoiko Koroako foru eta erakundeak ezabatu 

eta, Oin Berriko Dekretuen bitartez, Gaztelako lege eta 

administrazioa ezarri zituzten Aragoiko Koroako erresumetan: 

Katalunian, Aragoin, Valentzian eta Mallorcan.  

 Gaztelera erresumako hizkuntza ofiziala bihurtu zen, baita Katalunian 

ere. 

 Dokumentu ofizialetan errege-papera (paper berezia erregearen 

zigiluarekin) derrigorrezkoa egin zen. 

 Moneta bakarraren erabilera sustatu zen (erabat lortu gabe), biko 

erreala delakoa, peceta izenez ezagutzen zena. Hala ere, monetaren 

erabilera nahiko urria zen. 

 Unibertsitateko irakaskuntzan erreforma egiten saiatu ziren, ikasketa 

teknikoak bultzatuz: Medikuntza, Fisika, Matematika, Kimika… Baina 

arrakasta handirik gabe, unibertsitateko sektore tradizionalak kontra 

jarri ziren eta.  

 Zientziaren garapena lortzeko beste ekimen batzuk ere eraman ziren 

aurrera: museoak, bidaia zientifikoak, lorategi botanikoak, behatoki 

astronomikoak... 

 Nekazaritzaren etekinak areagotzeko ere neurri batzuk hartu ziren: 

Gaztelako eta Aragoiko ubideak, Sierra Morenaren kolonizazioa... 

 Errege-fabrikak sortu ziren, lanaren antolaketa “zientifikoa” erabiltzen 

zuten lantegi handiak. Gehienbat luxuzko produktuak (tapizak, 
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portzelanak, kristala...) eta armak ekoizten ziren bertan. Baina 

produktu horien eskaria ez zen handia, eta lantegiak ixten joan ziren. 

 Ogasuna erreformatzen ere saiatu ziren, Koroak diru gutxi batzen 

zuen eta. Izan ere, estatuaren arazo handienetarikoa diru-eskasia 

zen. Dirua modu eraginkorragoan erabiltzeko, Caja Central eta 

Tesorería General direlakoak sortu ziren. Bestalde, zergak 

zehaztasun gehiagorekin batzeko, Ensenada ministroaren katastroa 

(1749) eratu zen. Katastroan erresumako ondasunak eta balioak 

jasotzen ziren, horren arabera zergak eskatzeko. Ensenadak 

Kontribuzio Bakarra ere proposatu zuen, baina nobleak eta erregea 

kontra jarri ziren, eta azkenean, estatuarentzat dirua lortzeko, zor 

publikoko tituluak atera zituzten (vales reales). Titulu horiek nahiko 

ondo saldu ziren. 

 Kolonietako merkataritzatik etekin gehiago ateratzeko bi erabaki hartu 

ziren: a) Caracasko Konpainia Gipuzkoarra edo Filipinetako 

Konpainia moduko errege-konpainiak sustatzea, hau da, inperio 

kolonialaren gune jakin batekin merkataritza egiteko monopolioa 

zeukaten enpresak. Errege-konpainiak produktu tropikalen 

merkataritzan espezializatu ziren (kakaoa, kafea, tabakoa...); b) 

Espainiako itsas portu guztiei koloniekin merkataritzan aritzeko 

baimena ematea, Cadizeko eta Sevillako monopolioari bukaera 

emanez. Hala ere, ingelesek, kontrabandoaren bitartez, produktu 

industrialak oso erraz saltzen zituzten Espainiako kolonietan. 

Bestalde, penintsulan bertan ere produktu kolonialak ez ziren asko 

kontsumitzen. 

 Beste neurri batzuk hartu ziren armada indartzeko, baina hala ere 

Espainiak Zazpi Urteko Gerra (1756-1763) galdu zuen Ingalaterraren 

aurka.  

 Jesuitak, jesulagunak, kanporatu zituzten. Gortearen iritziz, jesuitek 

gehiegizko boterea zeukaten eta gainera botere politikoa botere 

erlijiosoaren menpe jarri nahi zuten. Errege katoliko guztiak Aita 

Santuaren menpe, hain zuzen. Jesuiten eragina handia zen: noble 

askoren edukazioa haien kontrolpean zegoen, errege edo erreginen 
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konfesoreak izaten ziren eta haien ikastetxeak prestigio handikoak 

ziren. 

1766. urtean merkataritza librearen aurkako matxinada bat gertatu 

zen eta Madrilen Esquilacheren kontrako matxinada. Aranda eta 

Campomanes ministroek ikerketa bat agindu zuten eta jesuiten 

kontrako epaiketa bat egin zen, matxinadaren bultzatzaileak haiek 

zirela frogatzeko. Ondorioz, 1767an jesuitak kanporatuak izan ziren 

(2.000 kide) eta haien ondasunak konfiskatuak. 

 Merkataritza librea beharrezkoa ikusten zuten erresumaren 

garapenerako. Hala, aleen merkataritza librea lortzeko ere neurri 

batzuk hartu zituzten, baina herritarren protestak gogorrak izan 

zirenez, ezin izan zuten aurrera eraman. Izan ere, eskualde 

bakoitzean autarkikoak ziren eta ia behar zuten guztia produzitzen 

zuten. Jende gehiena herrixka txikietan bizi zen, monetaren 

zirkulazioa eskasa zen eta bideak hala moduzkoak. 

Ikusten dugunez, XVIII. mendean ahalegin inportantea egin zen erresuma 

aberasteko eta indartzeko, baina saio horiek gehienetan ez zuten arrakasta 

handirik lortu: 

 Estatua nahiko ahula zen; administrazioa ez zen oso eraginkorra.  

 Ez zuten ekonomiaren modernizazioa lortu. Jendeak modu 

tradizionalean bizitzen jarraitzen zuen eta industrializazioa ia ez 

zegoen garatuta. 

 Potentzien arteko lehian Espainia indarra galtzen ari zen, inperio 

kolonialari eustea asko kostatzen zitzaion. Ingalaterra, ordea, 

Espainiaren etsai tradizionala, izugarri indartzen ari zen. 

Beraz, Ilustrazioaren bide erreformatzailea nahikoa ez zela iritzita, estatuko 

klase agintarietariko askok pentsatu zuten neurri gogorragoak hartu beharko 

zituztela penintsulan erresuma indartzeko, koloniak ez galtzeko eta Espainia 

lehen potentzia mailara jasotzeko. Funtsean, liberalismoaren bidea jarraitzea 

erabaki zuten Espainia erresuma moderno eta indartsu bihurtzeko. Baina 

mende honen bukaeran krisi politikoa areagotu egin zen. 
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2.-  Bilakaera politikoa Karlos IV.aren erregealdian 

Karlos IV.aren garaian, 1789.urtean, Frantziako Iraultza gertatu zen. Gertaera 

horrek krisi sakon bat sortarazi zuen Espainiako Erresuman. Izan ere, 1789ko 

Frantziako Iraultza Ilustrazioaren ideietan inspiratu bazen ere, asko 

erradikalizatu zen, Erregimen Zahar guztia irauliz. Espainiara iristen ziren 

berriak ere beldurgarriak ziren: hilketa masiboak, nobleen jauregien kontrako 

erasoak, elizen erreketa, apaizen eta kristautasunaren kontrako jarrerak. 

Tarte horretan, Godoy zen Karlos IV.aren ministroa, eta lehenengo 

erabakia Frantziako mugan eta itsas portuetan kontrol estuak jartzea izan zen: 

“segurtasun-hesi” bat, iraultzaileen ideiak, panfletoak eta propaganda ez 

pasatzeko.  

Baina azkenean, iraultzaileek errege-erreginak ere, Luis XVIII.a eta Maria 

Antonieta, gillotinatu egin zituzten. Frantziako erregeak borboitarrak zirenez, 

Espainiako erregeen familia berekoak hain zuzen, Frantzia eta Espainia 

Konbentzio Gerran (1793-95) sartu ziren elkarren kontra. Gerra motza izan zen, 

baina frantses iraultzaileek Euskal Herria eta Katalunia okupatu zituzten. Bakea 

Basileako Itunean egin zuten, Frantzia Pirinioetako mugara itzuli zen, baina 

Espainiak, ordainetan, Santo Domingoko uhartea eman behar izan zion. 

Hala ere, 1796an, Frantzia eta Espainia San Ildefonsoko Itunean elkartu 

ziren Ingalaterraren aurka egiteko. Kontuan hartu behar dugu XVIII. mendean 

zehar Espainia eta Frantzia aliatuak izan zirela, bi erresumetan familia bereko 

borboitarrek agintzen zutelako eta kanpo-politikan interes berdintsuak 

zeuzkatelako. Kolonietako merkataritzan Ingalaterra zen bien etsaia, baina 

Ingalaterraren aurkako gerra oso gaizki atera zen. Ingelesek sekulako 

garaipena lortu zuten Trafalgarko itsas guduan. Ondorengo urteetan 

Ingalaterrak erabateko nagusitasuna lortu zuen itsasoetan. 

1807. urtean, Fontainebleaun, Espainia eta Frantzia Ingalaterraren aurkako 

beste akordio batean elkartu ziren. Fontainebleauko Itunaren arabera, Frantziak 

bere tropak Espainiatik pasatzeko eskubidea izango zuen, Portugal, 

Ingalaterraren betiko aliatua, konkistatzeko. Laguntza horren ordainetan, 

Godoyri Algarbeetako Printzerria emango zioten, Portugaleko hegoaldean. 

 Baina Frantziarekiko tratu horrekin, Godoyren erabakiekin eta kaos 

politikoarekin Espainiako klase agintariak ez zeuden batere pozik. Hala, 1808an 
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Aranjuezko matxinada prestatu zuten Godoy ministeriotik kentzeko, Karlos 

IV.aren abdikazioa lortzeko eta, bide batez, Fernando VII.a tronuan ipintzeko. 

Matxinada ondo atera zitzaien, baina Karlos IV.ak laguntza eskatu zion 

Napoleoni tronua berreskuratzeko. Egoera, beraz, oso nahasia zen. 

Napoleonek aita-semeak Baionara deitu eta bertan Baionako abdikazioak 

lortu zituen: Fernando VII.ak Espainiako tronuko eskubideak itzuli zizkion bere 

aita Karlos IV.ari eta ondoren honek Napoleoni pasatu. Eta Napoleonek bere 

anaia Josef Bonaparteren alde abdikatu zuen. Abdikazio horien ondoren, Karlos 

IV.a eta Fernando VII.a Frantzian geratu ziren preso Napoleonen babespean.  

 

 

Errege berria, Josef I.a, tronuan finkatzeko eta Portugal inbaditzeko, 

Napoleonen soldaduak Espainian sartzen hasi ziren. Bestalde, erresuma modu 

moderno batean antolatzeko, Baionako konstituzioa prestatu zuten. Baionako 

konstituzioarekin, Espainia Erresuma liberala bihurtu zen. Josef Bonaparte, 

baina, errege “inpopularra” izan zen; “Rey de Copas”, “Pepe Botellas” eta 

horrelako goitizenak ematen zizkioten. Ilustratu gutxi batzuen laguntza baino ez 

zuen jaso, “frantsestuena”, hain zuzen ere. Josef I.ak Espainiako Erresuma 

modernizatzeko ahalegin batzuk egin zituen: Kode Zibila atera, legearen 

aurrean berdintasuna aldarrikatu, Inkisizioa deuseztatu, komentu-kopurua 

gutxitu eta abar. Baina erabakiok alferrikakoak izan ziren, populazio gehiena 
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haien kontra jarri zen eta. Berehala, frantsesen kontrako gerra hasi zen, 

Independentzia Gerra. 

Independentzia Gerra (1808-1814) oso gogorra izan zen. Gerrilla erabili zen 

Napoleonen tropen aurka egiteko. Herritarrek beren kabuz egiten duten gerra 

irregularra da gerrilla. Soldadu frantsesen jokaerak oso bortitzak izaten ziren 

eta gerrillarien erantzunak ere halakoak. Azkenean, ingeles armada 

profesionalaren laguntzarekin, espainiarrek garaipena lortu zuten eta 

Napoleonen tropak kanporatuak izan ziren. Frantsestuek ere, gerra bukatu 

zenean, atzerriko bidea hartu behar izan zuten. 

 

 

 

3.-  Cadizko Gorteak 

Esan bezala, herritarrek ez zuten onartu ez Josef Bonaparteren erregetza, ez 

Napoleonen tropen presentzia, eta haien aurka altxatu ziren. Jende 

gehienarentzat, Josef Bonaparte errege legitimoa ez bazen, eta legezko 

erregea, Fernando VII.a, Frantzian preso bazegoen, nola antolatu erresuma 

legitimo bat? Nor ziren legezko agintariak? Josef I.arekin kolaboratzen zuten 

frantsestuak ala haien kontra borrokatzen ziren gerrillariak? Arazoari 

konponbidea emateko, leku askotan erakunde berriak sortu ziren, juntak, 

frantsesen kontrako erresistentzia bideratzen zutenak. Probintzia bakoitzean 

junta bat sortu zen, eta junta guztiak koordinatzeko Junta Suprema Central 

delakoa antolatu zen. Junta honek, 1810ean, Cadizko Gorteen deialdia egitea 

erabaki zuen. Hala, erresumako “ordezkariak” Cadizen bildu ziren erresumaren 

“konstituzioa hobetzeko” asmoz. 

Gorteetan bildutako diputatu gehienak joera liberaleko goi-mailako 

funtzionarioak ziren: eliztarrak, abokatuak, militarrak, katedratikoak… 
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Bazeuden, baina, absolutismoaren bidetik jarraitu nahi zutenak ere. Dena dela, 

konstituzioaren erredakzioan liberalak nagusitu ziren, eta 1812ko martxoaren 

19an, San Jose egunean, behin betiko testua atera zuten.  

Konstituzioaren ezaugarriak hauek dira: 

 Subiranotasun Nazionala. 

 Espainiako lurraldean Inperio kolonialeko lurraldeak ere sartzen dira 

(bi hemisferioetako espainiarrendako izango da). 

 Botere banaketa honela zehazten da: 

 Botere legegilea Gorteei dagokie. 

 Botere betearazlea, erregeari. 

 Botere judiziala, justizia auzitegiei. 

 Gizabanakoen eskubideak aldarrikatzen dira, eta batez ere jabetza 

pribatuari sekulako garrantzia ematen zaio. 

 Berdintasun juridikoa. 

 Zergak ordaintzeko obligazio orokorra. 

 Kodigo berberak erabiliko dira monarkia osoan. 

 Diputatu izateko aberastasun maila bat eduki behar zen eta 

bi urterako aukeratuko ziren. Diputatuak hautatzeko 

sistema zeharkakoa eta nahiko korapilatsua zen. 

 Botoa emateko eskubidea hogeita bost urtetik gorako 

gizonezkoek izango zuten.  

 Udalen funtzionamendua ere Gorteen kontrolpean jartzen 

zen. 

 Soldadutza nahitaezkoa izango zen. 

 Erlijio katolikoa ere nahitaezkoa eta ofiziala izango zen. 

 Irakaskuntza, “nazionala” eta nahitaezkoa izan behar dela 

erabakitzen da. 

Bide batez, konstituzio hau defendatzeko, hiri askotan Milizia Nazionala 

sortu zuten, liberalismoa armekin defendatzeko taldeak. 

Konstituzioa, beraz, Espainiako Erresuma modernizatzeko eta indartzeko 

tresna bat izan zen. Ia inoiz ez zen indarrean egon, 1812an atera zutenean 

gerra baitzegoen eta Fernando VII.ak, 1814an Espainiara itzuli zenean, ez 

baitzuen onartu. Kontuan hartu behar da penintsulako herri gehienak 

liberalismoaren kontra zeudela. Baina Espainiako klase agintarien sektore zabal 
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batendako Cadizko Konstituzioa erreferente bat izan zen, derrigorrez bete 

beharreko programa bat erresuma modernizatzeko eta indartzen ari ziren 

Frantziaren eta Ingalaterraren parean jartzeko. Espainia estatu indartsu 

bihurtzeko tresna ezinbestekotzat jotzen zuten.  

Independentzia Gerra bukatu zenean ez ziren ausartu konstituzio hau 

indarrean jartzen. Herriak herri-lurren salmentarekin, merkatarien aberasteko 

gogoarekin eta zerga gehiagorekin lotzen zuen Cadizko Konstituzioa. 

Erregimen Zaharrera itzuli nahi zuen. Baina 1820an Riego kapitainak estatu-

kolpea eman zuen eta Cadizko Konstituzioa indarrean jarri zuten hiru urtez 

(1820-23). Izan ere, Espainian, iraultza liberalaren aldeko estamentu aktibo eta 

indartsuena armada izan zen, ejertzitoa, burgesia klase ahula zen eta. 
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1. Testua. CADIZKO KONSTITUZIOA 
 

“Fernando VII.a, Jainkoaren graziaz eta Espainiako monarkiaren konstituzioaz Espainiako 

errege denak eta, haren faltan eta gatibutasunean, Gorte Nagusiek eta bereziek izendatutako 

Erregetzako erregeordetzak, honako hau ikusi eta ulertzen duzuen guztioi jakinarazten dizue: 

Gorteek berek honako hau agindu eta berretsi dutela: 

1. art. Espainiako nazioa bi hemisferioetako espainiar guztien batasuna da. 

3. art. Subiranotasuna nazioan dago eta, arrazoi beragatik, nazioari bakarrik dagokio 

funtsezko legeak ezartzeko eskubidea. 

8. art. Espainiar ororen betebeharra da estatuko gastuetan bere ondasunen arabera 

laguntzea. 

12. art. Espainiako erlijioa katoliko, apostoliko eta erromatarra da eta izango da, egiazkoa 

den bakarra. Nazioak lege jakintsu eta bidezkoekin babesten du eta beste edozein praktikatzea 

debekatzen du. 

14. art. Espainiako gobernua monarkia moderatu heredagarria da. 

15. art. Legeak egiteko ahalmena Gorteek eta erregeak dute. 

16. art. Erregeak du legeak betearazteko ahalmena. 

371. art. Espainiar guztiek dute euren ideia politikoak idatzi, inprimatu eta argitaratzeko 

eskubidea, argitalpenaren aurreko lizentzia, berrikuspen edo onarpenik gabe, legeak xedatutako 

mugapen eta erantzukizunen pean.” 

Cadizen, 1812ko martxoaren 19an. 
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a. Testuaren kokapena 

Testu juridiko-politikoa da. 1812ko Konstituzioaren artikulu batzuk azaltzen 

zaizkigu. Testua, beraz, ez dago osorik.  

Konstituzioan estatuaren antolaketaren oinarrizko legeak eta instituzioak 

egituratzen dira. Konstituzio honen egileak Cadizko Gorteak izan ziren (Gorte 

Nagusiak eta bereziak). Gorte Nagusi horiek Cadizen bildu ziren 1810etik 

1812ra. Cadizen bildutakoak probintzietatik eta kolonietatik bidalitako 

ordezkariak edo diputatuak ziren. Diputatu gehienak erresumako goi-mailako 

funtzionarioak, abokatuak, militarrak eta eliztarrak ziren. 

Independentzia Gerraren garaian (1808-1814) izan ziren bilerak, 1810ean 

hasi eta 1812an San Jose egunean bukatu arte. Napoleon I.aren tropek ezin 

izan zuten Cadiz konkistatu, Frantziako mugatik oso urruti baitago. Itsas portua 

ere bada, eta britainiar itsas armadaren babespean egon zen.  

Bestalde, Cadiz kolonietako merkataritzaren gune inportante bat izan zen, 

burgesia indartsu batekin, eta bertan liberalismoaren ideiak nahiko zabalduta 

zeuden. Cadizen bildutako diputatu gehienak liberal erradikalak ziren, baina 

moderatuak eta Erregimen Zaharraren aldekoak ere bazeuden. Cadizko 

Gorteek erresumako ordezkaritza guztia bere gain hartu zuten, haiek balira 

bezala nazio osoaren ordezkariak.  

Egile konkretuen artean, Agustin Argüelles, Muñoz Torrero, Perez de 

Castro eta batez ere Ranz Romanillos nabarmendu daitezke. Formaren aldetik, 

1791ko Frantziako Konstituzioaren oso antzekoa da. Testu juridikoa denez, 

lege bat hain zuzen, lurralde eta biztanle guztientzat da; “bi hemisferioetako 

espainiar guztiei” dago zuzenduta. Konstituzioa Fernando VII.aren izenean 

aldarrikatzen da. Frantzian zegoen Napoleonen menpe (“bere gatibutasunean”), 

baina espainiar gehienentzat legezko erregea zen. 

 

b. Analisia 

 Konstituzioaren sarreran, Gorteek egindako konstituzioa dela esaten 

da. Fernando VII.a ere aipatzen da (“bere gatibutasunean”), Cadizko 

biltzarkideentzat bera baitzen errege legezkoa, legitimoa. Josef 

Bonaparte ez zuten onartzen. Fernando VII.a esaten dute errege dela 

“Jainkoaren graziaz eta Espainiako konstituzioaz”. Formula honen 



16 

 

arabera, erregeari boterea Jainkoarengandik datorkio eta baita 

konstituzioak emandako aginpidetik ere. Badirudi konstituzio honetan 

subiranotasuna bikoitza (konpartitua) dela, baina 3. artikuluan 

subiranotasunaren subjektua hobeto zehazten da.  

 Konstituzio hau jakinarazten duena erregeordetza da, erregea 

Frantzian dagoelako. Hau ere formula bat da, konstituzio 

monarkikoetan erabiltzen dena. 

 Subiranotasuna nazionala da, 3. artikuluan azaltzen den moduan; 

hau da, nazioak dauka funtsezko legeak egiteko eskubidea eta 

erregeak ezin du legerik egin antzinako erregimenean bezala. 

 Nazioa zer den 1. artikuluan zehazten da (“bi hemisferioetako 

espainiar guztien batasuna”). 

 Zergak ordaintzeko berdintasuna 8. artikuluan azpimarratzen da (“… 

betebeharra da estatuko gastuetan laguntzea ondasunen arabera”). 

 Botere politikoaren banaketa honela zehazten da: 

 Botere legegilea (15. art.) (“Legeak egiteko ahalmena 

Gorteek eta erregeak dute”). 

 Botere betearazlea edo exekutiboa (16. art.) (“Erregeak du 

legeak betearazteko ahalmena”). 

 Botere judiziala (17. art.) (“Auzi zibil eta kriminaletan legeak 

aplikatzeko ahalmena legeak ezarritako auzitegiek dute”). 

 Erlijio katolikoa bakarra eta obligatorioa dela aldarrikatzen da (12. 

art.). Beste erlijioen praktika debekatuta dago. Estatuak babestu 

egingo du Eliza Katolikoa eta, ondorioz, eliztarrek soldata jasoko dute 

gobernutik. 

 Adierazpen-askatasuna, edo zehatzago, inprenta-askatasuna 

aldarrikatzen dute, idatziak argitaratzeko eskubidea (371. art.). 

Inprenta-askatasuna asko garatu zuten liberalek eta prentsa eta 

irakurtzeko zaletasuna dezente zabaldu ziren XIX. mendean zehar. 

Konstituzio hau oso luzea da baina aztertu ditugun artikuluetan garbi ikusten da 

orokorrean konstituzio liberala dela, liberalismoaren hainbat ezaugarri betetzen 

dituelako. Subiranotasun nazionala, edo zehatzago esateko, Gorteen 

subiranotasuna aldarrikatzen dute. Gorteek egingo dituzte erresumako 

oinarrizko legeak, eta praktikan erregearen ahalmenak dezente murrizten dira. 
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Botere politikoaren bereizketa ere nahiko zehatza da. Zergak ordaintzeko 

obligazioa eta inprenta-askatasuna ere aldarrikatzen dituzte. 

 

c. Testuingurua 

Espainiako Erresumari antolaketa berri bat emateko asmoa aspalditik zetorren. 

Borboitarren garaian ahalegin batzuk egin ziren estatua modernizatzeko 

(Kontribuzio Bakarra, errege-fabrikak, merkataritza librearen aldeko dekretuak, 

desamortizazio batzuk, zentralismoa, armada iraunkorra…), baina nahiko 

eragin mugatua izan zuten. XVIII. mendean zehar agintari gehienak 

Ilustrazioaren jarraitzaileak ziren, baina nahiko moderatuak, ez zuten indarrik 

edo asmorik Ilustrazioaren ideiak muturreraino eramateko. Borboitarrak 

despotismo ilustratuaren araberako gobernariak izan ziren. Karlos IV.a ere 

despota ilustratutzat jo dezakegu. 

Baina 1789an Frantziako Iraultza gertatu zenean gauzak aldatzen hasi 

ziren. Frantziako Iraultzan Ilustrazioaren ideiak muturreraino eraman ziren. 

Iraultzaren ondorengo Frantzia estatu indartsu bihurtu zen, eta Napoleonekin, 

Europako potentzia militar handiena. 

Espainiako agintari eta gizarteko eliteko kide askorentzat, erresumak ez 

zuen behar bezala funtzionatzen, eta borboitarrak ez ziren egokienak estatua 

modernizatzeko. Haietariko gutxi batzuek, frantsestuek, Josef Bonaparteren 

erregealdia helburu hori lortzeko aukera izan zitekeela pentsatu zuten. 

Gehienek, ordea, herritarren erantzuna ikusirik, Cadizko Konstituzioaren bidea 

jorratzeari egokiago iritzi zioten. Napoleonen aurka zeuden, baina ohartzen 

ziren Frantziako Iraultzatik sorturiko estatu mota askoz ere eraginkorragoa zela 

erresuma indartzeko, eta konstituzioa ezinbesteko tresna zela. 

Cadizko bilerak 1810eko irailean hasi ziren eta 1812ko martxoan bukatu, 

konstituzioa onartu ondoren. Gorteak kamara bakarrean bildu ziren eta ez 

modu tradizionalean, estamentuka (nobleak, eliztarrak eta herritarrak). 

Konstituzioaren aplikazioaz esan beharra dago atera zutenean Espainia 

Napoleonen kontrako gerran murgilduta zegoela eta ez zela behar bezala 

aplikatu. 1812tik 1814ra konstituzioa eta beste dekretu batzuk atera zituzten 

Cadizko Gorteek, baina erabakiak ez ziren denen gustukoak izan. Nekazariak 

eta orokorrean sektore herritarrak konstituzioaren kontra zeuden: libertatearen 
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izenean herri-lurrak galtzen zituzten, zerga gehiago ordaindu behar zituzten, eta 

Frantsestea (Napoleonen kontrako gerra) bukatu zenean, aurreko egoerara 

itzuli nahi izan zuten. Horregatik, Fernando VII.a itzuli zenean, konstituzioa ez 

zen indarrean jarri. 

Hala ere, 1820an, Riegok kolpe militarra eman eta konstituzioa martxan 

jartzea lortu zuen ondorengo hiru urteetan (1820-23, Hirurteko Liberala). 

Herriak ez zuen onartu konstituzioa eta partida realistak antolatu ziren liberalen 

aurka egiteko. Gerra zibil bortitza sortu zen, eta azkenean, San Luisen Ehun 

Mila Semeak Espainian sartu ziren eta Fernando VII.a tronuan ezarri zuten 

errege absolutu moduan. Ondorengo urteetan estatu liberalaren eraikuntzan 

jarraitu zuten, nahiz eta konstituziorik indarrean egon ez.  

 

d. Testuaren garrantzia 

Konstituzioa estatuaren oinarrizko legeak eta erakundeak zehazten dituen 

dokumentu juridikoa da. Estatu liberala eraikitzeko tresna bat da: XVIII. 

mendeko erresuma zaharkitu eta ahularen ordez estatu moderno eta 

eraginkorragoa lortzeko tresna, hain zuzen. 

 XIX. mendean zehar Espainiako Erresumak 1812ko Konstituzioak 

markaturiko bidea beteko zuen. Konstituzio hau Espainiako estatu 

modernoaren oinarritzat har daiteke, eta alde horretatik oso dokumentu 

inportantea da. 
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2. Testua. PERTSIARREN MANIFESTUA 

“Jauna: 

Antzinako pertsiarren ohitura zen erregea hil ondoren anarkiaz beteriko bost egun 

igarotzea, hilketa, lapurreta eta beste hainbat zorigaiztoren esperientziak ondorengoarekiko 

leialagoak izatera behartu zitzaten. Espainia BMri hala izateko ez zuen behar halako 

saiakuntzarik zure gatibutasunak iraun duen sei urteetan. BMaren arbasoen tronura itzulita 

ikusteaz pozten diren espainiarretatik, begirunezko adierazpen hau Espainiako ordezkari-

izaerarekin sinatzen dutenak dira (…) 

Monarkia absolutua (…) arrazoiaren eta adimenaren lana da: Jainkoaren legearen, 

justiziaren eta estatuko funtsezko legeen mende dago: konkista-eskubidearen bitartez edo euren 

erregeak aukeratu zituzten lehen gizakien borondatezko menekotasunaren bitartez ezarri zen. 

Horregatik, subirano absolutuak ez du ahalmenik bere agintea arrazoirik gabe erabiltzeko 

(Jainkoak berak ere eduki nahi izan ez zuen eskubidea); horregatik zen beharrezkoa botere 

subiranoa absolutua izatea, bere mendekoei denen interesekoa zaintzen duena agintzeko eta hori 

nahi ez dutenak obeditzera behartzeko (…). 

Eskatu behar dugun erremedioa, gure botoak, eta gure probintzienak, paperean jarriz, 

Espainiako lege, foru, usadio eta ohituren araberakoa da. (…) Xede horrekin bil daitezela 

Gorteak handitasunez eta antzinakoak egin ziren bezala (…): bertan behera utz daitezela 

Konstituzioaren ondorioak eta Cadizen xedatutako dekretuak eta Gorte berriek kontuan har 

ditzatela haren deuseztasuna, injustizia eta desegokitasunak (...)” 

Madrilen, 1814ko apirilaren 12an. 
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a. Testuaren kokapena 

Testu politikoa da, Cadizeko Gorteetako diputatu batzuek idatzitako manifestu 

politikoa. Testua ez dago osorik –horregatik parentesi horiek: (…)–, baina 

pasarte esanguratsuenak agertzen zaizkigu.  

Manifestu bat oinarrizko programa politiko bat da. Manifestua Fernando 

VII.ari zuzenduta dago. Independentzia Gerraren ondoren, Napoleonen tropak 

garaituak izan eta gero, Fernando VII.a Espainiako tronua berreskuratzera itzuli 

zen. Independentzia Gerrak iraun zuen bitartean (1808-14), Fernando VII.a 

Frantzian bizi izan zen (“zure gatibutasunak iraun duen sei urteetan”) 

Napoleonen zaintzapean. Manifestuaren sarreran pertsiarren ohitura baten 

aipamena egiten da eta hortik datorkio izena: “Pertsiarren Manifestua”.  

 
b. Testuaren analisia 

Esan bezala, antzinako pertsiarren ohitura baten aipamena egiten da (“erregea 

hil ondoren anarkiaz beteriko bost egun igarotzea”). Manifestu honen 

egileentzat, Espainian ere aurreko sei urteak halakoak izan ziren, anarkiaz 

beterikoak alegia. Baina epe hori pasatu ondoren, beharrezkoa da berriro 

erresuma berrantolatzea eta erregearen agintea berrezartzea (“leialagoak 

izatera behartu zitzaten”). 

 Absolutismoaren goraipamena egiten da, absolutismoaren alde 

positiboak azpimarratuz (“arrazoiaren eta adimenaren lana da, 

Jainkoaren legearen menean dago”). Baina absolutismo hau 

arrazoiarekin kutsatuta egongo da (“subirano absolutuak ez du 

ahalmenik bere agintea arrazoirik gabe erabiltzeko”). Beraz, funtsean, 

bigarren paragrafo honetan Fernando VII.ari zera esaten diote, har 

dezala erresuma gobernatzeko despotismo ilustratuaren bidea, hau 

da, XVIII. mendean haren arbasoek, borboitarrek, erabilitako aginte 

mota bera. 

 Manifestu honen egileak bi gauza eskatzen dizkiote erregeari: 

(“Eskatu behar dugun erremedioa…”). 

 Gorteak antzinako erara biltzeko (“Gorteak handitasunez 

eta antzinakoak egin ziren bezala”). 
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 Eta Cadizko Konstituzioa eta dekretuak ez onartzeko 

(“bertan behera utz daitezela Konstituzioaren ondorioak eta 

Cadizen xedatutako dekretuak”). 

Laburtzeko: Diputatu absolutista hauei (pertsiarrei) beharrezkoa iruditzen zaie 

erresuma berriro berrantolatzea, baina horretarako aurreko egoerara itzultzeko 

eskatzen dute eta Cadizko Konstituzioak markaturiko bidea ez onartzeko. 

Funtsean, despotismo ilustratuaren bidea jarraitzeko eskatzen diote Fernando 

VII.ari.  

Gorteak antzinako erara biltzeko eskaerari ez zion kasurik egin erregeak, 

baina manifestu honen egileentzat ez zuen garrantzi handirik izan. 

 

c. Testuingurua 

Independentzia Gerrak sei urte iraun zuen, gerra gogorra izan zen, eta herriak 

Napoleonen tropen aurka egiteko gerrilla-sistema erabili zuen. Beraz, herriak 

bere kontura egin zuen gerra Josef Bonaparte tronutik kentzeko eta 

Napoleonen soldaduak kanporatzeko. Armada profesionalak ere aritu ziren, 

ingelesak, portugesak eta baita Espainiako armada ere. Baina orokorrean esan 

daiteke herriaren garaipena izan zela. 

 1812ko Konstituzioa bi urtetan aplikatu zen, gerra egoeran (1812-14). 

Baina kasu askotan herriarentzat Cadizko Konstituzioaren aplikazioa oso 

traumatikoa izan zen. Herria aurka zegoen, eta ez da ahaztu behar herria 

armatuta zegoela Independentzia Gerra bukatu ondoren. 

1814an, Fernando VII.a itzuli zenean, herritarren partetik sekulako 

ongietorriak egin zizkioten absolutismora itzultzeko eskatuz. Herriak Cadizko 

Konstituzioa eta Gorteek ateratako gainerako legeak eta erabakiak 

liberalismoaren gehiegikeriekin lotzen zituen: herri-lurren salmentarekin, zergak 

kobratzearekin, militar profesionalen gehikuntzarekin eta kapitalismoaren 

hedadurarekin. Hori horrela izanik, herritarrek aurreko egoerara itzuli nahi 

zuten. Kontradikzioa badirudi ere, erregetza absolutista estatu liberala baino 

ahulagoa zen eta herritar gehienek nahiago zuten absolutismoa liberalismoa 

baino. Absolutismoan askatasun handiagoa izango zutela uste baitzuten. 

Baina, hala ere, klase agintariek erresuma berrantolatzeko beharra ikusten 

zuten. Horretarako, estatua berregituratzeko, bi bide zeuden: erreformismo 
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ilustratuarena eta 1812ko Konstituzioarena. Egoera oso nahasia zen, eta 

agintarien artean iritziak kontrajarriak ziren. Batzuek uste zuten iraultza liberala 

modu azkarrean egin behar zela, behar izanez gero metodo bortitzak erabiliz; 

beste batzuek, estatuaren modernizazioa modu motelagoan egin nahi zuten, 

herria hainbeste bortxatu gabe, despotismo ilustratuaren bidea jarraituz: 

tradizioa, erakunde tradizionalak, noblezia eta erregetza absolutua 

errespetatuz.  

Pertsiarren manifestuaren egileak bigarren multzo horretakoak ziren eta 

Fernando VII.ak onartu egin zuen diputatu absolutista hauek eskatutakoa. 

Ondorioz, Valenciako Dekretua atera zuen handik gutxira, Cadizko Konstituzioa 

deuseztatzeko. Ondorengo urteetan, erreformismo edo despotismoa 

ilustratuaren bidea jarraitu zuen eta ekimen batzuk egin zituen erresuma 

berrantolatzeko eta modernizatzeko, eragin gutxikoak izan baziren ere. 

Sektore liberalak, batez ere armadan indarra zeukatenak, konspiratzen hasi 

ziren estatu liberal eta eraginkorragoa lortzeko, eta bai lortu ere 1820an. Urte 

horretan, Riego kapitainak kolpe militarra eman zuen eta Cadizko Konstituzioa 

indarrean jartzea lortu zuen ondorengo urteetan (1820-23). Baina herritarren 

erresistentzia sekulakoa izan zen eta gerra zibila sortu zen armada profesionala 

eta milizia nazionala eta partida errealisten artean.  

Hirurteko Liberalean desamortizazio dekretu batzuk atera zituzten baina 

praktikan eragin eskasa izan zuten. Azkenean Europako potentzia absolutistek 

(San Luisen Ehun Mila Semeak) Fernando VII.a tronuan berrezarri zuten, eta 

honek konstituziorik gabe gobernatu zuen ondorengo hamar urteetan (Decada 

Ominosa, “Hamarkada Negargarria”), baina esan bezala estatu liberalaren 

eraikuntza ez zen eten. 

 
d. Testuaren garrantzia 

Testuak garbi erakusten du, 1814an behinik behin, baldintzak ez zirela artean 

egokiak estatu liberala bere osotasunean ezartzeko. Momentuz, Fernando 

VII.ak zuhurtziarekin jokatu zuen eta ez zen ausartu Cadizko Konstituzioa 

aplikatzen. Pertsiarren manifestu hau testu interesgarria da garai hartako 

erresumaren ahuleziak ez ezik klase agintarien desadostasunak ere ulertzeko. 
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II. GAIA. ESTATU LIBERALAREN ERAIKUNTZA 

(1834-1874) 

 

 

 

1. Zer da estatu liberala? 

Estatu liberalak XVIII. mendearen bukaeran hasi ziren eratzen Europa 

mendebaldean. Estatu mota berri bat zen, Antzinako Erregimenekoa baino 

eraginkorragoa eta indartsuagoa. Eredua Frantziakoa zen, 1789ko Iraultzaren 

ondoren sortu zena.  

Estatu liberala erresuma politikoki egituratzeko tresna bat da, baina baita 

ekonomia eta gizartea antolatzeko tresna ere. 
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1.1. Egitura politikoa 

Estatu liberalek oinarrizko lege bat izaten dute, konstituzioa, estatuaren 

antolaketa eta erakundeak arautzen dituen legea. Konstituzioa parlamentuek, 

Espainian Gorteek, egiten duten dokumentu juridikoa da. 

Gorteak ganbara bakarrekoak edo bikoak izaten dira. Cadizkoak eta II. 

Errepublikakoak ganbara bakarrekoak izan ziren, baina maizenik bi ganbara 

izaten dituzte: Kongresua eta Senatua. 

 Teorian, Gorteetan herritarren ordezkariak biltzen dira, legeak egiteko 

eta gobernua (botere exekutiboa) kontrolatzeko. Praktikan, 

herritarrenak baino gehiago boto-emaileen ordezkariak dira. Botoa 

emateko eskubidea, sufragioa hain zuzen, ordezkari politikoak 

(diputatuak eta senatariak) aukeratzeko erabiltzen da eskuarki, eta 

inoiz plebiszituak egiteko. 

Sufragioa zeharkakoa edo zuzena izan daiteke. 1812ko Konstituzioan 

zeharkakoa izan bazen ere, normalean zuzena izan ohi da: hau da, 

boto-emaileek zuzenean hautatzen dituzte ordezkari politikoak.  

 Botoa emateko eskubidea mugatuta egon zen XIX. mendean zehar: 

beren jabetzengatik zergak ordaintzen zituztenak ziren boto-

emaileak. 1890. urtera arte, gizonezko aberatsek baino ez zuten 

ematen botoa. Urte horretan, 25 urtetik gorako gizonezkoen sufragio 

unibertsala onartu zen. 1931n, II. Errepublikako konstituzioan, 

emakumeen boto-eskubidea onartu zen. 

 Subiranotasun Nazionalean oinarritzen dute estatuaren legitimitatea. 

Legeak nazioaren ordezkariek egiten dituzte eta nazio osorako dira, 

erresumako biztanle guztientzako. Gorteetatik ateratzen dira, eta 

beste botere legegilerik ez da onartzen. 

 Estatu liberala monarkia edo errepublika izan daiteke. 

 Konstituzioetan botere banaketa ere ezartzen da, aginte politikoaren 

gehiegikeriak ekiditeko mekanismoa. Konstituzio batzuetan boterea 

hainbat erakundetan ondo banatuta egoten da; beste batzuetan, 

ostera, banaketa nahasiagoa da. 

 Botere legegilea, Parlamentuak edo Gorteek izaten dute. 

 Botere exekutiboa edo betearazlea, gobernuak izaten du. 
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 Botere judiziala, epaileek izaten dute. Teorian, epaileak 

beste botereetatik independenteak dira. 

 

 Lurraldea antolatzeko ereduari dagokionez, zentralismoa nagusitu 

zen: probintziak antolatu ziren, denak egitura berarekin eta Madriletik 

bidalitako gobernadore zibilaren agindupean. Probintzietan hiri bati, 

hiriburuari, emango diote nagusitasuna, eta administrazioko 

bulegoak, armadako kuartelak, epaitegiak etab. bertan kokatuko dira. 

Probintziaren izena hiriburuaren izen bera da eskuarki. Udalen 

funtzionamendua zehazteko ere arau berriak aterako dituzte, eta 

Madrilgo agintarien kontrolpean egongo dira. 

 Estatuaren antolakuntzan erakunde berriak sortu ziren: ministerioak, 

indar polizialak, funtzionario-talde berriak, eta horrekin batera 

estatuaren enplegatu-kopurua gehitu egin zen. 

 Legearen aurreko berdintasuna aldarrikatu zuten: gizabanako guztiak 

berdinak dira legearen aurrean, justizia berdina da guztientzat, 

guztiek dute administrazioko postu bat eskuratzeko eskubidea. 

Nobleek Erregimen Zaharreko pribilegioak galdu zituzten.  

 Lurralde guztian administrazio bera eta kode berberak aplikatuko 

dituzte.  

 Baina hori guztia lortzeko, zergak batzeko sistema eraginkor bat 

behar zen. Zergak ugaritu egingo dira, eta zergak pagatzeko 

obligazioa zabaldu. 

 Armada indartsu bat ere nahi zuten. Horretarako, nahitaezko 

soldadutza ezarri zen: mutil guztiek izango zuten zerbitzu militarra 

egiteko obligazioa. Normalean, hiru urtekoa, eta itsas armadaren 

kasuan, batzuetan, zortzi urtekoa. Espainia potentzia militarra izatea 

nahi zuten. 
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1.2. Egitura ekonomikoa 

 

Liberalak kapitalismoaren aldekoak dira. Askatasuna aldarrikatzen dute lan 

egiteko, kontratatzeko, prezioak eskatzeko, soldatak ordaintzeko eta 

merkataritzarako. Neurri handi batean, hortik datorkie izena: askatasunaren 

aldekoak direnez, liberalak dira. 

 Ekonomiaren garapenerako, espezializazioaren aldekoak dira: 

espezializazioa produkzio industrialean eta eskualdeetan. 

 Produkzio industriala sustatuko dute fabrika-sistemaren bitartez; 

Britainia Handian arrakasta handiz garatzen ari zena, hain zuzen ere. 

Artisautza, aldiz, ahultzen joango da. Lantegietan, lurrun-makina, 

ikatza erregai gisa, ekoizpen masiboa eta estandarizatua nagusituko 

dira. 

 Antzinako Erregimeneko eskualdeen eredu autarkikoarekin apurtzen 

saiatuko dira. XIX. mendera arte, eskualde gehienak autarkikoak 

ziren: eskualde bateko jendeak behar zuen gehiena eskualdean 

bertan ekoizten zen eta, beraz, merkataritza eta monetaren erabilera 

oso urriak ziren. Orain, bitarteko aduanak kendu eta eskualdeen 

espezializazioaren alde egingo dute: eskualdeak nekazaritza- 

ekoizpen jakin batzuetan espezializatzen hasi ziren: La Mantxan 

ardotan, Andaluzian oliotan, Galizian eta Asturiasen esneki eta 

haragitan, Gaztelan gari eta aletan…  
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Horrela, beste bi helburu ere lortuko dituzte. Alde batetik, diruaren 

erabilera zabaltzea, zergak errazago batzeko eta estatuaren gastuak 

gehitu ahal izateko; bestetik, merkatu “nazional” bat lortzea, 

eskualdeen arteko menpekotasuna eta loturak areagotzeko. Horrela, 

erresumako erdiguneak, Madrilek, indar handiagoa hartuko du. 

 Integrazio politikoa eta ekonomikoa lortzearren, komunikabideen 

garapena eta batez ere trenbidearen eraikuntza sustatuko dira. 

Trenbide-sarearen erdigunea Madrilen kokatuko da, truke 

ekonomikoak egiteko eta botere politikoaren eraginkortasuna 

areagotzeko. 

 Kapitalismoaren instituzioak garatuko dira: enpresa kapitalistak, 

akziodun konpainiak, inbertsio-bankuak, burtsa, etab. 

 Jabetza pribatuari ere sekulako garrantzia emango diote. Jabetza 

mota berri honi jabetza burgesa deritzo. Erregimen Zaharrekoaren 

aldean, saltzeko eta erosteko traba gutxiagokoa zen. Jabetza-

eskubide hau indartzeko, maiorazkoak eta “esku hilak” desagertu 

egin ziren.  

 

1.3. Egitura soziala  

Liberalismoa indibidualismoaren aldekoa da, eta, beraz, Erregimen Zaharreko 

talde antolaketa guztiak desegiten saiatu zen: estamentuak, gremioak, 

kofradiak, kontzejuak, langileen koadrilak. Norbanakoak bere interes 

partikularra bilatu behar du.  

Kapitalismoaren zabalkundearekin, desberdintasun sozialak gehitu egingo 

dira: batzuk oso aberatsak egingo dira; gehienak, ordea, oso pobreak izango 

dira. Hortik sortuko da “arazo soziala” deiturikoa. 

Estatu liberalak “masen nazionalizazioa” lortu nahi du, hau da, jendea 

estatuaren alde jartzea, espainiar nazioaren partaide sentitzea. Jendea 

himnoarekin, banderarekin, gaztelerarekin, kanpaina militarrekin identifikatzea 

da liberalen helburua. Penintsulako gainerako hizkuntzak ezingo ziren erabili ez 

administrazioan ez irakaskuntzan. Ondorioz, galera gogorrak jasan zituzten.  

Gizartea estatuarekin identifikatzeko beste bide bat hauteskundeena da. 

Agintarientzat, masen gehiegizko politizazioa ere arriskutsua izan zitekeen, 
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baina herritar gehienek ez zuten interes handirik hauteskundeetan, eta II. 

Errepublikaren garairaino herritarren parte-hartzea hauteskundeetan txikia 

izaten zen. 

Alderdi politikoak ere aldi honetan sortu ziren, jende gehiegi erakartzen ez 

bazuten ere. Liberalak bi alderditan banatu ziren: progresistak eta moderatuak. 

Geroago, alderdi berriak sortuko ziren, jende gehiago erakarri zutenak: 

errepublikanoak, nazionalista katalanak eta euskaldunak, sozialistak etab. 

Baina batzuetan sistematik at jarduten zuten. 

Hezkuntza-sistemaren garapena bultzatu zuten, jendea alfabetatzeko, 

prestakuntza hobetzeko eta, bide batez, gazteleraren ezagutza eta erabilera 

zabaltzeko. Hala ere, ez zuten guztiz lortu: XX. mendearen hasieran 

analfabetismoaren ehunekoa 67koa zen. 

Liberalak, berez, laikoak izaten dira, erlijioa bizitza zibiletik aparte uztearen 

aldekoak. Baina Espainian, Eliza katolikoa talde indartsua zenez, Eliza eta 

estatuaren arteko bereizketa ez da erabatekoa izango. Elizak, gainera, 

pribilegio ugari eskuratu zituen estatutik. Antiklerikalismoa asko zabaldu zen, 

hala ere. 

Liberalismoarekin, familia nuklearra indartu egin zen, eta haren barruan 

patriarkatua, aitaren eta senarraren nagusitasuna. Andrazkoak menpeko 

egoeran geldituko dira: administrazioan, armadan, enpresa kapitalisten 

zuzendaritzan eta unibertsitatean gizonezkoen monopolioa erabatekoa izango 

da. 

Estatu liberalaren aldeko indarrak oso txikiak ziren hasieran. Herritarrak, 

orokorrean, liberalismoaren kontra zeuden. Horren adibide dira XIX. eta XX. 

mendeetan zehar izandako gerrak eta erreboltak: Independentziakoa, partida 

realistak, malcontents deiturikoak, Gerra Karlistak, kantonalismoa, 

soldadutzaren kontrako protesta masiboak, nazionalismoak, anarkismoa eta 

abar. 

Horregatik, armada izango da, funtsean, estatu liberala eraikiko duena. 

Aldaketa politiko garrantzitsuenak militarrek bultzatu zituzten. Espainian, 

burgesia klase ahula zen, eta estatua eraldatzeko konpromisoa militarrek hartu 

zuten. Militarrek behin baino gehiagotan estatu-kolpeak (pronuntziamenduak) 

egingo dituzte aldaketa politikoak lortzeko. Militar batzuk, espadones deituak, 
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oso ospetsuak eta eragin handikoak izango dira: Riego, Espartero, Narvaez, 

Prim, Serrano, Pavia, Topete eta Martinez Campos, besteak beste. 

Prozesu hau betetzen denean, espainiar gizartea modernitatean sartuko 

da. 

 

2. Estatu liberalaren eraikuntzaren etapak 

2.1. Fernando VII.aren erregealdiko ekimenak (1814-33) 

1814an, Fernando VII.ak Espainiako koroa berreskuratu zuen. Cadizko 

biltzarkideen asmoa erregeak konstituzioa onartzea zen, eta Espainia erresuma 

konstituzionala bilakatzea. Baina Fernando VII.ak ez zuen onartu, eta 

Valenciako Dekretua atera zuen, 1812ko Konstituzioa indargabetzen zuena. 

Izan ere, herritar gehienek ez zuten onartzen eredu liberala. Gainera, 

Napoleonen kontrako gerra gerrilla-sistemaren bidez egin zenez, herritarrak 

armatuta zeuden, eta oso zaila zen horrelako baldintzetan konstituzioa 

aplikatzea. Dena dela, urte horietan, gerrillari asko armadan sartu ziren ofizial 

moduan. Gerrillari gehienak ez ziren hidalgoak (odol garbikoak), eta halaxe 

sortu zen armada liberala. 

Polizia erakunde berri bat ere sortu zuten (Policía gubernativa). 

Merkataritzako kodea ere Fernando VII.aren erregealdian atera zuten, 

harreman ekonomikoetan kapitalismoa eta monetaren erabilera indartzeko, eta 

ondorioz zerga-bilketa errazteko. Gainera, Kataluniako oihalgintzari laguntza 

ekonomikoak eman zitzaizkion, espezializazioa eta merkatuaren garapenaren 

mesedetan. 

1820an, Riego kapitainak kolpe militarra eman zuen, eta Cadizko 

Konstituzioa indarrean jartzea lortu zuen ondorengo urteetan (1820-23). Baina 

herritarren erresistentzia handia izan zen eta gerra zibila sortu zen. Azkenean, 

Europako potentziek armada bat bidali zuten (San Luisen Ehun Mila semeak), 

eta Fernando VII.a tronuan berrezarri. Ondorengo hamar urteetan, Fernando 

VII.ak konstituziorik gabe gobernatu zuen, baina estatu liberalaren eraikuntza 

eten gabe. 

Beste urrats batzuk ere eman zituen Fernando VII.ak: ministroen 

kontseilua eratu, eta baita aurrekontua erabaki ere, estatuak batzen zuena 
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eta gastatzen zuena zehazteko. Baina zergak batzeko sistema ez zuen behar 

bezala antolatu. Gainera, Amerikako kolonia gehienak independizatu egin 

zirenez, kolonietatik zetorren dirua desagertu egin zen. Hala, bada, 

Ogasunaren arazoa konpondu gabe utzi zuen. 

Agintaldi honen bukaeran, Espainiako liberalak bi taldetan banatu ziren: 

progresistak, estatu liberala berehala eraiki nahi zutenak, eta moderatuak, 

helburu bera baina erritmo motelagoan lortu nahi zutenak, Elizaren indarra 

aintzat hartuz, eta tradizioak gehiago errespetatuz. Agintarien artean, gutxiengo 

bat (apostolikoak, tradizionalistak), erlijio katolikoaren eta erregetza 

absolutistaren aldekoa, Karlos V.aren, Fernandoren anaiaren inguruan 

antolatzen hasi zen.  

 

2. 2. Isabel II.aren erreinaldia (1834-1868) 

Isabel II.aren erreinaldi luzean, estatu liberalaren oinarriak indartzen joan ziren. 

Boterea eskuratu zutenak liberalak izan ziren. Karlos V.aren aldekoek ez zuten 

onartu Isabel erreginaren izendapena, eta Gerra Karlistari ekin zioten.  

 

2.2.1. Maria Kristinaren erregeordetza (1833-1840) 

Maria Kristina Fernando VII.aren alarguna zen. Isabel II.a oso txikia zenez, bere 

amak, Maria Kristinak, hartu zuen erregeordetza. Garai honetan, Estatuto Real 

delakoa atera zuten, konstituzio liberal bat izan gabe, liberalismoaren ezaugarri 

batzuk onartzen zituen oinarrizko legea. Liberal askok ez zuten onartu estatutu 

hori, eta berehala hasi ziren bere kontrako pronuntziamendu militarrak. Dena 

dela, garai honetan, Javier de Burgosek, Sustapen (Fomento) ministroak, 

erresumako lurraldeko probintzien zatiketa eta antolaketa egin zuen, 

aldaketa txiki batzuekin gaur egun dirauena. Probintzia bakoitzean kapital bat 

ezarri zen, bide batez probintziari izena ematen ziona. 

Erreinaldiaren hasieran, liberal moderatuek zeukaten boterea, eta 

progresistak baztertuta zeuden nolabait. Gerra Karlistan ere ez zen garaipenik 

lortzen, estatua diru barik baitzegoen armada hornitzeko. Egoera politikoa oso 

nahasia zen, eta Maria Kristinak progresisten laguntza eskatu behar izan zuen. 

Horrela, Mendizabal Ogasun Ministro izendatu zuen. Mendizabalek 

Desamortizazio Dekretuak atera zituen: Elizaren lurrak estatuaren jabetzara 
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pasatu eta salgai jartzeko prozesua. Gainera, La Granjako sarjentu progresistek 

Estatutu Reala abolitzea lortu, eta 1837ko konstituzioa onarrarazi zuten. 

1837ko konstituzioa progresistatzat hartzen da, Koroaren eskumenak 

handiak badira ere. Hala ere, ondorengo urteetan egoera politikoa oso nahasia 

egin zen eta Maria Kristinak erregeordetza utzi eta Esparterori pasatu zion 

agintea.  

Baldomero Espartero jenerala prestigio handiko “espadoia” zen, eta Gerra 

Karlista irabazi ondoren progresisten “idoloa” bilakatu zen. 

 

 2. 2. 2. Esparteroren erregeordetza (1840-43)  

Espartero alderdi progresistatik hurbilago zegoen, baina modu autoritarioan 

gobernatu zuenez, moderatuak zein progresistak azkenean haren kontra batu 

ziren. Haren gobernu-aldian, desamortizazioekin jarraitu eta akordio ekonomiko 

bat sinatu zen Ingalaterrako ehunak trabarik gabe saltzeko. Neurri hau ez 

zitzaion komeni Kataluniako oihalgintzari, eta Bartzelonan herritarren protestak 

izan ziren. Normalean, liberal progresistak librekanbioaren aldekoak izaten dira. 

Esparteroren erantzuna Bartzelona bonbardatzea izan zen. Militar moderatuen 

kontrako neurri gogorrak ere hartu zituen, eta azkenean 1843an Esparteroren 

aurkakoak elkartu egin ziren. Hala, Torrejon de Ardozen, Narvaez jeneralak 

kolpe militarra eman zuen, eta boterea eskuratu. Ondorengo hamar urteetan 

moderatuak aritu ziren gobernuan. 

 

2. 2. 3. Hamarkada Moderatua (1843-1853) 

Tarte honetan, Narvaez jeneralak, Lojako espadoiak, eraman zuen estatuaren 

zuzendaritza, bere menpekoak gobernu-lanetan jarriz edo berak zuzenean 

hartuz karguak. Aldi honetan hartutako erabaki inportanteenak honako hauek 

izan ziren: 

 Tronuan egonkortasuna lortzeko, Isabel II.a erregina egin zuten 13       

urterekin. 

 1844an Guardia Zibila sortu zen, gehienbat landa-eremua zaintzen 

zuena, eta herritarren protestak oso gogor zapaltzen zituena. 

 1845ean udalen legea onartu zen. Helburua zen udal inportanteenak 

kontrolatzea eta alkateak Madriletik izendatzea. Udalek, kontzejuek, 
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autonomia gehiena galduko dute. Protesta asko sorrarazi zuen lege 

honek. 

 Zergen erreforma ere egin zen. Sistema fiskal berriaren 

antolatzailea Alejandro Mon izan zen. Lurralde guztian zerga 

berdinak kobratzen ziren: ondasunen gaineko kontribuzioak, 

estatuaren monopolioen gaineko zergak (seiluak, tabakoa, loteriak...) 

eta batez ere kontsumoen gaineko zergak, herrietan sartu eta saltzen 

ziren oinarrizko kontsumoko produktuen gainekoak. Sistema fiskal 

honek 1900. urte arte iraun zuen. Dirua batzea lortzen zen, baina 

iruzur fiskala nahiko zabalduta zegoen. 

 Aulki Santuarekin konkordatua sinatu zen. Akordio honen arabera, 

Aita Santuak desamortizazioko lurren salmenta onartzen zuen, eta 

bai Isabel II.aren tronua ere. Estatuak, ordainetan, laguntza 

ekonomiko handiak, irakaskuntzaren kontrola, eleberriak 

“zentsuratzeko” eskubidea… eman zizkion Elizari.  

 Eskola Nazionala sortu zen. Gobernuak maisuak izendatzen zituen, 

eta udalek soldata ordaindu eta lokalak hornitu. Lehen mailako 

hezkuntza programak ere garai honetan hasi ziren. 

 Konstituzio berri bat atera zuten, 1845ekoa, subiranotasun bikoitza 

edo konpartitua eta erlijio katolikoaren ofizialtasuna aldarrikatzen 

zituena. 

 1846ko hauteskunde-legean hautesle-kopurua gutxitu egin zen. 

Botoa emateko eskubidea 97.000 gizonezkok zeukaten, 1.000 

errealeko kontribuzioa ordaintzen zutenak. 

1851n, Bravo Murillo presidenteak estatu-kolpe moduko bat ematea pentsatu 

zuen, botere exekutiboa indartu eta Gorteen protagonismoa are gehiago 

murrizteko. Baina progresistentzat erabaki horiek atzerakoiegiak ziren, eta 

O´Donellek kolpe militarra eman zuen 1853an (pronuntziamendua). 

 

2. 2. 4. Biurteko Progresista (1854-56) 

O´Donellen pronuntziamenduak hasieran ez zuen arrakastarik lortu, baina 

moderatuak geroz eta egoera ahulagoan zeuden, eta azkenean erreginak 
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Esparterori deitu zion gobernua antolatzeko. Biurteko honetan honako erabaki 

hauek hartu ziren: 

 Madozen Desamortizazioa (1855). 

Madozen desamortizazioarekin, Elizaren azkenengo ondasunak eta 

udalen ondasun gehienak, lurrak eta “propios” deiturikoak (errotak, 

etxeak, burdinolak, ospitaleak), salgai jarri ziren. Estatuak diru pilo 

bat lortu zuen eragiketa honekin. Udalak eta nekazariak, ordea, 

egoera kaskarrean gelditu ziren eta nekazari pobreenak hirietara 

aldatzen hasi ziren. 

 Trenbideen legea, trenbide-sarearen eraikuntza azkartzeko. 

Horrelako neurriekin, egoera ekonomikoa nahiko zaila egin zen, prezioak igo 

egin ziren, eta, nekazariak eta hirietako klase pobreak gosea pasatzen hasi 

zirenez, erreboltatu egin ziren. Bartzelonan lehenengo greba orokorra egin 

zuten. 

Egoera erradikalizatzeko arriskua zegoen, eta ondorengo urteetan politika 

autoritarioagoak egin ziren  

 

2. 2. 5. Moderantismoaren aldia (1856-1868) 

Aldi honetan politika moderatua egin zen. Horretarako, Narvaezen alderdiko 

moderatuek liberal progresisten eta Alderdi Karlistako kide batzuen laguntza 

izan zuten. O´Donellek ere alderdi politiko berri bat antolatu zuen, Unión 

Liberal, progresisten eta moderatuen artean zegoena, zentroko alderdia alegia, 

tarte honetan aginte-lanetan jardun zuena. Funtsean, moderantismoak oligarkia 

berriaren interesak defendatzen zituen: lur-jabe handienak, industrial berrienak, 

bankarienak, aristokratenak eta kargu altuko militarrenak. 

Negozioak egiteko ez ziren urte txarrak izan: trenbidearen 

zabalkundearekin, bankaren garapenarekin, oihalgintzaren eta merkatuko 

nekazaritzaren sustapenarekin, burgesia aberastu egin zen. 

Bestalde, kanpo-politikan, kanpaina militar batzuk egin zituzten: Marokon, 

Vietnamen, Mexikon, Txilen eta Perun. 

Politika inperialista honekin erregimenari prestigioa eman nahi zioten. Baina 

Isabel II.aren tronua euskarririk gabe gelditzen ari zen, Elizaren eta oligarkiaren 

laguntza baino ez zeukan eta. Gobernuak gero eta kontserbadoreagoak eta 
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autoritarioagoak ari ziren egiten. Arazo ekonomikoak ere agertu ziren: finantza-

krisia, krisi fiskala, horniduren krisia –oinarrizko produktuen garestitzea eta 

gosea–, eta ondorioz, nekazari pobreen altxamenduak. Beraz, krisi politikoari 

krisi ekonomikoa eta soziala gehitu zitzaizkion. Egoera honetan, 1868ko Iraileko 

Iraultza etorri zen. 

 

 

2. 2. 6. Seiurteko Iraultzailea 

Azkeneko etapa honetan, oso gutxi ziren Isabel II.arekin bat egiten zutenak, 

sektore oligarkikoak baino ez ziren identifikatzen harekin. Union Liberalekoak 

eta progresistak kontra zituen. Alderdi Moderatua alde zeukan, baina Narvaez 

hil zenetik oso zatituta eta buruzagitza indartsurik gabe zegoen. 

Gauzak horrela, 1868ko irailean militarren pronuntziamendua gertatu zen 

(Serrano, Prim, Topete…), eta herritarren altxamenduak egon ziren 

Penintsulako ekialdeko hiri askotan. Militar iraultzaileek Alcoleako gudua irabazi 

ondoren, Isabel II.ak alde egin behar izan zuen atzerrira. 

 

2.3.Serranoren erregeordetza 

Serrano jeneralak behin-behineko gobernua antolatu zuen, baina monarkiari 

eutsiko ziola aginduta. Hirietako erreboltariak, junta iraultzaileetan antolatuta 
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zeudenak, errepublikaren aldekoak ziren. Prim jeneralak junta iraultzaileak 

monarkia konstituzional baten alde jartzeko konbentzitu zituen, eta errege 

konstituzional baten bila hasi zen. 

Bitartean, Gorte berriek 1869ko Konstituzioa egin zuten. Konstituzio 

berrian, garai hartako liberalismoaren baldintza guztiak onartzen ziren: 

 norbanakoen eskubideen adierazpena 

 subiranotasun nazionala 

 erlijio-askatasuna 

 Elizaren eta Estatuaren arteko bereizketa  

 gizonezkoen sufragio unibertsala 

 bi Ganbarako Gorteak, Kongresua eta Senatua, sufragio unibertsalez 

hautatuak 

Monarkia konstituzional harentzat errege bat behar zuten, eta Prim 

jeneralak Aostako dukea, Amadeo Savoiakoa, aukeratu zuen. 

 

2.4. Amadeoren erregetza 

Savoiako Etxea prestigio handiko dinastia zen, Italiaren batzea lortu zuelako eta 

dinastia liberala zelako. Baina Espainian, hasieratik, haren kontra jarri ziren bai 

katolikoak, Erroma konkistatu zuelako (Aita Santuaren egoitza), eta baita herria 

ere, italiarra zelako. Errepublikanoak konspiratzen hasi ziren; goi-burgesia, 

oligarkia, borboitarren aldekoagoa zen; eta gainera, Prim jenerala atentatu 

batean hil zuten tronua eskuratu behar zuen egunetan. Azkenean, 1873ko 

otsailean, Amadeo erregeak abdikatu egin zuen, Gorteekin eta armadarekin 

arazo batzuk izan ondoren. 

 

2.5. I. Errepublika 

Abdikazioaren egun berean, Senatuak eta Kongresuak Errepublika aldarrikatu 

zuten. Errepublikarena egonkortasun gutxiko aldia izan zen, 11 hilabeteetan 4 

presidente izan baitzituen. Gorteetan Errepublikako konstituzioa eztabaidatzen 

ari zirenean, kantonalismoa lehertu zen. Levanteko eta Andaluziako hiri 

askotako udalak, Madrilgo Gorteen subiranotasuna onartu gabe, modu 

autonomoan antolatzen hasi ziren. Karlisten altxamendua hasita zegoen; 

kubatarrena ere bai, Espainiatik independentzia lortzeko. Arazo horien guztien 

aurrean, agintariak ikaratu egin ziren, eta Pavia jeneralak estatu-kolpea eman 
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zuen I. Errepublikarekin bukatuz. Ondorengo hilabeteetan, Serrano jenerala 

gobernu autoritario bateko presidentea zelarik, karlisten eta kantonalismoaren 

kontrako zapalketa antolatu zen. Kubako arazoa, 1878ko Zanjongo Itunean 

konpondu zuten. 

Azkenean, egoera hain nahastua ikusirik, klase dominatzaileak borboitarren 

itzulera prestatzen hasi ziren. Alde batetik, Martinez Campos jeneralak Alfontso 

XII.a, Isabel II.aren semea, Espainiako errege aldarrikatu zuen, eta bestetik, 

Canovas del Castillo borboitarrak berriro tronuan jartzeko lanean hasi zen.  

Seiurtekoan, hala ere, erabaki batzuk hartu ziren eragin handia izan 

zutenak: 

 Pezetaren sorrera. Moneta berria ehun zentimotan banatzen zen. 

 Figuerolaren arantzela, librekanbioari ateak zabaltzen zizkion muga-

zerga. 

 Guardia Zibila indartzea, kide gehiagorekin. Izan ere, guardia zibilak 

fidagarriagoak ziren Penintsula barruko erreboltak zapaltzeko. 
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1. testua. MENDIZABALEN DESAMORTIZAZIO DEKRETUA. BM ERREGINA 

GOBERNADOREARI EMANDAKO AZALPENA 

Andere:  

Nazioaren jabego bihurtu diren ondasunak saltzea ez da emandako hitza betetzea eta 

errenten produktuaren amortizazio berdinaren bitartez zor nazionalari berme positiboa ematea 

soilik; zorion publikoaren iturri oparoa irekitzea da; hildako aberastasuna berpiztea da; 

industriako eta zirkulazioko kanaletako oztopoak kentzea da; herrialdeari bertako gauza 

guztiekiko maitasun natural eta sutsua itsastea da; aberria zabaltzea eta aberriarekin bat egiteko 

lotura berri eta sendoak sortzea da; azken batean, ordenaren eta askatasunaren ikurra den Isabel 

II.aren tronu gorenarekin identifikatzea da. Ez da merkataritzako espekulazio hotza, ezta kreditu 

eragiketa ere (...); animazio, bizi eta zorioneko elementua da Espainiarako. Horrela azaldu 

badezaket, bere politika pizkunderako osagarria da. Nazioak dagoeneko eskuratuta dituen 

ondasunen salmenta egiteko eta bere emaitza materialerako BMren onespen agurgarriaren pean 

jartzeko ohorea izango dudan dekretuak, zor publiko handiaren kopurua murrizteko onura sortu 

behar du eta beharrezkoa da bai bere joeran, bai bere helburuan eta bai emaitza hura lortzeko 

erabiliko dituen bitartekoetan, jabe-familia oparoa sortzeko goi-mailako ideian lotzea eta bat 

egitea eta haren gozamenak eta existentzia batez ere goi-mailako instituzioen erabateko 

garaipenean bermatzea. 

 

Gaceta de Madrid, 1836ko otsailaren 21a. 
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a. Testuaren kokapena 

Testu juridikoa da, eta ez dago osorik: Mendizabalek, Ogasun Ministroak, 

prestatutako desamortizazio legearen sarrerako pasarte batzuk dira. Madrilgo 

kazetan argitaratu zen, garai hartako erresumako aldizkari ofizialean. Maria 

Kristinaren erregeordetzan ateratako legea da. Maria Kristina Fernando VII.aren 

alarguna zen, Isabel II.aren ama. Testua Maria Kristinari zuzenduta dago 

(“Andere, Bere Maiestate Erregina Gobernadoreari”). Garai hartan, Espainiako 

monarkiak legalki Estatutu Errealarekin funtzionatzen zuen, eta legeak 

erregearen aginduz ateratzen ziren. Testuan azalpen batzuk ematen dira 

desamortizazioaren beharra justifikatzeko eta Maria Kristinak onar dezan. 

Dekretu honen bitartez, Elizaren lurrak, dagoeneko estatuaren jabetzara 

pasatutakoak, salgai jarri ziren.  

 

b. Testuaren analisia 

Esan bezala, sarrera honetan desamortizazioa justifikatzeko azalpenak ematen 

dira, dekretuaren elementu positiboak azpimarratuz: 

 Zor nazionala gutxitzeko baliagarria da (Vales Realesetik zetorrena). 

 Hildako aberastasuna berpiztuko da: zergarik ordaintzen ez zuten 

lurrak ordaintzen hasiko dira. 

 Industria eta zirkulaziorako positiboa izango da: garapen 

industrialerako eta merkataritzarako, alegia. 

 Ondasunak esku pribatuetara pasatzean, aberriarekiko, hau da, 

estatu liberalarekiko lotura berri eta sendoak sortzeko baliagarria 

izango da. 

 Erosleak, liberalismoaren balioekin bat eginez, Isabel II.aren alde 

jarriko dira. Erreginaren tronua indartzeko ere ondo etorriko da. Gerra 

Karlistaren garaiak ziren (1833-39), eta Karlos V.a zen Espainiako 

koroarako beste kandidatua. 

 Positiboa izango da Espainiako ekonomiaren garapenerako. 

 “Jabe-familia oparo bat” sortuko da, “goi-mailako ideiekin” lotuko 

dena. Hau da, erosleak, lurrak erosiko dituztenak, liberalismoarekin 

identifikatuko dira. 
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 Goi-mailako instituzioen erabateko garaipena lortuko da; hau da, 

estatua indartzeko balioko du. 

Beraz, Mendizabalentzat, desamortizazioa beharrezkoa da ekonomia 

berpizteko, estatua modernizatzeko eta Isabel II.aren tronua indartzeko. Esan 

beharrik ez dago Maria Kristinak dekretua onartu zuela eta Elizaren ondasunak 

salgai jarri zirela. 

 

c. Testuingurua 

Garai honetan, Estatua diru barik zegoen erresumako funtzionamendu minimoa 

ziurtatzeko. Aurreko urteetan, Karlos IV.aren garaian, gobernuak zor publikoa 

atera zuen (Vales Reales), diru hori interesekin bueltatzeko konpromisoarekin. 

Baina urteak pasatu ziren eta estatuak ez zuen baliabiderik dirura itzultzeko. 

Independentzia Gerrarekin eta Amerikako kolonien emantzipazioarekin, zorra 

gehitu egin zen. Fernando VII.aren erregealdian ia ez zen zergarik kobratzen. 

Gauzak horrela, Fernando VII.a hiltzean, Gerra Karlista piztu zen, eta 

armada liberalak dirua behar zuen gerrarekin jarraitzeko. Gainera, zor 

publikoaren arazoa zegoen. Egoera nahiko larria zen estatuarentzat, eta beraz 

1836an Mendizabalek, Ogasun Ministroak, egitasmo handi bat jarri zuen 

martxan arazoa konpontzeko: desamortizazioa. 

Desamortizazioarekin, Elizaren ondasunak, eraikinak, lurrak eta ondare 

artistikoa estatuaren jabetzara pasatu ziren, eta estatuak salgai jarri zituen. 

Eliza oso estamentu aberatsa zen, ondasun askoren jabea. Beraz, 

estatuarentzat desamortizazioa interesgarria zen. Liberalek, gainera, uste zuten 

Elizak bere lurrak ez zituela behar bezala aprobetxatzen. Partikularren 

eskuetara pasatuz gero, etekin handiagoa aterako zieten. 

Aurretik ere egin ziren desamortizazio batzuk, Konbentzio Gerraren 

ondoren, gerrako gastuak ordaintzeko. Cadizko gorteek herri-lurren salmenta 

batzuk egin zituzten. Josef Bonapartek komentu batzuen errentak konfiskatu 

zituen. Baina Mendizabalen desamortizazioak askoz ere handiagoak izan ziren: 

lehenengoan, Ordena Erlijiosoen ondasunak saldu ziren, eta geroago, eliztar 

sekularrenak (abade eta parrokienak). 

Testu hau lege bat izan zenez, publikoari zuzenduta dago, baina bereziki 

dirua daukatenei. Erosleak, kasu gehienetan, burgesak, nobleak eta nekazari 
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“aberatsak” izan ziren. Burgesek, merkataritzatik aberastutakoek, lurren jabetza 

lortu nahi zuten, eta nobleek, beren latifundioak borobiltzea. Penintsula 

hegoaldean latifundio handiak eratu ziren. 

Lurrak saltzeko sistema enkantea edo subasta izan zen. Vales Reales 

tituluak ere onartzen ziren desamortizatutako lurrak erosteko. Eragiketa hauekin 

estatuak, noski, diru pila bat eskuratu zuen. Horrela erositako lurrak 

desamortizatu egiten ziren: esku pribatuetara pasatu ondoren, zergapean 

jartzen ziren. 

Ondorioz, jabetza mota berri bat sortu zen: jabetza burgesa. Jabeak lurren 

gaineko eskubide osoa zeukan, inolako trabarik gabe. Lur berriengatik zergak 

ordainduko ziren aurrerantzean. Eliza oso estamentu aberatsa zen, lur askoren 

jabea, eta beraz esku pribatuetara pasatutako lurrak asko izan ziren. 

Erosleek ahalegin handiak egingo zituzten lur horiei etekin ekonomikoa 

ateratzeko eta, beraz, produktibitatea gehitzeko. Merkatuan saltzeko ekoitziko 

dute, eta monolaborantzan espezializatuko dira: garia, ardoa, olioa… Beraz, 

kapitalismoaren zabalkunderako balio izan zuen. Nekazaritzarako lurrak gehitu 

egin ziren, eta basoak eta abeltzaintzarakoak gutxitu.  

Jabe berriak Isabel II.arekin identifikatu eta liberalismoaren defendatzaile 

sutsuak izango dira.  

Estatuak, batutako diruarekin, zor publikoa gutxitzeaz gain, garaipena lortu 

zuen Gerra Karlistan. 

Desamortizazioarekin, nekazari xeheen egoera asko hondatu zen, ezin 

zuten ia ezer erosi eta. Gainera, jabetza berrietan ez zeukaten inolako 

eskubiderik. Desamortizatutako lurren erosleek oligarkia bat osatuko dute, 

liberalismoaren eta Isabel II.aren aldekoa, eta ondorengo urteetako politikan 

eragin handia izango duena. 

Elizak protestatu egin zuen, baina kendutako lurren ordez apaizen soldatak 

eta mota guztietako diru-laguntzak lortu zituzten Estatutik. Eliztarrak ere 

orokorrean Isabelen aldekoak izango dira, liberalismo moderatuaren aldekoak. 

Bide batez esan dezagun, erosleen asmoa lurra baino lortzea ez zenez, 

Elizaren ondasun asko galdu egin zirela: ondare arkitektonikoa, erretaulak, 

pinturak, bibliotekak etab.  
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d. Testuaren garrantzia 

Esan beharra dago lege honek, eta ondoren etorri zirenek (Madozen 

Desamortizazioa), beren helburuak bete zituztela: jabetza pribatua zabaldu, 

nekazaritza espezializazio bidean ipini, merkataritza areagotu, dirua lortu Gerra 

Karlista irabazteko etab. 

Desamortizazioak, beraz, eragiketa erabakigarriak izan ziren estatu 

liberalaren garapenerako, ekonomia kapitalistaren zabalkunderako, eta 

orokorrean gizartearen modernizaziorako. 

Hala ere, Isabel II.ak ezin izan zion tronuari eutsi, 1868ko Iraultzan alde 

egin behar izan zuen eta. 
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2. testua. BURDINBIDEEN LEGE OROKORRA. 1855 

“Isabel II.a (…) Espainiako Erregina: honako hau ikusi eta ulertzen duzuen guztioi 

jakinarazten dizue: Gorteek honako hau agindu dutela eta guk berretsi dugula: 

4. artikulua. Zerbitzu orokorreko trenbideen eraikuntza Gobernuak egiaztatu ahal izango du 

eta, bestela, partikularrek edo konpainiek. 

6. artikulua. Partikularrek edo konpainiek ezingo dute trenbiderik eraiki (…) dagokion 

emakida eskuratu ez badute aurretik. 

8. artikulua. Zerbitzu orokorreko trenbideak eraikitzeko funts publikoen laguntza jaso 

daiteke: 

1. Beraiekin obra jakin batzuk egikarituz; 2. Enpresei aldi jakin batzuetan inbertitutako 

kapitalaren zati bat emanaz (…); 3. Kapital horien truke gutxieneko interes edo interes finkoa 

bermatuz (…). 

19. artikulua. Trenbideen eraikuntzan erabiltzen diren atzerriko kapitalak edo xede 

horretarako maileguak estatuaren babespean eta gerraren ondoriozko errepresalia, konfiskazio 

edo bahimenduetatik libre geratuko dira. 

20. artikulu. Trenbide enpresa guztiei ematen zaizkie honako hauek: 1. Trenbideak hartuko 

dituen jabari publikoko lursail guztiak (…); 2. Auzotasuneko onura egur, larre eta gainerakoen 

aprobetxamendurako (…) enpresetako langileentzat eta lanetan erabiltzen diren garraioko 

animalien mantenurako; 3. Trenbidearen aldameneko lurretan (…) harrobiak irekitzeko 

ahalmena (…); 4. Bidesari- eta garraio-eskubideak (…) jasotzeko ahalmen esklusiboa; 5. 

Eraikuntzak irauten duen bitartean eta hamar urte geroago arte, (…) lehengaiek,(…), makinek, 

(…), egurrak, kokeak eta atzerritik inportatu behar den material finko eta mugikor guztiak 

ordaindu beharreko muga zergan adierazitako eskubideen baliokidea ordaindu beharra (…) 

30. artikulua. Trenbideak honako baldintza hauen arabera eraikiko dira: 2. Trenbidearen 

zabalera metro bat eta 80 zentimetrokoa izango da (Gaztelako 6 oin eta 6 hazbete). 

Aranjuezen, 1855eko ekainaren 3an. Ni, Erregina. Francisco de Luxan, Sustapen 

Ministroa.” 

Madrilgo Gazeta, 1855eko ekainaren 6an. 
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Hiztegia 
 

Emakida: kontzesioa, gobernuak emandako baimena trenbide bat egiteko. 

Funts publikoaren laguntza: estatuak emandako laguntza ekonomikoak  

Auzotasuneko onurak: auzotarrek beren herrian dauzkaten eskubideak. 

Kokea: ikatz mota bat. 

Gaztelako oina: 0,2957m. 

Gaztelako hazbetea: 23,22mm 

Bahimendu: Bahiketa, epe baterako kentzea. 

Muga-zerga: arantzela. 

 

a. Testuaren kokapena 

Testu juridikoa da, eta 1855eko Trenbidearen Legearen artikulu batzuk azaltzen 

ditu. Isabel II.aren garaian ateratako testua da, Biurteko Progresistan; O´Donell 

gobernuan zegoenean, hain zuzen. Gorte progresista batzuek ateratako legea 

da. Testu publikoa, beraz, baina funtsean dirua daukatenei zuzenduta dago, 

batez ere Penintsulako nahiz atzerriko inbertitzaileei. Lege honen bitartez, 

trenbidearen garapena lortu nahi dute, eta horretarako dirua behar dute. Lege 

honetan, abantaila handiak eskaintzen zaizkie trenbideetan inbertitzen dutenei. 

 

b. Testuaren analisia 

Hona hemen lege honen artikuluetatik atera daitezkeen ideia nagusiak: 

 Trenbide bat eraikitzeko estatuaren baimena behar da. Garbi 

dago estatuarentzat trenbidearen eraikuntza oso inportantea dela. 

Gobernuak erabakiko du zeintzuk izango diren eraiki beharreko 

lerroak, eta hala, Madril bihurtuko dute trenbide-sarearen erdigune. 

 Trenbide-sarea eraikitzeko, gobernuak laguntzak eta erraztasunak 

emango dizkie konpainiei (enpresei): 

 kapitala bermatzeko, 

 trenbidea bera eraikitzeko, 

 eta trenbidea martxan jarri ondoren, abantaila gehiago 

izango dute: atzerritik inportatzen diren produktuetan ez da 

ia zerga edo arantzelik kobratuko. 
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Esan beharrik ez dago lege honekin Penintsulako nahiz atzerriko kapitalak 

erakartzea lortu zela. Diru asko inbertitu zen trenbideetan, eta konpainia handi 

batzuk sortu ziren, batez ere frantsesak, 1856-1860 tartean, hala nola: 

Compañía de Ferrocarriles Madrid-Zaragoza, Rotschildtarren kapitalarekin, eta 

Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, Pereire frantses 

bankarien kapitalaren ekarpen nagusiarekin. 

Trenbideak eraikitzen ziharduten enpresek mota guztietako ondasunak 

inportatzeko aprobetxatu zuten, baita trenbidearekin zerikusirik ez zutenak ere. 

 Trenbidearen zabalera zehaztu zuten: 1,80 m (zabalera iberikoa). 

Europako trenbideen zabalera 1,435 metrokoa da. Zergatik erabaki 

zuten zabalera desberdina jartzea? Honi buruz bi hipotesi daude: 

 Espainiako trenbideak zabalagoak dira frantsesen inbasio 

militar bati trabak jartzearren. 

 Trenbideak zabalagoak dira abiadura eta kargaren arteko 

harreman seguruagoa lortzeko. 

 

c. Testuingurua 

Estatu espainiarrean trenbidearen eraikuntza Europan baino geroago hasi zen. 

1855 baino lehenago hiru trenbide bakarrik zabaldu ziren: Barcelona-Mataro, 

Madrid-Aranjuez eta Gijon-Sama Langreo. 

Estatuko agintarientzat, trenbideen eraikuntza eta orokorrean egitura 

ekonomikoen modernizazioa polikiegi zihoazen. Ikuspuntu ekonomiko huts 

batetik, trenbidearen eraikuntza ez zen errentagarria. Hala ere, liberalentzat, 

trenbide-sarea izatea oso inportantea zen lurraldea egituratzeko. 

 Bestalde, Penintsulako erliebea oso menditsua denez, trenbideak 

eraikitzea oso garestia zen, eta etekin ekonomikoa lortzea ez zegoen 

ziurtaturik. Baina trenbiderik gabe, estatu liberalaren eraginkortasuna asko 

ahultzen zen: Madrilen hartzen ziren erabaki politikoak ez ziren behar bezala 

gauzatzen erresumako lurraldean. Beraz, trenbidearen eraikuntza azkartzeko 

beharra ikusten zen. Horretarako, atzerriko kapitalak erakartzea eta abantaila 

ekonomikoak ematea beharrezkoa zen. Horregatik, hain zuzen, atera zuten 

Burdinbideen Lege Orokor hau: abantailak eskaini nahi zitzaizkien 

inbertitzaileei, trenbide-sarearen eraikuntzan dirua jar zezaten. 
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Lege honek arrakasta izan zuen, eta XIX. mendearen bukaerarako 

Espainiak trenbide-sare inportantea lortu zuen. Trenbide-sarearen erdigunea 

Madrilen kokatu zuten, eredu erradialean antolatuz. Probintzietako kapitalak ere 

trenbidearekin lotuta gelditu ziren. 

 

Ondorio ekonomikoak 

Ekonomia kapitalistaren garapenean ere trenbidea erabakigarria izan zen 

merkatuaren zabalkunde eta integraziorako: eskualdeetan monolaborantza 

bultzatu zuen (ardoa, olioa, garia...), eta horrek ere hiriburuari, Madrili, indar 

handia ematen zion. Produktu astunen (ikatza, burdina) garraioa erraztu zuen. 

Produktu askoren esportazioa eta garraioa merkeagoa zenez, prezioak 

berdintzeko eta garestitzeko joera ere egon zen. Oinarrizko produktuak 

errazago ateratzen zirenez, pobreek asko sufritu zuten, urte hauetan gosete 

handiak jasan ziren eta. Monetaren erabilera ere asko zabaldu zen, eta 

merkatuan produktu gehiago zegoen. 

Hiriak handiagoak egiteko erabakigarria izan zen trenbidea, baliabideak eta 

jendea errazago iristen ziren eta. 

Baina, hasieran behintzat, industrializazioari ez zion asko lagundu, 

konpainia eraikitzaileek, frantsesek batik bat, material gehiena –errailak, 

bagoiak, lokomotorak– Frantziatik edo Europako beste herrialde batzuetatik 

inportatzen baitzuten. Espainiako burdingintzak ez zuen asko irabazi lege 

honekin, bere produktuak Europakoak baino garestiagoak zirelako. 

Trenbideetarako produktuak atzerritik inportatzeko erraztasunek 1907. urte 

arte iraun zuten. 

Hainbeste abantaila eman arren, trenbide gehienak ez ziren errentagarriak 

eta konpainia gehienek galerak zituzten. Gobernuak erabakitzen zituen 

kobratzen ziren tarifak. Trenbide-sareari eusteko dirua herritarrei kobratutako 

zergetatik lortzen zen. 

 

Ondorio politikoak 

Trenbide-sarearen eraikuntzak estatuaren helburu estrategikoak beteko ditu eta 

errepide-sarearen eredu erradiala jarraituz egingo da: erdigunea Madrilen 

izango du eta handik periferiako gune estrategikoetara zuzenduko da. 
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Ondorioz, Madrilen pisu politikoa areagotu egin zen. Berez, Madrilen pisu 

ekonomikoa nahiko txikia zen garai hartan, eta estatu liberal eta zentralistaren 

garapenari sekulako mesedea egin zion. Trenbide-sarearekin, Madrilek hobeto 

menperatzen zuen erresumako lurraldea: posta-zerbitzua, funtzionarioen 

izendapenak, legeak edo armadaren mugimenduak hobeto antolatzen ziren. 

Era berean, alderdi politikoen kanpainak edo Madrilen argitaratzen ziren 

egunkari eta aldizkariak azkarrago zabaltzen ziren. Gazteleraren erabilerari ere 

asko lagundu zion, eta Penintsulako gainerako hizkuntzek atzerapen 

nabarmena jasan zuten. 

 

d. Testuaren garrantzia 

Lege hau oso inportantea izan zen, trenbide-sarearen eraikuntzari sekulako 

bultzada eman ziolako. Trenbidea faktore erabakigarria izan zen estatu 

liberalaren garapenean eta industrializazioaren hastapenetan. Baina trenbideak 

eraikitzen gastatu zutena asko izan zen. Penintsulako lurraldea menditsua da 

eta leku gehienak trenbidetik urruti geratzen ziren. Horregatik, ekonomiaren 

modernizazioa ez zen hain azkar gertatu.  
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III. GAIA. FORUAK ETA LIBERALISMOA: GERRA 

KARLISTAK ETA FORUEN DEUSEZTAPENA 

 

 

  

1. Euskal Foruak  

XIX. mendearen hasieran Euskal Herria lau gune politikotan zegoen antolatuta: 

Nafarroako Erresuma, Gipuzkoako eta Arabako Probintziak eta Bizkaiko 

Jaurerria. Gune bakoitzak bere lege eta instituzio propioak zituen: Foruak. 

Baina zer ziren Foruak? Foruak euskal gune politikoak antolatzeko legeak 

ziren. Lege batzuk idatzita zeuden eta beste batzuk ez. Idatzitako legeen artean 

Batzarretan hartutako erabakiak edo Gaztelako erregeak bidalitako aginduak 

zeuden. Baina bazeuden idatzi gabeko legeak ere, herritarrek beren bizitza 

kolektiboa antolatzeko eskubidean oinarritzen zirenak. Eskubide horiek 

antzinako askatasunean zeukaten jatorria, Estatua edo Koroa garatu gabe 

zegoen garaietan. Antzinako askatasuna aipatzen zenean zera adierazi nahi 

zen, Koroak sortu baino lehenago euskaldunak libreak zirela. Eskubide hori 

Lege Zaharraren kontzeptuan irudikatzen da. 
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 Lege Zaharrean, erlijioa eta kristautasuna garrantzi handiko elementuak 

ziren. Askotan, Lege Zaharra kristautasunaren arauekin parekatzen zen. 

Horrela, historian zehar, lurralde foraletako komunitateek estatuaren 

aginduetatik kanpo antolatu zuten beren bizitza kolektiboa: obra publikoak 

auzolanean egiten ziren, herri-lurren erabilera batzarretan adosten zen, 

kanpoko erasoen aurrean miliziak antolatzen ziren, herrietako patrimonioa 

eraikitzen zen etab. Askatasun horiek mendez mende murrizten joan ziren, 

baina, paperean jasota egon ez arren, inportanteak ziren herritarrentzat. 

Sistema foralean lege horiek guztiak eta erakunde edo instituzio foralak 

sartzen ziren. 

 Gaztelako erregeak, koroa eskuratzen zuenean, Euskal Foruak 

gordeko zituela onartzen zuen. Beraz, Foruak bazeukan paktu izaera 

bat: euskaldunek fideltasuna erakutsiko zioten erregeari eta erregeak 

errespetua euskal legeei. Bestalde, Gaztelako erregeak korrejidorea 

bidaltzen zuen, batzarretako erabakiak erregetzako legedi 

orokorrarekin bat zetozela ziurtatzeko. 

 Udalek autonomia handia zeukaten, erabaki asko hartzeko 

ahalmena. Udal batzuetan batzarrak itxiak ziren (gutxiengo baten 

esku zeuden), eta beste batzuetan, ordea, irekiak (bizilagun edo 

auzokide guztiek hartzen zuten parte). Normalean alkateak urte 

baterako hautatzen ziren zozketaz, eta aldi berean epaileak ziren.  

 Gune politiko bakoitzak bere ordezkaritza politikoa zeukan: Bizkaiko 

batzarrak Gernikan biltzen ziren, Gipuzkoakoak hainbat herritan, 

Arabakoak hasieran Arriagan eta gero Gasteizen, eta Nafarroako 

Gorteak Iruñean. Batzarretan Diputazioa aukeratzen zuten urtero: 

batzarretan edo juntetan hartzen ziren erabakiak aurrera ateratzeko 

batzorde bat. 

 Teorian, batzar hauek soberanoak ziren. Erregearen legeren bat 

haien interesen kontrakoa baldin bazen, Foruen kontrakoa hain 

zuzen, foru-baimena aplikatzen zuten eta lege hori ez zuten 

betetzen (Pase foral delakoa: “Se obedece pero no se cumple”). 

 Zergarik ere ez zuten ordaintzen. Gaztelako erregeek diru-

eskaeraren bat egiten zutenean, Batzar Nagusiek erabakitzen zuten 
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diru hori eman edo ez, baina zergak ordaintzeko obligaziorik ez 

zegoen.  

Itsasotik sartzen ziren merkantzietan ere ez zen zergarik ordaintzen, 

edozein produktu inportatzeko eskubidea zegoen. Aduanak Euskal 

Herriaren eta Espainiaren artean zeuden: Urduñan, Balmasedan, 

Gasteizen. Madrilgo agintariek askotan salatzen zuten egoera hau, 

esanez kontrabandoa egiteko aprobetxatzen zela. 

 Nahitaezko zerbitzu militarrik ez zegoen. Euskaldunek ez zeukaten 

soldadu joateko obligaziorik, baina Gipuzkoak frantsesen erasoetatik 

defendatzeko obligazioa zeukan. Horretarako, probintziak bere 

milizia foralak antolatzen zituen, bertako ofizialen agindupean, baina 

Euskal Herritik ateratzeko obligaziorik gabe. Bizkaitarrek itsasoko 

lerroa defendatzen zuten. Irtetekotan, soldata kobratuz eta beren 

borondatez irteten ziren. 

 Beste berezitasun bat noblezia unibertsala zen: euskaldun guztiak 

nobleak ziren, odol garbikoak. 

Bistan da, estatu liberal bat eraiki nahi zutenentzat, Euskal Herriko sistema 

forala ezabatu beharreko oztopo bat zela. 

 

2. Foruen aurkako erasoak 

Espainiako Koroak, XVIII. mendean, eredu zentralista inposatu zuen monarkia 

osoan. Hala, Aragoiko Koroako foruak ezabatu zituzten Oin Berriko 

Dekretuaren bitartez (Decreto de Nueva Planta). Aragoin, Katalunian, 

Valentzian eta Mallorcan Gaztelako legea eta eredu administratiboa ezarri 

zituzten. 

Euskal Herrian ere, mende honen hasieran aduanak kostaldera eta 

Frantziako Erresumako mugara eramateko saio bat egin zen, baina horren 

kontra matxinada herritar bat gertatu zen eta aduanak betiko lekura itzultzea 

erabaki zen. 

Aldi berean, hala ere, Foruen aurkako eraso ideologikoa areagotu egin zen. 

Madrilgo Gortean uste zuten Foruak erregearen kontzesioak zirela eta ez 

euskaldunen berezko eskubideak. 
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Godoyk, Karlos IV.aren ministroak, nahitaezko zerbitzu militarra ezarri nahi 

izan zuen Bizkaian, baina bizkaitarrak Zamakolada izeneko matxinadan altxatu 

ziren, eta ekimena ez zen gauzatu.  

Geroago, Konbentzio eta Independentzia gerrak etorri ziren hurrenez 

hurren. Napoleonen armadak Euskal Herria okupatu zuenean, Foruak aintzat 

hartu gabe, bi administrazio ezarri zituzten frantsesek: Bizkaiko Gobernua eta 

Nafarroakoa.  

Dena dela, Konbentzio nahiz Independentzia gerretan eragindako gastuak 

handiak izan ziren eta herri-lur pilo bat saldu behar izan zuten. Ondorioz, lurrak 

esku pribatuetara pasatu ziren eta liberalismoa indartu egin zen. 

Fernando VII.aren erregealdiaren hasieran, behinik behin, Foruak 

errespetatu zituzten. 1818an, armadarako soldadu-eskaera bati uko egin zioten 

agintari foralek. 1820an, Hirurteko Liberalean, Foruak abolituak izan ziren, 

baina oraingoan ere Euskal Herriaren erantzuna gogorra izan zen eta eraso 

horiei aurre egiteko “boluntario realistak” izeneko gerrillari-taldeak sortu ziren. 

Dena dela, 1823an, San Luisen Ehun Mila Semeen esku-hartzearekin, 

Fernando VII.a absolutismora itzuli zen eta Euskal Foruak, gutxi gorabehera, 

errespetatuak izan ziren ondorengo urteetan. Baina aldaketa batzuk sartu 

zituzten sistema foralean. Lege baten bidez, Bizkaiko burdina (lur azpikoa) 

errege-jabetza zela erabaki zuten, hau da, estatuarena eta ez bizkaitar 

guztiena. Nafarroan, foru-baimena kendu zuten. Eta batzorde bat antolatu zuten 

Euskal Foruak egoera berrira egokitzeko. Foruen aurkako liburuak eta 

txostenak ere ugaritu egin ziren eta Foruak defendatzen zituztenak, aldiz, 

debekatu. 

Fernando VII.a hil zenean, “Foruen arazoa” Gorteko eztabaida dinastiko 

batekin nahastu zen. Absolutistentzat, Karlos, Fernandoren anaia, zen legezko 

erregea. Horretarako, Lege Salikoa aipatzen zuten (Borboiko Etxean 

emakumeek ezin dute koroa heredatu); baina liberalek Pragmática Sanción 

delakoarekin (Fernando VII.ak ateratako dekretu bat, Lege Salikoa kendu eta 

tronua bere alabari pasatzeko) erantzuten zuten, Isabelen eskubideak 

defendatzeko. Liberalek argi utzi zuten ez zutela errespetatuko euskal sistema 

forala. Karlosek, ordea, tradizioa gordeko zuela agindu zuen. Liberalismoari 

aurre egin nahi ziotenak Karlosen alde jarri ziren, eta bai euskaldun gehienak 

ere, Karlosekin Foruak babestuta egongo zirelakoan. 
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3. Gerra Karlistak 

1.1. Lehenengo Karlistaldia 

Fernando VII.a hil zenean, haren alargunak, Maria Kristinak, hartu zuen 

erreginordetza eta liberal moderatuek hartu zuten boterea. Estatuaren 

instituzioen kontrola ere liberalen esku geratu zen: administrazioa, Gortea, 

armada etab. Absolutismoaren aldekoek, ordea, Karlos, Fernandoren anaia, 

Espainiako errege aldarrikatu zuten Talavera de la Reinan. Baina gobernuak ez 

zuen arazorik izan Talaverako altxamendua azpiratzeko. Horrekin batera, 

Espainiako leku askotan Karlosen aldeko jazarraldiak gertatu ziren. 

Europako potentziak banatu egin ziren auzi dinastiko honen aurrean. 

Erresuma tradizionalistek, Prusiak, Austriak eta Errusiak, Karlos onartu zuten; 

erresuma liberalek, aldiz, Ingalaterrak, Frantziak eta Portugalek, Isabel. 

Euskal Herrian arazo dinastikoa arreta handiz jarraitu zen, Foruen iraupena 

arriskuan zegoen eta. Donostian eta Iruñean, Espainiako armadaren kuartelak 

zituztenez, Isabel II.a onartu zuten; Bilbon eta Gasteizen, aldiz, Bizkaiko 

Diputazioak Karlos V.a izendatu zuen errege. Araban ere diputatu nagusiak 

Karlos V.a eta Foruak aldarrikatu zituen. Gipuzkoan, hainbat herritan, Lege 

Zaharren eta Karlosen aldeko partidak antolatzen hasi ziren. Azkenean, 

Diputazioa Karlosen alde jarri zen. Nafarroan ere antzeko egoera gertatu zen. 

Altxamenduak egon ziren hainbat herritan, eta Diputazioak ere Karlos V.a 

onartu zuen errege moduan.  

1833ko abenduan, soldadu karlistek eta euskal diputazioek Tomas 

Zumalakarregi Euskal Herriko armada karlistaren buruzagi aukeratu zuten. 

Zumalakarregi gaitasun handiko militarra zen eta diziplina eta prestakuntza 

handiko boluntario armada antolatu zuen. Alderdi Karlistan Euskal Herriko 

nekazariak, artisauak, eliztarrak eta orokorrean sektore herritarrak bildu ziren. 

Merkatariek eta jabe handiek, ordea, Alderdi Liberala aukeratu zuten. Klase 

dominatzaileak, kargu foralak, armadako ofizialak, Elizako goi-karguak, banatu 

egin ziren: gehienak liberalak ziren, baina gutxiengo bat karlista zen, Karlos 

V.aren aldekoa. Horrek indar handia eman zion altxamenduari. Altxatuek 
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armada bat antolatu zuten, administrazio propio bat, estatu moduko bat. Ez zen 

izan XVIII. mendeko herritar-matxinada soil bat.  

Armada karlistako boluntario gehienak euskaldunak ziren, baina bazeuden 

inguruko herrietatik, Burgostik, Soriatik edo Kantabriatik etorritako soldaduak 

ere. Ofizialak, kasu askotan behintzat, militar profesionalak ziren. Batailoiak 

probintziaka antolatzen ziren. 

Karlistek ia Euskal Herri osoa hartu zuten eta hasierako urtean 

Zumalakarregik garaipen inportante batzuk lortu zituen; baina Donostia, Bilbo, 

Gasteiz eta Iruñea tropa liberalen esku geratu ziren. Altxamenduari prestigio 

gehiago ematearren, hiri handi bat konkistatzea pentsatu zuten. Gorte karlistan 

eztabaida bat gertatu zen: Madrilera abiatu ala Bilbo konkistatu. Azkenean, 

Bilbori eraso egitea erabaki zuten. Bilboko setioan Zumalakarregi zauritu egin 

zuten eta egun gutxiren buruan hil egin zen. Ordutik aurrera gerrak jarraitu zuen 

baina inork garaipen erabakigarririk lortu gabe. Karlistek bi espedizio prestatu 

zituzten: Gomez jeneralarena, Andaluziara, eta don Karlosena, Madrilera, baina 

ez zuten ezer lortu. 

Gerra honek zazpi urte iraun zuen Euskal Herrian. Karlistek 35.000 

boluntarioko armada bat antolatu zuten, baina liberalek 100.000koa. Armada 

liberaleko soldaduak soldatapekoak ziren, eta askotan, armada dirurik gabe 

geratzen zenean, soldaduek alde egiten zuten. Kasu gehienetan soldadu 

liberalak Espainiakoak izaten ziren, horregatik karlisten ondorengo kantu hau: 

  Eta tiro! eta tiro!                                Eta tiro! Eta tiro! 

  Eta tiro beltzari!                                 Belarrimotzari! 

Armada karlista mantentzea oso garestia eta nekosoa zen; okupaturiko 

lurraldeetan ezarritako zergak, obligazioak eta kontribuzioak gogorrak ziren. 

Armada liberalak populazio zibila ere bortizki tratatu zuen: Andoain, Gernika, 

Lekaroz, Arantzazu… erre egin zituzten. 
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Azkenean, Euskal Herriko operazio militar gehienak 1839ko Bergarako 

Besarkadan bukatu ziren. Espartero jeneral liberala eta Maroto jeneral karlista 

Bergaran elkartu ziren, “besarkada” famatu batean, eta hitzarmen bat adostu 

zuten: 

 Esparterok Euskal Foruak defendatzeko konpromisoa hartu zuen, 

Espainiako batasun konstituzionalaren barruan. 

 Armada karlistako karguak armada liberalean integratuko ziren, gradu 

bertsuekin. 

  Soldadu karlistek Isabel II.a erregina eta 1837ko Konstituzioa  

onartuko zituzten. 

Dena dela, batailoi karlista guztiek ez zuten hitzarmen hau onartu. Onartu ez 

zutenek atzerriko bidea hartu zuten. 

Hitzarmenaren ondoren, 1839ko legea etorri zen, Euskal Foruak aldatzen 

zituena, hain zuzen. Haren eraginez, euskal probintzietako Foruetan honako 

aldaketa hauek egin ziren ondoko urteetan: 

 Foru-baimena deuseztatu zen, beraz Espainiako gorteetako legedia 

inolako baldintzarik gabe aplikatuko zen. 

 Euskal Herriaren eta Espainiaren artean zeuden aduanak kostaldera 

eta Frantziako mugara eraman zituzten. 
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 Alkateak konstituzioaren arabera aukeratuko ziren eta epaile izateko 

eskubidea galduko zuten. Bide batez, Espainiako sistema judiziala 

ezarri zen: barruti judizialak, epaileak... 

 Guardia Zibila sartuko zen Euskal Herrian. 

 Polizia foralak (mikeleteak, miñoiak) buruzagi politiko baten 

kontrolpean geratuko ziren. 

 Probintzietako Batzar Nagusiak deuseztatu egin zituzten. 

 Korrejidorea kendu eta haren ordez buruzagi politikoa jarri zuten. 

 Espainiako Gorteetara diputatuak eta senatariak bidali beharko ziren. 

 Zerbitzu militarraren eta zergen salbuespenak, ordea, mantendu 

egin ziren. 

1841ean, Nafarroako diputazio liberal batek bere kasa negoziatu zuen Madrilgo 

gobernuarekin. Lege Hitzartua delakoa eta Foruetan honako aldaketa hauek 

egitea onartu zuten: 

 Erresuma izatetik probintzia izatera pasatu zen. 

 Soldadutzarako zozketak onartu zituzten. 

 Aduanak Ebrotik Pirinioetara eraman zituzten. 

 Desamortizazioa onartu zuten. 

 Konbenio Ekonomiko delakoa egin zuten Madrilgo agintariekin:  

diputazioak zergak batuko zituen eta Espainiako gobernuari diru-

kopuru bat emango zion urtero, kupoa. 

Gerra Karlista ez zen Euskal Herrian bakarrik gertatu, baita Maestrazgoan, 

Guadalajaran, Cuencan eta Kataluniako mendietan ere. Maestrazgoan, Teruel 

eta Castellon arteko eskualdean, gerra oso gogorra izan zen eta 1840. urtera 

arte iraun zuen, harik eta bertako karlisten buruzagia, Ramon Cabrera, garaitua 

izan zen arte. 

1843an Esparteroren aurkako liberal moderatuen altxamendua gertatu 

zenean, diputazio probintzialek ihes egin zuten eta haien ordez diputazio 

foralak antolatu ziren. Diputazio hauek sistema foralean oinarrituz hasi ziren 

gobernatzen. Erabaki hau ez zen Madrilgo moderatuen oso gustuko izan, 

baina, hala ere, Isabel II.ak Foruen elementu batzuk onartu zituen: udalbatzak 

sistema foralaren arabera hautatzea eta Batzar Nagusiak eta Diputazio Foralak 

berrezartzea. Hori bai, eskumen gutxiagorekin. 
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1.2. Bigarren Karlistaldia 

Gerra honetan Euskal Herriaren parte-hartzea oso txikia izan zen. Katalunian 

arrakasta handiagoa izan zuen. Han, “Guerra dels matiners” izenarekin 

ezagutzen da, eta gehienbat nekazarien altxamendua izan zen, 

zentralismoaren eta nahitaezko zerbitzu militarraren aurka. Euskal Herrian 

altxamendu isolatu batzuk gertatu ziren Osintxun, Goierrin, Lizarran eta 

Baztanen, baina arrakastarik gabe. Ondorengo urteetan, nolabaiteko bake-giroa 

bizi izan zen: egoera ekonomikoa nahiko ona izan zen eta Foruak ere neurri 

batean errespetatzen ziren. Aldi honetako euskal instituzioak kontrolatzen 

zituztenak liberal moderatuekin identifikatzen ziren eta Isabel II.arekin ez ziren 

gaizki konpontzen. 

 

1.3. Hirugarren Karlistaldia 

 

Urte hauetan, Foruen aldeko sentimendua oso sakona izan zen. Jose Maria 

Iparragirre poeta eta musikariaren Gernikako Arbola kantua oso popularra izan 

zen. 1862an, gainera, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko parrokiekin, Gasteizko 

apezpikutegia antolatu zen, euskaldunen katolikotasunari nolabaiteko indarra 

emanez.  
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1868ko Iraultzaren ondoren, Gorteetako hauteskundeak egin ziren eta 

hautagai karlistek aulki guztiak lortu zituzten Bizkaian eta Gipuzkoan, Nafarroan 

zazpitik sei eta Araban bitik bat. Beraz, karlisten presentzia politikoa handia zen 

Euskal Herrian. Baina garai hartako gorteek oso jarrera zentralistak hartu 

zituzten, diputatu karlisten kontrako gorrotoa ere oso nabarmena zen, apaizen 

kontrako neurri batzuk hartu zituzten, eta gainera errege italiar bat jarri zuten 

tronuan: Amadeo Savoiakoa (Aita Santuari Erromako burujabetza kendu zion 

Italiako erregearen iloba). Ondorioz, karlistek pentsatu zuten aukera ona zela 

altxamendu bat prestatzeko eta Karlos VII.a Espainiako errege egiteko. 

Euskaldunek ere liberalen erasoei aurre egiteko eta Foruak berreskuratzeko 

egokiera ikusi zuten. Karlisten leloa, gerra honetan, “Jainkoa, Aberria, Foruak 

eta Erregea” izan zen. Kristau-balioetan oinarritutako erregetza tradizionala 

nahi zuten. 

1872ko apirilean, Karlos VII.a Iparraldetik sartu zen altxamendua zabaltzeko 

asmoarekin, baina talde txiki batzuk baino ez ziren altxatu. Hurrengo urteko 

otsailean euskal diputazioek mutilen deialdia egin zuten, eta armada karlista 

berrantolatzen hasi zen. Oraingoan ere karlisten armadako batailoiak 

probintziaka antolatu ziren eta probintzia bakoitzak bere komandante propioa 

zeukan. Guztien buru Dorregarai jarri zuten. Karlistek 40.000 soldaduko armada 

eratu zuten eta ia Euskal Herri guztia konkistatu zuten, baina hiriburuak 

liberalen esku geratu ziren. Estatu federal bat antolatu zuten: buletin ofiziala,  

moneta propioa, Justizia Epaitegia, Unibertsitate-barrutia, soldadutzarako 

deialdiak, kargu-izendapenak... Diputazio foralak ere berrezarri zituzten. Don 

Karlosen Gortea Lizarran ezarri zen. 

Hasiera batean altxamendu karlistak arrakasta izan zuen eta oraingoan ere 

ia Euskal Herri osoa konkistatu zuten. Sektore liberal moderatu batzuk, 

progresisten “gehiegikeriekin” aztoratuta zeudenak, don Karlosen bandora 

pasatu ziren, baina Martinez Campos jeneralak Alfontso XII.a errege izendatu 

zuenean, aipaturiko sektoreok haren alde jarri ziren eta don Karlosen aukerak 

asko murriztu ziren. 

Kataluniako mendietan eta Maestrazgoan ere antolatu zen armada karlista 

eta eskualde horietan gerra oso gogorra izan zen. 

Aurreko gerran bezala, euskal karlisten helburua Bilbo konkistatzea izan 

zen, baina oraingoan ere ez zuten lortu. Concha jeneral liberalak Bilboko setioa 
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kentzea lortu zuen, eta 1875ean liberalak, 120.000 soldaduko armada batekin, 

karlistei gailentzen hasi zitzaizkien. Katalunian eta Maestrazgoan erabateko 

garaipenak lortu zituzten. 1876ko otsailean, gerraren azken gertaerak jazo 

ziren. Liberalek Lizarra hartu zuten, eta handik gutxira Nafarroa eta Gipuzkoa 

guztia. Don Karlosek atzerriko bidea hartu zuen Luzaidetik. 

1876ko uztailaren 21ean, Espainiako Gorteek Euskal Foruen azken 

aztarnak ezabatu zituzten, soldadutza eta zergak pagatzeko obligazioa ezarriz 

Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban. 

 

4. Kontzertu ekonomikoak 

1876ko legeak soldadutzara joateko eta zergak pagatzeko obligazioa 

ebazten zuen. Ondorengo urtean, euskal diputazioak protestaka ibili ziren. 

Diputazioek ez zuten kolaboratu nahi zergak biltzeko lanetan eta Madrilgo 

gobernuak ez zeukan momentuz administraziorik Euskal Herrian lan hori 

aurrera eramateko. Gainera, beste altxamendu baten beldur ere baziren. Beste 

faktore bat Alemaniaren bateratze-eredua izan zen. Espainiako liberalek 

Frantziako eredu zentralista jarraitu zuten, baina Alemaniak eredu federala 

jarraituz lortu zuen bateratze politikoa, eta gainera Frantziari gerra irabazi zion. 

Bestalde, Alemaniaren garapen ekonomikoa Frantziarena baino handiagoa zen. 

Azkenean diputazioak eta Canovas, Madrilgo gobernuko presidentea, 

nolabaiteko akordiora iritsi ziren: euskal diputazioak arduratuko ziren zergen 

bilketaz. Urtero, bildutako diruaren zati bat, kupoa, Espainiako gobernuari 

ordainduko zioten. Baina beste zati bat diputazioek kudeatuko zuten. 

Akordio hori kontzertu ekonomikoa da: euskaldunek zergak pagatuko 

dituzte baina diputazioen bitartez. Lehenbiziko kontzertua 1878an egin zen, hiru 

probintzietan aplikatzeko. Zortzi urterako negoziatu zen eta noizbehinka 

errebisatu egiten zen. Kasu gehienetan euskal diputazioak elkartuta joaten 

ziren Madrilera kontzertu bakoitza negoziatzera. Kupoan pagatzen zena 

probintziaren aberastasunaren arabera kalkulatzen zuten. Probintzia bakoitzak 

zerga-sistema berezia jarri zuen eta probintzien artean aduana modukoak 

zeuden: arbitrio-etxeak.  
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Kontzertu ekonomikoen sistemari etekin handiena atera ziona burgesia 

liberala izan zen. Industriaren etekinak gutxi kargatzen ziren, baina oinarrizko 

produktuetan, bidesarietan eta merkantzien garraioan zergak nahiko altuak 

ziren. Diputazioek, kudeatzen zuten diru zatiarekin, obra publikoak, errepideak, 

ospitaleak etab. egiten zituzten.  

Kontzertuak ez ziren oso zehatzak, eta produktu berrietan ipini beharreko 

zergetan ez ziren bat etortzen, apelazioz eta errekurtsoz josita egoten ziren. 

Diputazioek zor publikoa emititzeko ahalmena zeukaten. Zergak desberdinak 

zirenez, enpresa askoren egoitzak Euskal Herrian kokatzen ziren. 

1937an Francok Bizkaiko eta Gipuzkoako kontzertuak kendu zituen. 

1980an berriro ezarri ziren. 
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1. testua. 1839KO URRIAREN 25eko LEGEA 
 
“Isabel II.a, jainkoaren graziaz eta Espainiako monarkiaren Konstituzioaz Espainiako errege 

denak eta, bere adingabetasunean, bere Ama Agurgarria den Maria Cristina de Borbon Erregina 

alargunak, Erresumako Erregina Gobernatzaileak, honako hau ikusi eta ulertzen duzuen guztioi 

jakinarazten dizue:  

Gorteek honako hau agindu dutela eta Guk berretsi: 

1. art. Euskal probintzietako eta Nafarroako foruak berresten dira, monarkiaren batasun 

konstituzionalari kalterik egin gabe. 

2. art. Gobernuak, aukera izan bezain laster eta Euskal probintziei eta Nafarroari entzun 

ondoren, lehen aipatutako foruetan haien interesa aldarrikatzen duen nahitaezko aldaketa 

proposatuko dio Gorteei, nazioaren eta Monarkiaren Konstituzioaren interes orokorrarekin bat 

eginez eta, aldi baterako eta lehen adierazitako moduan eta zentzuan, sortu litezkeen zalantzak 

eta eragozpenak ebatziz eta Gorteei horren berri emanaz. 

Nik, Erregina gobernatzaileak. Erreginak eskuz sinatuta Jauregian, 1839ko urriaren 25ean.” 
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a. Testuaren kokapena 

Testu juridikoa da, lege bat hain zuzen. Testua ez dago osorik, legearen sarrera 

eta lehenbiziko bi artikuluak azaltzen zaizkigu. Egileak Madrilgo Gorteak dira. 

Maria Kristinaren erregeordetzaren garaian ateratako legea da, Lehen Gerra 

Karlista irabazi ondoren. Gerra horretako operazio militarrak, Euskal Herrian, 

1839ko iraileko Bergarako Itunean bukatu ziren. Hitzarmen hori Espartero 

jeneral liberalaren eta Maroto karlisten buru militarraren arteko Bergarako 

Besarkadarekin aurkeztu zuten. Kontuan hartu behar dugu hau guztia testua 

aztertzerakoan: besarkada eta hitzarmen batekin bukatu zela gerra. 1839ko 

lege hau Euskal Herriari zuzenduta dago.  

 

b. Testuaren analisia 

Lehenengo artikuluan zera esaten da: Euskal Foruak berresten direla batasun 

konstituzionala hausten ez den bitartean. Kontraesankorra dirudi artikulu honek. 

Foruak gordeko direla esaten da alde batetik (Batzar Nagusiak, foru-baimena, 

zergen salbuespena…), euskal gune politikoek zeuzkaten berezitasunak, hain 

zuzen ere; eta bestetik, batasun konstituzionala aipatzen da (Espainiako 

erresumako lurralde guztietan lege bera aplikatzea).  

Bigarren artikuluan zera esaten da: Gobernuak Foruetan aldaketak egingo 

dituela Probintziei eta Nafarroari entzun ondoren. Hau da, aldaketak egingo 

direla, baina euskal ordezkariekin aztertu eta gero. 

 

c. Testuingurua 

Lege hau Lehen Gerra Karlistaren ondoren etorri zen. Gerra honetan karlistak 

eta liberalak borrokatu ziren. Liberalek estatu konstituzional eta zentralista bat 

eraiki nahi zuten, eta karlistek erregetza tradizionalari eutsi. Euskaldun 

gehienak Karlosen alde atera ziren gerrara, Foruak gordeko zituzten 

esperantzarekin. Baina armada liberalari asko kostatu zitzaion gerran garaipen 

erabakigarria lortzea. Bestalde, karlistak ere ohartzen ziren gerra irabazteko 

aukerarik ez zeukatela. Gerra asko luzatzen ari zen, zazpi urte, eta armada 

bateko zein besteko buruzagien artean negoziatzen hasi ziren. Militar liberalek 

Foruen aldeko aipamen batzuk egin zituzten, euskaldunak Karlosen bandotik 

aldentzeko. Horregatik, Euskal Herrian Gerra Karlista Bergarako 
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Besarkadarekin bukatu zen. Bergarako Besarkadaren ondoren, Madrilgo 

Gorteek lege hau atera zuten, Euskal Foruak aldatzeko, hain zuzen. 

Handik gutxira, iragarritako aldaketak gauzatzen joan ziren: foru-baimena 

eta Batzar Nagusiak deuseztatu zituzten, beraz Espainiako gorteetako legedia 

inolako baldintzarik gabe aplikatuko zen. Aduanak ere kostaldera eta Frantziako 

mugara eraman zituzten. Alkateak konstituzioaren arabera aukeratuko zituzten. 

Espainiako Gorteetara diputatuak eta senatariak bidaltzeko obligazioa ezarri 

zuten. 

Aldaketak euskal probintziei entzun gabe egin zituzten, Gipuzkoa, Bizkaia 

eta Arabako probintzietako ordezkariek kontrako jarrera izan baitzuten, eta ez 

baitzuten aldaketa bakar bat ere onartu. Nafarroako ordezkariek, ostera, onartu 

egin zuten aldaketak Madrilgo gobernuarekin tratatzea, eta hala, 1841ean, 

Madrilgo gobernuarekin negoziatu ondoren, Nafarroako Diputazio liberalak 

Lege Hitzartua delakoa atera zuen. Horrela, soldadutzarako zozketak, aduanak 

Frantziako mugara eramatea eta estatuari diru-kopuru bat ordaintzea onartu 

zuten. Ordainketa hau arautzeko, Konbenio Ekonomikoa sinatu zuten 

Nafarroako ordezkariek eta Madrilgo agintariek.  

Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban, ordea, lege hau beste modu batera 

aplikatu zen. Zergak ordaintzeko obligaziorik ez zegoen, baina estatuak dirua 

eskatzen zuenean, diputazioek borondatezko “opari” moduan ematen zioten. 

Nahitaezko soldadutzarik ere ez zuten onartu, baina, Espainiaren kanpaina 

militarretan parte hartzeko, diputazioek ordaindutako soldadu boluntarioak 

bidaltzen zituzten, Tercios vascongados deiturikoak, hain zuzen ere. 

1843an Esparteroren aurkako altxamendua gertatu zenean, diputazio 

probintzialek ihes egin zuten eta haien ordez diputazio foralak antolatu zituzten. 

Foruen berrezartze hau ez zen Madrilgo moderatuen oso gustuko izan, baina 

hala ere Isabel II.ak Foruen elementu batzuk berrezarri zituen: udalbatzak 

sistema foralaren arabera aukeratuko ziren, eta Batzar Nagusiak eta diputazio 

foralak ere bai; eskumen gutxiagorekin, hala ere. Ordutik aurrera, eta Isabel 

II.aren kanporatzea gertatu arte (1868an), euskal probintziak nahiko ondo 

konpondu ziren Madrilgo agintariekin. Baina hala ere euskaldun askok sistema 

forala bere osotasunean berreskuratu nahi zuten, eta 1872an Hirugarren Gerra 

Karlistari ekin zioten. 
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d. Testuaren garrantzia 

Lege hau oso inportantea izan zen estatu liberala eraikitzeko prozesuan. Asko 

lagundu zuen Euskal Herria Espainiako sistema instituzionalean txerta zedin. 

Legearen helburua hori zen eta: Euskal Herrian batasun konstituzionala 

hedatzea. Baina Foruen murrizketek liberalismoaren kontrako jarrerak 

sendotzen lagundu zuten. Oso testu interesgarria da ondorengo urteetako 

bilakaera historikoa ulertzeko. 
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2. testua. 1876KO UZTAILAREN 21EKO LEGEA 
 
“Alfonso XII.a, jainkoaren graziaz Espainiako errege konstituzionala denak, honako hau ikusi 

eta ulertzen duzuen guztioi jakinarazten dizue: Gorteek honako hau agindu dutela eta guk 

berretsi dugula: 

1. art. Legeak deitutakoan arma zerbitzura joateko eta norberaren ondasunen 

proportzioan estatuko gastuetan laguntzeko betebeharrak ezarri dizkie Konstituzioak espainiar 

guztiei eta betebehar horiek, eskubide konstituzionalak hedatzen diren bezala, Bizkaia, 

Gipuzkoa eta Arabako biztanle guztiei hedatuko zaizkie, nazioko gainerako biztanleei bezalaxe. 

2. artikulua. Aurreko artikuluan xedatutakoaren kariaz, aipatutako hiru probintziak 

behartuta daude (…), armadako soldadu-aldi arrunt eta berezien kasuan, Legeen arabera 

dagokien gizonezko kupoa aurkeztera. 

3. artikulua. Era berean, (…) Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako probintziak behartuta 

daude estatuko aurrekontu orokorretan esleitutako kontribuzio, errenta eta zerga arrunt eta 

bereziak ordaintzera, dagokien proportzioan eta gastu publikoetarako erabiltzeko. 

4. artikulua. Gobernuari baimena ematen zaio, dagokion egunean Gorteei berri emanaz, 

1837ko irailaren 19ko eta 1841eko abuztuaren 16ko legeak eta urte bereko urriaren 29ko 

dekretua kontuan hartuz, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko probintzien onespenarekin eta egokitzat 

jotzen badu, lehengo foru-araudian eskatzen dituzten erreforma guztiak onartzeko, Euskal 

Herriko herrien ongizaterako nahiz nazioaren gobernu onerako eta segurtasunerako badira. 

 

Jauregian, 1876ko uztailaren 21ean. Ni, Erregea. Antonio Canovas del Castillo Ministro 

Kontseiluko Presidentea.” 

Madrilgo Gazeta, 207. alea, 1876ko uztailak 25. 
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a. Testuaren kokapena 

Testu juridiko bat da, Euskal Foruak deuseztatzeko 1876ko legea. Ez dago 

osorik, legearen lehenengo lau artikuluak bakarrik azaltzen zaizkigu eta garai 

berekoa da, borboitarren errestaurazioaren hasierakoa. Lege hau 1876ko 

uztailean atera zuten, Hirugarren Gerra Karlista bukatu ondoren. Testuaren 

egileak Espainiako Gorteak dira, eta legea Madrilen atera zuten. Legea 

Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban aplikatuko zen. Legearen helburua honako hau 

zen: gelditzen ziren Euskal Foruen aztarnak ezabatzea, eta Espainiako lege 

berberak inposatzea Hiru Probintzietan. 

 

b. Testuaren analisia 

 Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako herritarrek Estatuan pagatzen diren zerga 

berberak ordaindu beharko dituzte. Zergak pagatzeko obligazioa Kontzertu 

Ekonomikoaren bitartez gauzatu zen. Madrilgo gobernuak ez zeukan egiturarik 

zergak biltzen hasteko, eta azkenean Canovasek nolabaiteko negoziazioa 

onartu zuen diputazioekin. Diputazioak arduratuko ziren zergen bilketaz eta 

urtero diru-kopuru bat, kupoa, ordainduko zioten estatuari. Beraz, aldundiek 

nolabaiteko autonomia fiskala lortu zuten. 

Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako gizonezkoek soldadutza egin beharko dute 

Espainiako Armadan. Garai hartako zerbitzu militarra oso gogorra zen, 

normalean hiru urtekoa edo Filipinetan tokatuz gero zazpi urtekoa. Zerbitzu 

militarrari zioten beldurra faktore erabakigarria izan zen altxamendu karlistaren 

arrakasta ulertzeko. Baina derrotaren ondoren zerbitzu militarra beharrezkoa 

bihurtu zen eta horrek euskal mutilen emigrazio masiboa eragin zuen, Hego 

Amerikara batez ere. 

Espainiako Gobernuak eskubidea du foru-araudian aldaketak egiteko. Foru-

araudian egindako aldaketa horietaz esan beharra dago oraindik, gaur egun, 

zenbait alorretan lege foral batzuk aplikatzen direla edo aplika daitezkeela. 

Esate baterako, Aramaioko baserrietan testamentuak eta herentziak egiteko 

Bizkaiko Forua erabil daiteke.  
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c. Testuingurua 

Lege hau karlisten derrotaren ondoren aplikatu zen. Hirugarren Gerra Karlista 

1872an hasi zen. Urte hartan, karlistek pentsatu zuten aukera ona zegoela 

Karlos VII.a, Karlos V.aren iloba, Espainiako tronuan ezartzeko. Lau urte 

lehenago, 1868ko Iraultza gertatu zen: moderatuak boterea galdu zuten eta 

Isabel II.ak ere alde egin behar izan zuen. Euskal diputazioak eta euskal 

karlistak altxamendu militarra prestatzen hasi ziren. Espainiako sektore 

moderatu batzuk ere altxamenduaren alde jarri ziren. Karlisten iritziz, beren 

kandidatua, Karlos VII.a, Amadeo Savoiakoa baino egokiagoa zen Espainiako 

errege izateko. Euskal karlisten helburua zera zen: Karlos VII.a Espainiako 

tronuan jarri eta Foruak bere osotasunean berrezartzea. Altxamendu karlistak, 

hiriburuetan izan ezik, arrakasta handia izan zuen Euskal Herrian. Baina, 

kantonalismoa suntsitu ondoren, armada liberala indartuta zegoen karlisten 

altxamenduari aurre egiteko. Bestalde, Martinez Campos jeneralak Alfontso 

XII.a izendatu zuen errege, eta Canovas del Castillo borboitarren etorrera 

prestatzen hasi zen. Sektore moderatuak (burgesia kontserbadorea, eliztarrak, 

katolikoak), hasieran Karlos VII.aren alde altxatu zirenak, Alfontso XII.aren 

alderdira pasatzen hasi ziren. Beraz, karlismoaren indarra Euskal Herrira 

mugatuta geratu zen. 1876an, 1839an ez bezala, karlistak erabat garaituak izan 

ziren. Porrot horren ondoren etorri zen lege hau. Armada liberalaren 

garaipenarekin, estatuak oztopo gutxiago zeukan Euskal Herrian. Baina lege 

honek sekulako haserrea piztu zuen Euskal Herrian. Gerran karlisten kontra 

ibilitako liberal asko eta asko foruzaleak ziren, baina Karlos VII.aren eta 

Elizaren gehiegizko itzalaren kontra zeuden. Pentsatzen zuten, karlistak 

garaituak izan arren, Madrilgo gobernuak ez zituela Foruak kenduko. Liberal 

foruzale hauek Foruen defentsa bizia egin zuten Madrilgo Gorteetan.  

 

d. Testuaren garrantzia 

Lege honen bitartez gauzatu ziren erabakiak oso inportanteak izan ziren 

estatua indartzeko. Euskal mutilak soldadutzara zihoazenez, erdara ikasita 

bueltatzen ziren. Espainiako hezkuntza-sistema ere trabarik gabe hedatu zen.  

Baina lege hau derrota militar baten ondoren etorri zenez, euskaldun 

askorentzat armada liberalak ezarritako ordena politiko berria ez zen legitimoa, 
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atzerritartzat hartu zuten. Euskaldunen artean nazionalismoaren ideia zabaltzen 

hasi zen, baita euskararen aldeko mugimendu indartsuak ere. 
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IV. GAIA. ERRESTAURAZIOAREN SISTEMA POLITIKOA 

(1875-1931) 

 

 

 

Seiurteko Iraultzailea larria izan zen, izan ere, estatuaren iraupenerako: 

kantonalismoa, karlisten altxamendua, Kubako independentziaren aldeko 

borroka, nekazarien erreboltak ere nonahi. Horregatik, bizitza politikoan 

egonkortasuna lortzeko, Espainiako klase dominatzaileek monarkia borboitarra 

egokiagoa zela erabaki zuten.  

Hasteko, Alfontso XII.a Espainiako tronuan jarri zuten. Horretarako, 

borboitarrak Espainiako tronuan berrezartzeko, urrats batzuk eman zituzten: 

Martinez Campos jeneralak Alfontso XII.a Espainiako errege izendatu zuen 

Saguntoko pronuntziamenduan, eta armadako goi-kargu gehienek ere onartu 

egin zuten. Ondoren, legezko errege izateko, Isabel II.ak abdikatu egin behar 

izan zuen bere semearen alde. Eta azkenik, Alfontso Borboikoak, Sandhursteko 

manifestuan, errege izanez gero espainiar eta katoliko on moduan jardungo 
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zuela agindu zuen. Manifestuak harrera ona izan zuen sektore kontserbadore 

eta moderatuetan.  

Estatua nahi zuten moduan zuzentzeko, sistema bat, mekanismo-multzo 

bat, antolatu zuten. Sistemaren antolatzailea Antonio Canovas del Castillo izan 

zen. Harentzat Seiurteko Iraultzailea esperientzia txarra izan zen oso, herriak 

hartutako protagonismoa gehiegizkoa eta negatiboa izan zelako. Ondorioz, 

berak antolatutako sistema politikoan sektore zabalak baztertuta utzi zituen.  

 

1. Sistemaren oinarriak 

1.1. Oinarri politikoak 

1876ko Konstituzioa  

Konstituzio honek honako ezaugarri hauek zituen: 

 subiranotasun konpartitua (Erregeak eta Gorteak) 

 gizabanakoen eskubideen onarpena 

 erlijio katolikoaren ofizialtasuna 

 kultu-askatasuna: beste erlijio batzuk praktikatzeko eskubidea 

 bi Ganbarako sistema: Kongresua eta Senatua 

 Konstituzio moderatua da, botere politikoa gutxiengo baten esku 

uzten duena. 

 Lege elektoralean, ostera, Sufragio Zentsitarioa jarri zuten. Botoa 

emateko eskubidea 25 urtetik gorako gizonezkoek baino ez zuten, 

eta gainera zerga-pagatzaileak izan behar zuten: nekazaritza- 

jabetzatik 25 pezetako kontribuzioa eta jabetza industrialetik 50 

pezetakoa (hamar ogerleko). 1890ean, Maria Kristinaren 

erregeordetzan (Alfontso XII.aren alarguna), presioak handiak ziren 

eta gizonezkoen sufragio unibertsala onartu behar izan zuten. 

 

Alderdien txandaketa sistema 

Alderdi politikoak behar ziren sistema hau zuzentzeko. Aurreko etapako alderdi 

politikoak desagertu egin ziren (progresistak, moderatuak, unionistak…). 

Canovasek Ingalaterrako sistema politikoa miresten zuen (bi ganbara, bi 
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alderdi) eta ondorioz Errestaurazioaren garaian bi alderdi sortu ziren: 

Canovasen Alderdi Kontserbadorea, batez ere latifundistak eta Elizako 

hierarkia erakartzen zituena, eta Sagastaren Alderdi Liberala, industria eta 

negozioetako burgesia eta eskuineko errepublikanoak biltzen zituena. 

Biak ere gutxiengoen alderdi ziren, hauteskundeak “maneiatzeaz” baino 

arduratzen ez zirenak. Sistema parlamentarioa, beraz, itxurazkoa baino ez zen,  

seriotasun minimorik ez zeukan. 

 

 

Jauntxokeria edo kazikismoa 

Sistemaren iraupena ziurtatzeko beste mekanismo garrantzitsu bat izan zen. 

Jauntxokeria, funtsean, hauteskundeetan tranpak egiteko sistema antolatu bat 

zen. Gobernuak erabakitako kandidatuak irabaz zezan, Gobernazio Ministroak, 

gobernadore zibilek eta kazikeek mota guztietako iruzurrak egiten zituzten 

hauteskundeetan (putxerazoa): botoak ordaindu, lanpostuak eta mesedeak 

banatu, hildakoen (“lazaroen”) botoak zenbatu, sistemaren aurkako hautagaiak 

mehatxatu, hautestontziak apurtu, aktak aldatu... Egoera nahiko barregarria 

bihurtu zen, baina 1923. urtera arte iraun zuen. 
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1. 2. Oinarri soziala 

 Lur-jabe handiak: desamortizazioekin aberastutako latifundistak. 

 Gaztelako eta Andaluziako hirietako klase ertainak. 

 Armadak ere onartu egingo du Errestaurazioa eta 

pronuntziamenduak bukatu egingo dira aldi baterako. 

 Eliza ere ondo integratuko da, Eliza oso babestuta egon zen aldi 

honetan eta.  

 Burgesia industriala eta finantzaria ere ondo integratuko da: Bizkaiko 

industrial gehienak erreserbarik gabe, Kataluniakoak erreserba 

gehiagorekin. 

Sektore herritarrek, langile-klaseak, nekazariek eta jornalariek, ez dute lekurik 

izango sistema honetan. Beraz, sistematik aparte antolatzen hasiko dira, 

sozialismoan eta anarkismoan batik bat. 

Erdi mailako klasea ere leku askotan errepublikanoa zen, erregetzaren 

kontrakoa. 

Estatuko nazionalitateak ere sistemaren kontra jarriko dira: katalanak eta 

euskaldunak, besteak beste, Errestaurazioa oso “españolista” eta zentralista 

izan zelako. Katalunian eta Euskal Herrian alderdi abertzaleak sortuko dira. 

Oinarri horiekin, Errestaurazioaren defendatzaileek Espainiar gizartea 

modernizatzea eta estatu indartsu bat lortzea espero zuten. 

 

2. Errestaurazioaren bilakaera politikoa 

2.1. Alfontso XII.a (1875-1885) 

Bere erregealdia oso motza izan zen, berehala hil zen eta. Hauek izan ziren aldi 

honetako gertaerarik aipagarrienak: Gerra Karlistaren bukaera, armada 

liberalaren garaipenarekin eta Euskal Foruen deuseztatzearekin, eta Kubako 

altxamenduaren nolabaiteko konponketa, Zanjongo Bakearen bitartez . 
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2.2. Maria Kristinaren erregeordetza (1885-1902) 

 

 

Maria Kristina Alfontso XII.aren alarguna eta Alfontso XIII.aren ama zen. 

1890ean, gizonezkoen sufragio unibertsala onartu zuten. Baina kazikismoa 

indartu zen arrisku posibleak gainditzeko. 

Aldi honetan, Errestaurazioaren kontra zeudenak, errepublikanoak, 

Kataluniako nazionalistak, industriako langileak eta nekazari pobreak, 

azaleratzen eta ugaritzen hasi ziren Sozialismoak eta anarkismoak indarra 

hartu zuten. Intelektualak ere oso kritikoak ziren Errestaurazioarekin. Institución 

Libre de Enseñanza delakoa antolatu eta, unibertsitate ofizialetik aparte, 

irakaskuntza laiko eta modernoagoa ematen hasi ziren. 

Gainera, aldi honetan Espainiak bere inperio koloniala galdu zuen, 1898an, 

eta hori sekulako kolpea izan zen sistemarentzat. 

 

2.3. Alfontso XIII.a (1902-1931) 

Alfontso XIII.aren erregealdian hiru etapa bereizi daitezke: 

1. 1902-1923, monarkia parlamentarioa 

2. 1923-30, Primo de Riveraren diktadura 

3. 1930-31, diktablanda 

Alfontso XIII.a 16 urterekin egin zuten errege. Bere erregealdian, 

Errestaurazioaren arazoak ugaritzen eta gehitzen joan ziren. Hasteko, Alderdi 

Kontserbadoreak eta Alderdi Liberalak antolatuta zeukaten txandaketa-sistema 
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krisian sartu zen. Lidergo sendorik gabe geratu ziren Canovas Gesalibaren 

1897an hiltzean, eta Sagasta 1903an. Alderdiak banatu eta ahuldu egin ziren 

eta ez zuten lortzen sistemaren bilakaera behar bezala zuzentzea. Geroz eta 

ageriagoa zen hauteskundeetako tranpa-giroa, gehiago kostatzen zitzaien 

hauteskundeak “maneiatzea”. 

Estatuak arazo larriak zeuzkan: industriako langile eta landako jornalarien 

pobrezia, Kataluniako eta Euskal Herriko nazionalismoa, Afrikako Gerra, 

errepublikanoen kontrakotasuna, ekonomiaren garapenerako zailtasunak, 

sistemaren sinesgarritasuna, analfabetismoa etab. 

Hala ere, egon ziren sistema erreformatzeko saio batzuk: Antonio 

Maurarena eta Jose Canalejasena, hain zuzen ere. Baina funtsean ezer askorik 

lortu gabe. 

 

2.4. Antonio Maura (1907-1909) 

Alderdi Kontserbadoreko liderra zen. Goitik-beherako iraultza proposatzen 

zuen, kazikismoarekin eta ustelkeriarekin bukatzeko. 

Ley de Administración Local atera zuen, administrazio publikoko karguak 

seriotasun gehiagorekin hautatzeko, “entxufismoa” gutxitzeko, baina ez zuen 

gauza handirik lortu. 

Instituto Nacional de Previsión ere bere gobernu-aldian sortu zen, langile eta 

enpresarien ekarpenekin, Seguritate Sozial moduko bat egiteko (istripu-

asegurua, erretiroa), baina garapen askorik ez zuen izan. 

Bartzelonako Aste Tragikoa zapaltzeko oso neurri bortitzak hartu zituen eta 

dimititu egin behar izan zuen. 

 

2.5. Jose Canalejas (1910-1912) 

Ley del candado atera zuen, ordena erlijioso berrien ezarpena murrizteko, 

baina erregea kontra jarri zitzaion. Lege honekin, errepublikanismoaren sektore 

antiklerikalak erakarri nahi izan zituen sistemara. 

Mancomunidad Catalana, Kataluniako udalak koordinatzeko erakunde 

berria onartu zuen, katalanismoa nolabait lasaitzeko hartutako neurria, 

katalanistek autonomia-estatutua eta kontzertu ekonomikoa eskatzen zituzten 

arren. 
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Zerbitzu militarrean ere erreforma batzuk sartu zituen: kuotako soldaduak 

kendu zituen, beste baten ordez soldadutza egiten zutenak. Mutil guztiak 

behartzen zituen soldadutzara, baina 1000 pezeta ordainduta soldadutza hiru 

urtetik hamar hilabetera murrizten zen.  

 

3. Erregimenaren krisiak 

Errestaurazioak krisi gogor batzuk jasan zituen, sistema bera arriskuan jarri 

zutenak. Aipagarrienak honako hauek izan ziren: 

 1898ko “Hondamendia” 

 1909ko Bartzelonako Aste Tragikoa 

 1917ko krisia  

 Afrikako Gerra (Maroko): 1921ean, Annualgo “hondamendia” 

 

3.1. 1898ko Hondamendia 

Fernando VII.aren erregealdian Amerikako kolonia gehienak galdu ondoren, 

Espainiak Kuba eta Puerto Rico zeuzkan Kariben, eta Filipinak eta beste 

artxipelago batzuk Ozeano Barean. Baina, dudarik gabe, Kuba zen “bitxi” 

preziatuena. Kubatik Espainiara tabakoa eta azukre-kanabera bidaltzen 

zituzten, eta trukean Kataluniako oihalak saltzen ziren han. Baina XIX. 

mendearen bukaera aldera Kubako esportazio gehienak Estatu Batuetara 

abiatzen ziren. Kubako sektore zabalak independentziaren aldekoak ziren eta 

amerikanoen laguntza zeukaten. 1895ean, Kubako errebolta hasi zen 

Espainiatik askatzeko. Errestaurazioko gobernuek seriotasun handiz hartu 

zuten insurrekzioa zapaltzeko erabakia, haientzat inperio kolonialari eustea 

ezinbesteko baldintza zen eta.  

Kubatarren altxamenduak arrakasta izan zuen lehen momentuan, baina 

Madrilen kontserbadoreek berreskuratu zuten agintea eta Canovasek Weyler 

jenerala bidali zuen. Honek 200.000 soldadurekin eta metodo bortitzak erabiliz 

errebolta zapaltzea eta lurralde gehiena berreskuratzea lortu zuen. Baina 

1898an Maine korazatu estatubatuarrak leherketa jasan zuen La Habanako 

portuan eta Estatu Batuek gerra deklaratu zioten Espainiari. Espainiako itsas 

armadak sekulako jipoia jasan zuen Kubako Santiagon eta gerra galdu, noski. 
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Horren ondoren, Parisko Tratatua etorri zen: Espainiak Kubaren 

independentzia onartu behar izan zuen eta gainera Guam, Filipinak eta Puerto 

Rico Estatu Batuei eman. 

1899an, Pazifikoko artxipelago batzuk Alemaniari saldu zizkioten: Marianak, 

Karolinak eta Palaos. 

Beraz, Espainia inperio kolonialik gabe geratu zen, noiz eta Europako 

potentziak inperio kolonialak eratzen ari ziren unean. Argi geratu zen 

Errestaurazioaren politikariek ezin izan zutela beren programa bete. Gainera, 

derrotaren aurreko egunetan prentsaren bitartez gerraren aldeko sekulako 

propaganda egin zuten, eta frustrazioa erabatekoa izan zen. Sistema politikoan 

erreforma sakonagoak egiteko beharra gero eta nabarmenagoa zen. 

Agintarientzat benetako “trauma” izan zen. Hondamendi horretaz 

“hausnartzeko”, 98ko intelektualen belaunaldia sortu zen.  

 

3.2. Bartzelonako Aste Tragikoa (anarkistentzat “Aste Iraultzailea”) 

(1909) 

Inperio koloniala galdu ondoren, Espainiak aparteko interesa jarri zuen Afrikako 

politikan. Espainiaren presentzia Marokon aurreko mendeetatik zetorren. 

1906an, europar potentziek Algecirasko Konferentzian Marokon protektoratu 

bat ezartzea erabaki zuten, Afrikako banaketari bukaera emateko: Espainiari 

Maroko iparraldea “zaintzea” tokatu zitzaion eta Frantziari hegoaldea. 

Errestaurazioko politikarientzat, Kuban galdutako “prestigioa” berreskuratzeko 

aitzakia ona zen. Hala, Espainiak aukera hori aprobetxatu nahi izan zuen 

potentzia kolonialen artean agertzeko, benetako interes ekonomikorik Marokon 

eduki ez arren (erregearen ikatz-meategi batzuk izan ezik).  

Maroko konkistatzeko, Espainia gerra luze eta latz batean sartu zen. 

Hasieran prentsaren bitartez gerraren aldeko giroa lortu bazuten ere, berehala 

etorri zen etsipena. Gizartea gerraren kontra zegoen: garaipenik ez zuten 

lortzen, ustelkeria eta inefikazia kasuak oso nabariak ziren, hildakoak, 

zaurituak, gaixoak... ugari. Eta gainera, soldadutzara funtsean pobreak baino ez 

ziren joaten. Militar profesionalentzat, ordea, gerra honek karrera egiteko 

aukera polita eskaintzen zuen. 
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1909an, espainiar armadako talde batek izugarrizko jipoia jasan zuen Melilla 

inguruan (Barranco del Lobo). Gobernuaren erantzuna erreserbistak 

mobilizatzea izan zen, mutil gazteak eta ezkondutako gizonak. Neurri honen 

kontrako erantzuna Bartzelonako emakume herritarren matxinada izan zen, 

beren seme eta senarrak Afrikako gerrara bidaltzearen aurkako errebolta, hain 

zuzen. Handik gutxira, langileen sindikatuek greba orokorreko deialdia egin 

zuten, eta hiria erreboltarien esku geratu zen. Gobernuak armada bidali zuen 

altxamendua zapaltzeko. Bartzelonako kaleetan matxinatu eta militarren arteko 

istiluak oso bortitzak izan ziren: barrikadak, komentu erreketak... Gobernuak 

gerra egoera dekretatu zuen eta armadak ordena berrezartzea lortu zuen. 

Ondorengo errepresioa oso gogorra izan zen. Gobernuak Ferrer i Guardia 

Eskola Modernoaren zuzendaria (irakaskuntza laiko eta modernoa) erreboltaren 

eragiletzat salatu eta fusilatu egin zuen. Baina Ferrerren fusilamenduaren 

kontrako protestak oso gogorrak izan ziren Espainian ez ezik baita Europan 

ere, eta Maurak dimititu egin behar izan zuen. Dena dela, gobernuak Afrikako 

abenturan jarraitzea erabaki zuen. 

 

3.3. 1917ko Krisia 

Urte horretako krisia ere nahiko korapilatsua izan zen. Funtsean, hiru krisi 

gertatu ziren jarraian, bata bestearen ondoren. 

Maiatzean, Defentsako Junten antolaketa. Errestaurazioa hasi zenetik 

armadak sortutako arazorik serioena. Armadako ofizial batzuk Defentsako 
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Juntetan antolatu ziren, ascensoak lortzeko politikaren aurka. Armada 

espainiarrean maila-igoera errazenak Afrikako kanpainetan lortzen ziren eta 

penintsulako ofizialak ez zeuden ados sistema horrekin. Politikari batzuek 

aukera ikusi zuten militar horiekin monarkiaren kontrako mugimendu bat 

antolatzeko. Baina gobernuak militarren eskaera batzuk onartu eta arazoa 

konpondu zuen. 

Uztailean, Bartzelonako parlamentarien biltzarra. Urte horretan Gorteak 

itxita zeuden, gobernuak Gorteen onespen barik agintzen zuen. Hori dela eta, 

Lligako diputatuek beste Gorte “alternatibo” batzuen deialdia egin zuten 

Bartzelonan, Parlamentarien Biltzarra delakoa. Biltzar horren helburuak 

konstituzio berri bat eta Kataluniarako estatutu bat prestatzea ziren. Eduardo 

Datok, gobernuko presidenteak, armada bidali... eta arazoa “konpondu” zuen. 

Abuztuan, langile erakundeen greba orokorra. 1917an, Europa Lehen 

Mundu Gerran murgilduta zegoen, eta gerran ari zirenei mota guztietako 

produktuak saltzen, Espainiako enpresariak polito aberastu ziren. Baina 

oinarrizko produktuen prezioak igo egin ziren eta langileen egonezina handia 

zen. Gainera, Valentziako trenbideetan greba batzuk egon ziren. Enpresak 

onartu egin zituen langileen zenbait eskaera, baina Datok, gobernuko 

presidenteak, presionatu egin zituen enpresariak langileen eskaerak ez 

onartzeko, grebaz aprobetxatu zirela argudiatuz. Datoren probokazioari 

erantzuteko, sindikatuak, UGT eta CNT, greba orokor iraultzaile bat egiteko 

elkartu ziren. Greba nahiko gogorra izan zen, baina gobernuaren erantzuna 

gogorragoa. Oraingoan ere armada erabiliz ordena berrezartzea lortu zuen 

gobernuak. 

Ondorengo urteetan Erregimenaren krisia areagotzen joan zen, 6 urtetan 

13 gobernu txandakatu ziren. Gobernuari geroz eta gehiago kostatzen zitzaion 

ordena soziala zaintzea. Bartzelonan, anarko-sindikalismoa indartsua zen 

hirian, Ley de fugas sarri erabiltzen zuten. Gerra egoera eta salbuespen 

egoerak ere nahiko normalak ziren.  

Lehen Mundu Gerra bukatu zenean, Europan estatu berri ugari sortu ziren 

eta katalanak eta euskaldunak nazionalitateen printzipioaren aplikazioa 

eskatzen hasi ziren. 
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3.4. Annualgo Hondamendia (1921) 

Annualgoa ere Afrikako gerran kokatzen da. 1921ean, tropen inolako 

prestakuntzarik gabe, Rifeko gerrillarien aurkako operazio bat prestatu zuten 

Silvestre jeneralaren agindupean. Operazio militarra txarto irten zen eta 

Espainiako armadak 10.000 hildako izan zituen. Hildakoak gehiegi ziren, eta 

oposizioko alderdiak erantzukizunak eskatzen hasi ziren. Ikerketa bat agindu 

zuten eta nahiko argi geratu zen erregea bera inplikatuta zegoela. Garaipen bat 

lortzea espero zuten, erregeari prestigioa emango ziona, baina gaizki atera zen 

eta Silvestrek bere buruaz beste egin zuen.  

Hondamendi honek kalte handia egin zion erregetzaren irudiari, eta 

errepublikaren aldeko jarrerak indartzen hasi ziren. Ikerketaren ondorioz, 

erregea epaitzeko arriskua ere airean zegoen. Azkenean, beste arrazoi batzuk 

ere tartean zirela, Primo de Rivera jeneralak, erregearen onespenarekin, kolpe 

militarra egitea erabaki, eta diktadura militar bat ezarri zuen. Primok Annualgo 

erantzukizunez ez zela gehiago hitz egingo erabaki zuen.  

 

4. Primo de Riveraren diktadura (1923-29) 

 

1923ko irailean Primo de Riverak, Kataluniako kapitain jeneralak, estatu-kolpea 

jo zuen, sistema parlamentarioarekin eta 1876ko konstituzioarekin bukatuz. 

Erregeak onartu egin zuen kolpe militarra eta Primori gobernua osatzeko 

agindu zion. Kolpeak arrakasta izan zuen, ia oposiziorik gabe onartu zen eta. 

Horrela, Direktorio Militar bat antolatu zuen, eta estatuko kargu 

inportanteenetan militarrak jarri zituen. Parlamentua deuseztatuta gelditu zen; 

alderdi politikoen ekintzak debekatuta zeuden. Arazo sozialak konpontzeko, 

greba-eskubidea kendu zuen eta “komite paritarioak” sortu, lantegiko arazoak 
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enpresa eta langileen artean eztabaidatzeko. UGTk onartu egin zuen, CNTk ez. 

Aurka zeuden alderdien kontrako jazarpena gogorra izan zen: anarkistak, 

komunistak, euskal nazionalistak, ezkerreko katalanistak... 

Primoren diktadura estatua modernizatzeko saio autoritario bat izan zen. 

Estatu berri bat antolatzen saiatu zen: alderdi politiko berri bat sortu zuen, UP, 

Unión Patriótica, konstituzio berri bat prestatzen hasi zen eta Gorteen ordez 

Asamblea Nacional Consultiva izeneko erakundea atera zuen. 

Ekonomian politika protekzionista eta interbentzionista gogotsu bat jarraitu 

zuen, bertako industriaren produktuak babestuz, kanpoko produktuei arantzel 

gogorrak ezarriz, eta ekonomiaren sektore berrietan monopolioak eratuz. 

Horrela, enpresa handi eta indartsuak sortu ziren: Telefonica eta Campsa, 

esate baterako. Gainera, aldi honetan inbertsio publiko ugari egin ziren: 

errepideak, urtegiak, Bartzelona eta Sevillako erakusketa unibertsalak... Baina 

politika honen ondorioz estatuaren zorra izugarri gehitu zen.  

1925ean, Afrikako Gerran, garaipen militarra lortu zuen Alhucemasko 

lehorreratzearekin. Marokoko protektoratua egonkortu egin zen. Garaipen 

honek prestigio handia eman zion.  

Baina 1929ko bukaeran Primo de Rivera bakarrik gelditu zen, euskarri 

politikorik gabe. Intelektualak, errepublikanoak, armadako kargu gehienak eta 

erregea bera ere haren kontra zeuden. UPk, diktadorearen alderdiak, ez zuen 

funtzionatzen. Egoera ekonomikoa ere nahiko zaila zen, 1929ko Krisi Handia 

hasita zegoen, estatua dirurik gabe zegoen, eta azkenean Primo De Riverak 

dimititu egin zuen 1929ko abenduan. 

 

4.1. Diktablanda (1930-31) 

Primoren dimisioa lortu ondoren, Alfontso XIII.aren asmoa diktaduraren aurreko 

egoerara bueltatzea zen: 1876ko konstituzioa, Alderdi Kontserbadorearen eta 

Liberalaren arteko txandaketa... Baina baldintza politikoak oso desberdinak 

ziren: alderdi horiek ez ziren existitzen. Iritzi publikoa monarkiaren kontrakoa 

eta errepublikaren aldekoa zen. Momentuz, militarren gobernuekin jarraitzea 

erabaki zuten.  
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Aldi honetan, behin-behineko gobernu militarrak txandakatu ziren, norabidea 

asmatzen ez zutenak, batzuetan neurri errepresibo gogorrak hartuz, beste 

batzuetan ezer egin gabe. 

Oposizioko indarrak Donostiako Itunean (1930eko abuztuan) elkartu ziren 

monarkiaren aurka eta errepublikaren alde egiteko. Errestaurazioko politikari 

askorentzat ere erregetza zaharkituta zegoen, eta estatua modernizatzeko eta 

iraultzaren arriskuak ekiditeko errepublika egokiago ikusten zuten. Armadako 

ofizialen artean ere errepublikaren aldekoak geroz eta gehiago ziren. 

Denbora irabazteko, gobernuak udal-hauteskundeak egitea erabaki zuen 

1931ko apirilean. Hiri handi gehienetan hautagai errepublikanoak atera ziren 

garaile. Hurrengo egunean Alfontso XIII.ak, abdikatu barik, atzerriko bidea hartu 

zuen. Apirilaren 14an, gobernuak bere aginpidea behin-behineko gobernu berri 

bati pasatu zion eta honek II. Errepublika aldarrikatu zuen. Errestaurazioa 

bukatuta zegoen. 

 

5. Regeneracionismoa 

Errestaurazioko sistemak kontrako asko izan zituen, eta horien artean Joaquin 

Costaren Regeneracionismoa aipatu behar dugu. Costaren iritziz, estatu 

liberalaren eraikuntza baldintza txarretan ari zen egiten. Desamortizazioaren 

ondorioak negatiboak izan ziren: nekazari gehienak lurrik gabe geratu ziren eta 

zuhaitzen galera ekarri zuen. Udalak dirurik gabe geratu ziren eta ezin zieten 

maisuei ordaindu, beraz analfabetismoaren arazoa ez zen konpontzen. 

Trenbideen eraikuntza oso garestia izan zen eta gehienentzat ez zen 

garraiobide egokia. Alderdi politikoak zeharo ustelak ziren. Sistema elektorala, 

egiten ziren “putxerazoekin” eta abarrekin, guztiz barregarria. Klase gidariak, 

oso desegokiak, oligarkak eta kazikeak. Kanpo-politikan ere Espainiak 98ko 

“umiliazioa” jasan behar izan zuen.  

Gauzak horrela, estatua beste oinarri batzuetan eraiki beharko zen, sistema 

politikoa aldatu, ustelkeriarekin bukatu, eskolak eta hezkuntza zabaldu, 

errepideak eraiki (eta ez trenbideak), ureztatzea zabaldu, zuhaitzak birlandatu... 

Hori guztia egiteko, Costak alderdi politiko bat antolatu zuen, baina arrakastarik 

gabe. Azkenean, benetako erreformak egiteko, “burdinazko zirujau” baten 
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beharra ikusi zuen. Costa 1911n hil zen eta askorentzat berak amestutako 

zirujau hori Primo de Rivera izan zen. 

Joaquin Costak prestigio itzela lortu zuen, baina Errestaurazioko politikariek 

ez zioten kasurik egin.  
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1. testua. 1876KO KONSTITUZIOA 
 

Alfonso XII.a, jainkoaren graziaz Espainiako errege konstituzionala denak, honako hau ikusi eta 

ulertzen duzuen guztioi jakinarazten dizue: gaur egun bildutako Erresumako Gorteekin batera 

eta haiekin bat etorriz, honako hau agindu eta berretsi dugula: 

Espainiako Monarkiaren Konstituzioa 

11. art. Erlijio Katoliko, Apostoliko eta Erromatarra da estatukoa. Nazioak kultuari eta 

bere ministroei eutsi behar die. Espainiako lurraldean inor ezingo da eragotzi ez bere iritzi 

erlijiosoengatik ez bere kultua praktikatzeagatik, baldin eta kristau moralari zor zaion errespetua 

gordetzen bazaio.Ez dira baimenduko, ordea, estatuko erlijioarenak ez diren jende aurreko beste 

zeremonia eta adierazpenak.(...) 

13. art. Espainiar orok du eskubidea: 

Bere iritzi eta ideiak askatasunez adierazteko, ahoz, idatziz, inprimaketaz edo antzeko beste 

prozedura batez baliatuz eta aurretiko zentsurari lotu gabe. 

Bakean biltzeko. Giza bizitzako xedeetarako elkartzeko (…). 

18. art. Legeak egiteko ahalmena Gorteek eta Erregeak dute. 

19. art. Gorteak ahalmen bereko bi gorputz legegilekidek osatzen dituzte: Senatuak eta 

Diputatuen Kongresuak. 

20. art. Senatua norberaren eskubideko senatariek osatzen dute; Koroak izendatutako 

biziarteko senatariek; estatuko korporazioek eta zergapeko handiek hautatutako senatariek 

(…).28. art. Legeak finkatzen duen metodoaren bitartez hautatu eta berrautatu ahal izango dira 

diputatuak (...). 

50. art. Erregeak du legeak betearazteko ahalmena (…) 

75. art. Monarkia osoan zehar kode berberek aginduko dute, zirkunstantzia jakin 

batzuen ondorioz legeek xedatzen dituzten aldaketei kalterik egin gabe. .Epaiketa arrunt, zibil 

eta kriminaletan foru bakarra ezarriko da espainiar guztientzat (...) 

Madrilen, 1876ko ekainaren 30ean 
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a.  Testuaren kokapena 

Testu juridiko-politikoa da, eta ez dago osorik: 1876ko konstituzioaren artikulu 

batzuk agertzen dira soilik (8 artikulu). Konstituzio honen egileak Gorteak dira. 

Gorte hauek aurreko Seiurteko Iraultzailearen garaikoak dira, baina ez ziren 

oso “errepresentatiboak”. Izan ere, sufragio unibertsala onartuta zegoen, baina 

hauteskundeetako parte-hartzea oso murritza izan zen. 

Errestaurazioari dagokio testu hau (1875-1931). Errestaurazioa Seiurteko 

Iraultzailearen ondorengo etapa da. Errestaurazioaren antolatzailea eta neurri 

handi batean konstituzio honen inspiratzailea Antonio Canovas del Castillo izan 

zen. 1868ko Iraultzan Isabel II.ak alde egin behar izan zuen, baina 1874an 

haren semea, Alfontso XII.a, berriro jarri zuten tronuan. Horregatik aldi honen 

izena: borboitarrak berriro ezarri zituztelako Espainiako tronuan. 

 

b. Testuaren analisia 

 Subiranotasun konpartitua (Erregeak eta Gorteak). Konstituzioaren 

sarreran eta 18. artikuluan azaltzen da kontzeptu hau.  

 Subiranotasun konpartitua egoera politikoak zorrotzago kontrolatzeko 

tresna da. Erregea indar handiko instituzioa da konstituzio honetan. 

Honekin estatuko agintariek Gorteen balizko gehiegikeriak saihestu 

nahi zituzten. 

 Bi Ganbarako sistema: Kongresua eta Senatua. 20. eta 28. 

artikuluetan zehazten da. Senatari izateko baldintzak kongresuko 

diputatu izateko baino zorrotzagoak dira. Senatari batzuk biziartekoak 

ziren, Koroak izendatutakoak. Garbi dago Ganbara oligarkiko bat 

osatzen zutela. Bestalde, ordezkariak hautatzeko Sufragio 

Zentsitarioa jarri zuten. Botoa emateko eskubidea gizonezko 

aberatsek baino ez zeukaten. Horrela botere politikoa oligarkia baten 

kontrolpean geratzen zen. 

 Gizabanakoaren eskubideen onarpena 13. artikuluan egiten da. 

Sistema politiko liberalen eskubide tipikoak onartzen dira: 

adierazpen-askatasuna, elkartzekoa eta biltzekoa. Ondorioz, alderdi 

politikoek, sindikatuek, prentsa politikoak, garapen inportantea izan 
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zuten. Alderdi errepublikanoak, euskal nazionalismoa, katalanismoa 

etab. asko indartu ziren, baina agintetik baztertuta egon ziren. 

 Erlijio katolikoa estatuaren erlijio ofiziala dela 11. artikuluan 

azaltzen da. Erlijio katolikoa estatuaren erlijio ofiziala egin zuten, eta 

beraz Eliza katolikoa babestuta egon zen Errestaurazioaren urteetan. 

Horrela, Eliza borboitarren monarkiarekin erabat identifikatu zen. 

Beste sektore batzuek, ordea, Elizaren kontrako jarrera hartuko 

zuten. Antiklerikalismoa asko indartu zen urte hauetan. Ondorioz, 

antiklerikalak monarkiaren kontrakoak izango dira. 

 Kultu-askatasuna ere 13. artikuluan onartzen da, hau da, beste erlijio 

batzuk praktikatzeko eskubidea. Industrializazioarekin batera, beste 

erlijio batzuk praktikatzen zituzten teknikariak etorri ziren 

(protestanteak, judutarrak…), eta haien praktika erlijiosoak ezin 

zituzten eragotzi. 

 Lege berdina lurralde osoan 78. artikuluan aipatzen da. Madrilen 

egindako legea monarkia osoan aplikatuko dute. Lege berdina 

ezarriko dute eta beraz nazionalitate edo herri bakoitzaren 

desberdintasuna ez dute onartuko. Sistema hau oso zentralista zen, 

eta Katalunian eta Euskal Herrian mugimendu nazionalistak indartzen 

joango dira. 

 

c. Testuingurua  

Seiurteko Iraultzailea une larria izan zen estatuaren iraupenerako: 

kantonalismoa, altxamendu karlista Euskal Herrian, Katalunian, Maestrazgoan 

eta Valentziako mendietan, nekazarien erreboltak nonahi, Kuban ere 

independentziaren aldekoen altxamendua… 

Egoera nahasi horri erantzuteko, klase dominatzaileek monarkia borboitarra 

egokiagoa zela erabaki zuten. Ondorengo urteetan, klase agintariek aldi 

baterako egonkortasun politiko erlatiboa izan zuten, estatu liberalaren 

eraikuntzan jarduteko. 

Borboitarren errestaurazioaren antolatzailea Antonio Canovas del Castillo 

izan zen. Canovasek uste zuen sistema politikoa beste modu batera antolatu 
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behar zela: alderdi politiko “serioekin”, pronuntziamendu militarrik gabe, 

itxurazko parlamentarismo batekin, monarkia modernoagoarekin 

Botere politikoa kudeatzeko bi alderdi sortu ziren, Canovasen Alderdi 

Kontserbadorea eta Sagastaren Alderdi Liberala. Biak ere alderdi minoritarioak 

ziren eta hauteskundeak “maneiatzeaz” baino ez ziren arduratzen. 

Hauteskundeak irabazteko tranpak egiteko sistema bat jarri zuten indarrean. 

Egoera nahiko “barregarria” zen, baina horrela Alderdi Kontserbadorea eta 

Liberala agintean txandakatzea lortu zuten. 

Errestaurazioaren kontra zeuden indar politikoek (katalanistak, eusko 

abertzaleak, errepublikanoak, sozialistak…) gogor salatzen zuten egoera hau 

eta sistemari legitimitatea kentzen zioten. Intelektualak ere ia salbuespenik 

gabe borboitarren kontrakoak ziren, eta anarkismoaren indarra ere ezin da 

ahaztu. Bestalde, badakigu Errestaurazioaren alde zeuden sektore sozialak 

indartsuak baina urriak zirela. Beraz, konstituzio honekin ez zuten herritarren 

identifikazioa lortu. 

Ekonomia modernizatzen urrats batzuk eman ziren, baina askorentzat 

ahulak eta motelak. Errestaurazioak ez zuen lortu erabateko egonkortasuna eta 

hainbat krisi jasan zituen: kolonien galera, Annualgo Hondamendia, 

Bartzelonako Aste Tragikoa, 1917ko greba orokor iraultzailea. Krisi hauek oso 

gogorrak izan ziren eta askotan Errestaurazioa bera arriskuan jarri zuten.  

1923an Primo de Riverak kolpe militarra eman zuen diktadura militar bat 

ezarriz (1923-29) eta konstituzio hau indargabetuz. Baina hala ere Alfontso 

XIII.ak errege jarraitu zuen. 1930-31 bitartean konstituzioa indarrean egon zen, 

baina oso egoera politiko zailean. 1931ko apirileko udal-hauteskundeen 

ondoren, monarkia bukatu eta errepublika aldarrikatu zuten, Alfontso XIII.ak 

atzerriko bidea hartu behar izan zuen, eta borboitarren Errestaurazioaren aldi 

hau bukatu egin zen. 

 

d.Testuaren garrantzia  

Konstituzio honen iraupena nahiko handia izan zen. Aurreko konstituzioek 

askoz ere gutxiago iraun zuten. Alde horretatik, egonkortasun erlatiboa eman 

zion estatuari, baina Errestaurazioa hasi zenean agindutako xede guztiak ez 

ziren bete. Hala ere, ez kritikoek nahi zuten beste, baina mende erdi luze 
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horretan Espainiak aurrerapauso garrantzitsuak egin zituen modernizazio 

bidean. 
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2. testua. JOAQUIN COSTAREN KRITIKA KAZIKISMOARI ETA 

ERRESTAURAZIOARI 

 

“Honen bitartez, gobernu mota hau osatzen duten faktoreak eta bakoitzak gainerakoekiko 

okupatzen duen posizioa erabakitzen ditugu. 

Hiru dira kanpoko osagai horiek: 

 1. Talde bakoitzeko oligarkak (primate deiturikoak), gizon itzaltsuak edo gailenak, euren 

"buruzagitza" osatzen dutenak eta, oro har, erdialdean bizi direnak; 

 2. Lehen, bigarren edo goragoko mailako jauntxoak, lurraldean sakabanatutakoak; 

 3. Komunikazio organo eta tresna lana egiten dien gobernadore zibila. Funtsean horixe da bere 

atsekabearen azpian amore emandako eta ahuldutako nazio osoari intziri eginarazten dion 

trikimailu guztia. 

Oligarka eta jauntxoek osatzen dute klase gidari edo gobernatzaile deitzen dioguna eta 

'alderditan' banatuta eta sailkatuta dagoena. Baina deitzen badiogu ere, ez da horrela; horrela 

balitz, nazioaren zati eta bere ordezkari organiko izango litzateke. Baina gorputz arrotza baino 

ez da, zergak ezarri eta kobratzeko, ministerioak, kapitaintzak, telegrafoak, trenbideak, bateriak 

eta gotorlekuak indarrean hartutako atzerritar talde bat izango litzatekeen bezala. 

Hauteskundeetan (…), ez da herria bozkatzea (sufragioa) faltsifikatu eta sistema galbidera 

eramaten duena, klase kontserbadoreak eta gobernatzaileak baizik. Horretarako, euren 

posizioaz, aberastasunaz eta masak zuzentzeko eman zitzaien aginteaz eta botereaz baliatzen 

dira.” 

Joaquin Costa, Oligarkia eta jauntxokeria Espainiako egungo gobernu mota gisa, Madril, 1901. 
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a. Testuaren kokapena 

Testu hau politikotzat sailka dezakegu, liburu politiko batetik ateratakoa 

baita. Oligarquía y caciquismo… liburuaren pasartez osatua dago. Liburuaren 

egilea Joaquin Costa zen. Joaquin Costa Errestaurazioaren garaiko intelektuala 

eta Regeneracionismoaren sortzailea izan zen. Liburu horretan Errestaurazioko 

politikariak kritikatzen zituen, bere ustez oligarkia hori ez baitzen gai Espainia 

behar bezala gobernatzeko. Testua “iritzi publikoari” zuzenduta dago, baina 

zehazkiago Errestaurazioarekin kritikoak ziren sektoreei.  

 

b. Analisia 

Bi ideia atera daitezke testutik: 

 Errestaurazioko agintariak gobernua antolatzeko nola dauden 

egituratuta deskribatzen du: primateak (kapitalean, Madrilen bizi 

direnak, Errestaurazioko partiduetako buruzagiak, oligarka 

handiak....), jauntxoak edo kazikeak (eskualdeetan agintea 

daukatenak), eta gobernadore zibilak (beste bien arteko 

koordinazioaz arduratzen direnak). Egitura hau zen hauteskundeetan 

tranpak egiteko erabiltzen zutena. Oligarka horiek “alderdi politikotan” 

daude banatuta eta hauteskundeen bitartez ezin da ezer konpondu, 

ez baitira benetako hauteskundeak. Costaren liburua atera zenean 

sufragio unibertsala onartuta zegoen, baina “putxerazoa” erabiliz 

klase dominatzaileak hauteskundeak faltsifikatzea lortzen zuen 

 Agintari hauek, oligarkia osatzen dutenak, beren lana, estatua 

gidatzea alegia, ez dute behar bezala betetzen. Ez dira “gorputz 

organiko bat”, aitzitik, Costarentzat “parasito” batzuk dira, “gorputz 

arrotz bat”, eta haien menpean dago herria, sufritzen, “atsekabearen 

azpian nazioa dago ....intziri egiten....”. Estatuaren egituraz 

aprobetxatzen direnek agintari arrotzak balira bezala jarduten dute, 

“zergak ezarri eta kobratzeko, ministerioak, kapitaintzak, telegrafoak, 

trenbideak, bateriak eta gotorlekuak indarrean hartutako atzerritar 

talde bat izango litzatekeen bezala”. Agian hori da Costak salatu nahi 

duen egoera larriena eta testu honetatik atera daitekeen ideia 

nagusia. 
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Estatu liberala eraikitzen hasi zirenean, Espainiaren modernizazioa lortzea eta 

inperio kolonialari eustea espero zuten, baina ia mende bat pasatu ondoren 

emaitzak ez ziren oso pozgarriak: Inperio koloniala galdu zuten, modernizazio 

ekonomikoa ez zen gauzatzen, analfabetismo maila altua zen, trenbide-sarea 

ez zen errentagarria eta eremu zabalak komunikazio eskasekin zeuden, 

industrializazioan ez zen aurrerapauso nabarmenik ematen. Nekazaritza neurri 

handi batean iraupenekoa zen. Desamortizaziorekin nekazari pobreak oso 

egoera kaskarrean geratu ziren. Garbi zegoen liberalismoa oso modu bortitzean 

inposatzen ari zirela eta Costak egoera hori zuzendu nahi zuen.  

Laburtzeko, salaketa bat egin nahi du iritzi publikoaren aurrean: 

Errestaurazioko oligarkiak ez zuen balio estatua behar bezala gidatzeko eta 

herriak asko sufritzen zuen haren gehiegikeriekin. 

 

c. Testuingurua 

Liburua 1901ean argitaratu zen, Maria Kristinaren erregeordetzan, 1898ko 

“hondamendiaren” ondoren. Espainiak bere inperio koloniala galdu zuen eta 

Errestaurazioaren kontrako kritikak areagotzen joan ziren. Askorentzat 

Errestaurazioko sistemak ez zuen funtzionatzen, ez behar bezala behintzat. 

Egoera hori zuzentzeko, Costak Regeneracionismo izeneko mugimendu 

intelektuala sortu zuen. Estatu liberalaren eraikuntza beste modu batera egin 

behar zen. Erreforma sakonak behar ziren: eskola gehiago zabaldu, bideak 

hobetu (ez trenbidea), ureztatze sistemak zabaltzeko urtegiak eraiki… Hiru 

hitzekin laburbiltzen zuen bere mezua: “Agua, caminos y escuela”.  

Arazoak konpontzeko, Unión Nacional alderdia sortu zuen baina ez zuen 

arrakastarik izan. Liburu honekin, estatu liberalaren norabidea hobeto 

zuzenduko zuen gidari-talde berri bat sortu nahi zuen, sistema politikoa errotik 

aldatu eta estatu liberalaren eraikuntza beste modu batera egingo zuena. Beste 

idatzi batzuetan “burdinazko zirujau” baten beharra ere aldarrikatu zuen.  

Garbi dago Costaren mezua ez zela oligarken gustuko izan, baina hala ere  

sistemako politikari batzuk konturatzen ziren Costak salatzen zuen arazoaz, eta 

Maura, adibidez, goitik-beherako iraultza egiten saiatu zen. Primo de Riverak 

ere, estatu-kolpea eman zuenean, Costaren ideia batzuk aipatu zituen bere 
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pronuntziamenduan. Besteak beste, jauntxoekin bukatzea agindu zuen, baina 

UP alderdia sortu zuenean jauntxo asko alderdi berrian sartu ziren. 

Costa 1911n hil zen, baina askorentzat Primo de Rivera zen berak 

amestutako “burdinazko zirujaua”.   

 

d. Testuaren garrantzia 

Testua oso interesgarria da Errestaurazioaren eta orokorrean iraultza 

liberalaren arazoak ulertzeko: kazikismoa edo jauntxokeria, klase 

dominatzaileen gaitasun eza (parasitismoa), herriaren sufrimendua… 

Costaren lan publikoaren eraginez, oligarkiaren kontrako iritzia oso errotuta 

geratu zen gizartean. Costaren beste ideia, ordea, estatu liberalaren eraikuntza 

herria hainbeste bortxatu gabe egin behar zela, alegia, ez zuten aintzat hartu. 
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V. GAIA. EUSKAL HERRIKO INDUSTRIALIZAZIOA ETA 

HAREN GIZARTE-ONDORIOAK 

(1875-1923) 

 

 

 

1.-  Euskal Herriko industrializazioa 

1.1. Industrializazioa Bizkaian 

Euskal Herrian industrializazio modernoa XIX. mendearen azken herenean 

garatu zen. Bizkaian hasi zen, Bilbo inguruan. 

Industrializazioa fenomeno konplexua izan zen eta faktore batzuk izan behar 

ditugu kontuan: 

Aurreko mendeetatik industria tradizionala oso indartsua izan zen. 

Burdingintza, armagintza, ontziolak… lanbide tradizionalak ziren, baina 
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trebakuntza handia eskatzen zutenak; beraz, industria modernoaren tekniketara 

egokitzea errazagoa izan zitzaien. 

 Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko burdin-meategiak oso ezagunak 

eta emankorrak ziren, haietatik burdina ateratzea oso erraza zen. 

Sistema forala indarrean egon zen bitartean Bizkaiko burdina 

bizkaitar guztiena zen, ez zegoen ustiakuntza partikular handirik 

eratzeko aukerarik. Meategiak zulo txikiak ziren, aldi batean 

esplotatzen zirenak. Baina Estatu liberalaren legeriak meategiak esku 

partikularretara pasatzeko aukera eman zuen. Bizkaiko burdina hiru 

gunetan pilatzen zen: 

Bilbon: El Morro, Ollargan, Miravilla 

Somorrostron: Triano, Matamoros 

Galdames-Sopuertan. 

Hirurak ere kostaldetik gertu, barkuetan kargatu eta garraiatzeko 

erraztasun handiak zituzten. Esan bezala, burdina ateratzea oso 

erraza zen, trebakuntza tekniko handirik ez zen behar. Meategi 

gehienak harrobi modukoak ziren, meatzari gehienak aire librean 

aritzen ziren, 10 mila meatzaritik % 8k bakarrik ziharduten azpiko 

galerietan. 

 Meategien ustiakuntza masiboa egiteko konpainia modernoak sortu 

ziren, batzuk ingelesak: Luchana Mining Co., The Bilbao River, 

Orconera Iron Ltd.... Baina beste meategi batzuen jabeak bizkaitarrak 

ziren, Bilboko kapitalistak, batez ere: Ybarra, Txabarri, Etxebarrieta, 

Gandarias, Mtz. Rivas...  

 Kapitala ere beharrezkoa zen, eta 1858an Bilbon Banco de Bilbao 

fundatu zen, negozio berrietan dirua inbertitzeko prest zegoena. 

 Hasiera batean behintzat, ateratzen zuten burdin gehiena Britainia 

Handira esportatzen zen. Izan ere, esportatzeagatik kobratzen zen 

arantzela oso txikia zen, 1,5 erreal tonako. 

 Hala ere, lortutako etekina oso handia izan zen, eta irabaziak sektore 

ekonomiko berrietan eta azpiegituretan inbertitzen hasi ziren: 

 Bilboko portuko obrak. Bilboko portua ez zen egokia 

hainbesteko trafikoa jasateko. Burdina garraiatzeko 

itsasontziak etengabe iristen ziren Bilbora, baina portua ibai 
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txiki baten amaiera zen, barku handiak ezin ziren sartu, eta 

ez hain handiek ere marea igo arte itxaron behar izaten 

zuten. Portua egokitzeko, ibaiaren hondoa dragatu zuten 

eta moila eta dartsena berriak egin zituzten. Horrela, portu 

eroso, eta moderno bat lortu zuten.  

 Meategietan, burdina garraiatzeko aireko tranbiak, 

trenbideak, karga-lekuak, plano okertuak, bagonetak, 

garbitokiak, kaltzinazioko labeak... inbertsio inportanteak 

ziren, baina irabaziak hain handiak zirenez berehala 

berreskuratzen zuten jarritako kapitala. 

 Pilatutako diruarekin bankuak eta beste finantza-erakunde 

berriak sortu ziren: Banco de Comercio, Banco de Crédito 

de la Unión Minera, Banco de Vizcaya, aseguru-etxeak, 

Bilboko Burtsa, elkarte anonimoak… Honek guztiak 

kapitalismoaren eta industrializazioaren garapenari 

sekulako bultzada eman zion. 

 Industrian ere sartu zuten kapitala eta burdingintzaren 

alorreko enpresa handiak sortu ziren: Sociedad Altos 

Hornos, Metalúrgica y Construcciones la Vizcaya, 

Fundiciones La Iberia, San Francisco Fundición de Hierro. 

1902an enpresa siderurgikoak pilatu eta Bizkaiko Labe 

Garaiak (AHV) sortu zituzten. Burdingintza modernoaren 

garapenerako harri-ikatzaren erabilera beharrezkoa zen. 

Ingalaterrara burdinaz beteta joaten ziren barkuak hutsik 

bueltatzen ziren eta, bidaia aprobetxatzeko, honanzko 

itzulian Galeseko ikatza ekartzen hasi ziren. Gainera, ikatz 

hau oso ona zen fundiziorako, nahiko merkea eta indar 

kaloriko handikoa. Bestalde, Bizkaiko burdina kalitate 

handikoa zen, fosforo gutxikoa eta Bessemer 

bihurgailuarekin urtzeko oso aproposa. Enpresa 

siderurgikoetan garaiko teknologia modernoena erabili 

zuten. Beste enpresa batzuetan Siemens labeak erabiltzen 

ziren (Etxebarria, 1903). Enpresa gehienak langile 

askokoak ziren. 
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 Ontziola modernoak ere sortu ziren Bilboko ibaiaren 

bazterretan: Astilleros del Nervión, Astilleros Euskalduna... 

Txapazko ontziak egiten zituzten, eta langile ugari 

enplegatzen zuten.  

1.2. Industrializazioa Gipuzkoan 

 

 

Gipuzkoako industrializazioa geroago hasi zen. Gipuzkoak ere bazeuzkan 

baldintza natural batzuk industrializazio modernoa erraztu zezaketenak: ibaiak 

motzak dira baina nahiko emaritsuak eta aldapatsuak, beraz presak egin edo 

aurrekoak moldatu zitezkeen uraren indarra aprobetxatzeko. Gipuzkoan 

penintsulako lehenengo zentral hidroelektrikoa eraiki zuten. Basoak nahiko 

ugariak ziren egur-ikatza ekoizteko. Kokapen geografikoa egokia zen, Norteko 

ferrokarrilak bete-betean zeharkatzen zuen Gipuzkoa, Pasaiako portuak 

aukerak eman zitzakeen, eta meategi batzuk ere bazeuden. Gainera, 

Gipuzkoako industrializazioa modu orekatuagoan egin zen. Eskualde guztietara 

iritsi zen eta mota askotako industriak zeuden. Bestalde, industria tradizionalak, 

artisau moldean egiten zenak, gehiago iraun zuen. Gipuzkoako industrializazioa 

burutzeko kapitala leku askotatik etorri zen: Donostiako burgesak, Gipuzkoara 

etorritako industria enpresari frantsesak, herrietako jauntxoak (baserri askoren 

jabeak), Ameriketako merkataritzatik aberastutakoak, Espainiako armadako 

ofizial batzuk, burdinola zaharren jabeak... 

Bestalde Gipuzkoako, lantegiak ere txikiagoak ziren eta industria anitzagoa 

zen. 
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Ehungintza modernoak garapen inportantea izan zuen: oihalgintza- 

lantegiak Andoainen, Lasarten eta Bergaran. Ehungintza tradizionalak ere 

jarraitu zuen, hala ere; Tolosan txapelak egiteko fabrika moderno bat sortu 

zuten, eta Azkoitian alpargaten produkzioa, artisau metodoak erabili arren, 

nahiko handia zen. 

Burdingintzak ere garrantzia izan zuen. Arrasaten sarrailak egiteko lantegi 

handi bat sortu zen (Unión Cerrajera), Soraluzen eta Eibarren armak egiten 

ziren, tren-bagoiak Beasainen... 

Papergintza Oria ibaiaren bazterrean garatu zen: Tolosan, Alegin… 

Elikagaien industrian ere galleta-fabrikak eta Oñatiko txokolate-fabrikak 

aipatu behar dira. 

Bankaren garapena ere faktore erabakigarria izan zen hazkunde industriala 

bultzatzeko eta horrela Gipuzkoan ere banku berriak sortu ziren: Banco 

Guipuzcoano, Tolosako Bankua, Donostiako Aurrezki Kutxa eta Gipuzkoako 

Aurrezki Kutxa, besteak beste. 

 

1.3. Industrializazioa Araban eta Nafarroan 

Araban industrializazioak inportantzia gutxiago izan zuen aldi honetan. 

Araiako nekazaritza-tresnen fabrika (Ajuria) edo Gasteizko karta-lantegia 

(Heraclio Fournier) aipatu daitezke. Nafarroak ere landa-ezaugarriak izaten 

jarraitu zuen urte hauetan, Erribera aldean kontserba-industriak zertxobait 

garatu baziren ere. 

 

1.4. Industrializazioaren bilakaera 

Industriaren garapena ez zen egin arazorik gabe. Sistema kapitalistaren 

bilakaeran ziklo batzuk gertatzen dira, produkzio eta kontsumoaren gora-behera 

askorekin. Industriarekin produkzioa masiboa eta etengabea egiten da, eta 

kontsumoa ere halakoa eskatzen du. 

     1841ean aduanak kostaldera eta Frantziako mugara eramatearekin 

produkzio industrialak ez zuen garapen handirik lortu, eta Euskal Herrian 

sortutako lantegi berri gehienak desagertu egin ziren. Izan ere, Espainiako 

barne-merkatuak ez zuen produktu industrial asko kontsumitzen, jende gehiena 
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herrixka txikitan bizi zen eta artisau-lantegien produktuak kontsumitzen zituzten. 

Bizkaiko burdina ere Britainia Handira esportatzen zuten gehienbat.    

Dena dela, 1876-91 tartean Bizkaiko industria oso azkar hazi zen. Bilbon 

eta bere inguruan burdingintzako enpresa ugari sortu ziren. Bilboko industrialek 

inbertsio handiak egin zituzten labe garaietan eta beste sektore batzuetan. 

Baina enpresa berri hauek ezin ziren lehiatu kanpoko industriaren produktuekin 

eta arazoak sortuko ziren. 

Lantegi berri hauetan teknologia modernoena erabiltzen zuten, baina 

atzerriko burdina merkeagoa zen. Burdina ateratzea ez zen hasieran bezain 

erraza, ikatza ere garestiagoa zen eta gutxi saltzen zuten. Ondorioz, lantegiak 

ixten hasi ziren, lan-egunak murrizten, langileak kanporatzen etab. 

Krisia gainditzeko, industrializazio-prozesua bera arriskuan zegoen, 

estatuak neurriak hartzea erabaki zuen eta hala 1896an arantzel protekzionista 

bat ezarri zuen kanpoko industriaren lehia kentzeko. Horrek nolabaiteko 

bultzada eman zion industriari, baina krisia ez zen erabat gainditu 1914 arte. 

Urte horretan Europako potentziak Lehenengo Mundu Gerran (1914-18) 

sartu ziren. Industriaren produkziorako oso positiboak izan ziren urte horiek, 

batez ere armagintzarako eta barkugintzarako. Gerra bukatzean armagintzaren 

krisia etorri zen eta Eibarren industria berriak sortu zituzten: josteko makinak, 

bizikletak etab. 

 

2.-  Industrializazioaren gizarte-ondorioak 

2.1. Gizarte-auziaren sorrera 

Industrializazioak aldaketa gogorrak eragin zituen gizartearen egituraketan, 

klase-gizartea sortuz. Gizarte berri horretan bi klase bereizten dira: burgesia 

eta proletarioak. Burgesak negozio berrien jabeak dira (industriak, meategiak, 

finantza-erakundeak …), eta proletarioak, fabriketako langileak eta meatzariak. 

Gizarte industrial honetan aberats eta pobreen arteko zatiketa bortitza zen. 

Klase zapaldu bat osatzen zutela kontzientzia hartzen hasi ziren langileak, eta 

horrek klase-borroka eragin zuen. 

Gizarte desegituratua ere bazen hein batean. Urte hauetan, ume 

abandonatuen kopurua gehitu egin zen. Bilbon, esate baterako, ume bat 
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jasotzen zuten egunean horretarako egokitutako ospitale batean. Askotan 

kutsatuta egoten ziren eta amaordeak ere berehala hiltzen ziren. Prostituzioa 

ere nabarmenki gehitu zen. 1894. urtean Bilbon 1168 lehen klaseko “meretriz” 

zeuden eta 1137 “anbulante”. Agintariak saiatzen ziren, gutxienez, higienea 

kontrolatzen, sifilia eta horrelako gaitzak ez kutsatzeko, baina askotan ez zuten 

lortzen. Emakume hauek askotan modu klandestinoan aritzen ziren, inolako 

kontrolik gabe, eta gaitz benereoak erraz hedatzen ziren. 

Alkoholismoa ere, alkoholaren kontsumo masiboa, industrializazioarekin 

lotuta dago. Txikiteoan egiteko ohitura urte hauetan zabaldu zen. Lantegietan 

ere ohikoa zen alkohola kontsumitzea. 

 

 

 

2.2. Hiri industrialak 

Bereizketa sozialak oso nabarmenak izango dira hiriaren espazioaren 

erabileran ere. Industrializazioarekin, hiriak hazi, eta langileen auzoak eta 

burgesen auzoak eraikiko dira. Burgesek hirietako zabalguneak (ensantxea) 

eta langileek hiri zaharreko etxe eskasenak edo periferian eraikitako etxeak 

okupatu zituzten. Bilboko burgesiak hasieran zabalgunea okupatu zuen, baina 

geroago auzo “esklusibo” bat eraiki zuen Negurin (jauregi lorategidunak...). 

Burgesen etxeetara ur korrontea eta elektrizitatea heltzen ziren, estolderia-

sistema egokia izaten zuten, kalefakzioa, telefonoa ere bai... Langileen etxeak, 

aldiz, eskasagoak ziren (Bilbon “barrios altos” deiturikoetan), alokairuak 

garestiak, etxeak edo pisuak bizitza askotan zatituak, askotan leihorik gabeak 

eta beraz oso ilunak. Ur korronterik ez zuten izaten eta ura ibaitik hartzen zuten; 

estolderia-sistemarik ez zegoen edo berehala hondatzen zen. Etxeak oso 
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hezeak ziren, inoiz behar bezala berotzen ez zirenak, ohe ugariko gela 

txikiekin... Giro horretan, gaitzak oso erraz zabaltzen ziren. 

 

2.3. Ondorioak demografian 

Bereizketa espazial honek bere ondorioa izan zuen demografian. XIX. 

mendearen bukaeran eta XX.aren hasieran Bilbok Europako heriotza-tasa 

altuenak izan zituen, tarteka hilkortasun katastrofikoko aldi batzuk gertatzen 

zirelarik. Izurriteak ohikoak ziren: nafarreria (viruela), elgorria (sarampión), 

baztanga (cólera), difteria, tuberkulosia, kukurruku-eztula (tosferina). Langile-

auzoen egoera izaten zen faktore erabakigarriena gaitzak berehala zabaltzeko 

(putzu beltzak edonon), baina lan baldintzek ere ez zuten asko laguntzen (lana 

oso kondizio gogorretan egiten baitzen).  

Gainera, Bilbo zulo batean dago (“el bocho”) eta industria siderurgikoak 

botatako ke beltza zela eta biriketako gaixotasunak asko ugaldu ziren.  

Langileen elikadura eskasa zen eta gaitzei aurre egiteko erresistentzia ere 

ahulagoa. Ondorioz, bizi-esperantza ere oso motza zen eta haurren hilkortasun-

tasa oso altua.  

 Gipuzkoan, ostera, ondorio hauek ez ziren hain gogorrak, industriak eta 

herriak espazioan sakabanatuago zeudelako. Baserriko mundua bizirik zegoen, 

eta kasu askotan langile industrialak baserriko seme-alabak ziren. 

 

2.4. Ondorioak naturan 

Ekologian ere izan zuen eragina industrializazioak. Bilboko ibaia zeharo 

zikinduta geratu zen. Etxeetako zabor guztia errekara botatzen zuten eta marea 

behera zegoenean zikinkeria guztia agerian gelditzen zen, ondorio gogor 

guztiekin: usaina, gaixotasunak kutsatzeko arriskua... Itsasontzien kopurua 

izugarri gehitu zen eta hauek ere asko zikintzen zuten. Meatzaldearen paisaia 

ere guztiz eraldatuta gelditu zen. 
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2.5. Aisialdiaren sorrera 

Espektakuloa eta kirola ere industrializazioarekin batera azaldu ziren. Hirietan 

teatroak eta operak sortu ziren. Bilbon Teatro Arriaga eraiki zuten, burgesen 

gustu musikalak asetzeko. Baina benetako arrakasta lortu zuena zinema izan 

zen. Horrek sekulako eragina izan zuen, balore berriak txertatuz, kultura berri 

bat garatuz, langile zein burgesen artean. Kirol profesionala ere une honetan 

sortu zen; pilotari profesionalak, esate baterako. Baina berebiziko garrantzia 

hartu zuena futbola izan zen. Hau ere, industrializazioa bezala, funtsean 

Ingalaterratik etorri zen. Foot ball-a praktikatzeko klubak sortu ziren, askotan 

izen ingelesa zeukatenak: Racing, Touring, Sporting, Athletic etab. 

 

2.6. Beste aldaketa batzuk  

Politikan parte hartzeko modu berriak, agian gizartearen eredu hierarkiakoa 

errepikatzen zutenak, sortu ziren: leader-rak, meeting-ak... Jendea politizatzen 

hasi zen eta alderdi politikoak sortu ziren: sozialistak, nazionalistak, 

errepublikanoak... Mentalitate berriak ere bai. Erlijio katolikoaren praktika asko 

gutxitu zen langile industrialen artean, eta alderantziz, baserri giroko herrietan 

jendea oso katolikoa zen. Aldaketa linguistikoa ere gertatu zen askotan. 

Industriara lanera etorritakoak erdaldunak ziren, eta erdara nagusitu zen gune 

industrial gehienetan. 
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1. testua. PROTEKZIONISMOAREN ALDEKO TESTUA 
 

“Ez, hemen gertatzen den gauza bakarra zera da, Espainiaren eta Alemaniaren arteko itun 

tamalgarriaren ondorioz, proiektua atzera botako dela, eta deseginik geldituko dela egungo 

aduana-zergen araubidea ezartzeko egindako lan handia. Eta jokabide horrek zoritxar handia 

ekarriko dio herrialdeari, dudarik gabe; ez bakarrik aurrekari zorigaiztoko bat ezarriko duelako, 

etorkizuneko zeinahi industria-ekimen hondatuko lukeena, baizik eta, orobat, zauri hilgarria 

eragingo liekeelako lantegiei; bai egungo muga-zergen araubidearen babesean altxatu direnei, 

halakoak baitira gehien-gehienak,bai lehendik altxatuak zirenetan egin diren erreforma eta 

zabaltze handiei. Eta industria jarduera horren guztiaren heriotzak, ohar gaitezen, hauek guztiak 

harrapatuko lituzke: Labe Garaietan, galdaragintzako eta makinak egiteko instalazio berriak; 

altzairu ekoizpena; Deustuko Lantegietan, altzairu moldekatuak eta trakzio-makinak eta -

materiala egiteko saila; Aurreran, hodi-funtzio oso garrantzitsuak, eta altzairu-lanak; Zorrotzako 

tailerretan eta Miraballeskoetan, zubi, bagoi eta eraikinak egiteko lanak eta galdaragintza (…) 

eta beste asko eta asko, luze joko bailiguke orain denak aipatzeak. Ez aipatzeagatik, jaun-

andreok, berebiziko garrantzia duten fabrika-proiektuak —izenik ezin dut eman—, 1892ko 

aduana-zergak jarraitzearen baitan baitago haiek gauzatzea edo ez. 

Hain ondorio lazgarriak saihesteko, hainbesteko hondamena saihesteko, Bizkaia ez ezik 

Espainiako beste eskualde oso garrantzitsu batzuk ere hartuko bailituzke eta eragina izango 

bailuke nazio osoan, tinko eskatu behar diogu Gobernuari ez dadila araubidetik urrundu, ez 

dezala halako modu zalapartatsu eta gupidagabean suntsitu gaur egungo babes-sistema, eta, 

beraz, bazterrera utz dezala espainiar-alemaniar itun zentzugabe hori”. 

 

Federico Etxebarria, “Merkataritza Itunen kontrako mitin protesta Bilbon 1893ko urrian”. 
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a.  Testuaren kokapena  

Testu politiko-ekonomikoa da, Federiko Etxebarria Bilboko industrial handi 

batek protekzionismoaren aldeko mitin batean egindako diskurtso baten hainbat 

zati. Testua, beraz, ez dago osorik. Mitin hartan jende asko elkartu zen, bai 

industrialak eta bai langileak ere. Mitin edo manifestazioen helburua Espainiako 

gobernua konbentzitzea zen, politika ekonomikoa alda zezan eta neurri 

protekzionistak har zitzan.  

Testu hau ulertzeko kontuan hartu behar dugu 1891tik aurrera krisi 

industrial gogorra jasaten ari zela Bilbo inguruko industria, batez ere 

burdingintza saileko enpresetan. 

 1893ko udan Sagastaren liberalak zeuden Madrilgo gobernuan. Politika 

librekanbistarekin jarraitu nahi zuten, eta horrela akordio “bilateralak” sinatzeari 

ekin zioten. Bere ministroa, Segismundo Moret, erabateko librekanbista zen. 

Alemaniarekin itun ekonomiko bat egiteko asmoa erakutsi zuen, eta horrek 

Bilboko industrialen kontrako erreakzio gogorra piztu zuen. Mitina udazkenean 

egin zen, ordurako egoera nahiko larria zen eta. 

 

b.  Testuaren analisia 

Mitin honetan Espainiaren eta Alemaniaren arteko itun ekonomikoa salatzen da. 

Librekanbioaren kontrako hitzaldi honetan, babes-sistemarik ezean itxiko diren 

Bilboko eta inguruko lantegiak aletzen ditu Federiko Etxebarriak: Labe Garaiak, 

bagoi-lantegiak, hodi-fabrikak, eraikuntza metalikokoak…  

 Lantegi guztiak burdingintzaren arlokoak dira. Lantegi horien guztien 

etorkizuna kolokan zegoen, ezin zirelako lehiatu Europako ekoizpenarekin. 

Etxebarriak hitz dramatikoak erabiltzen ditu politika librekanbistaren ondorioak 

azaltzeko: Tamalgarria, zoritxarra, hondamena, aurrekari zorigaiztokoa, 

gupidagabea… Horregatik, Alemaniaren eta Espainiaren arteko akordio 

ekonomikoaren ondorioak hain larriak izango direnez, mitin honetan neurri 

protekzionistak eskatzen zituzten. 

 

c.  Testuingurua 

XIX. mendean zehar, beti ere helburua industrializazioa lortzea izanik, estatuek 

jarraitu beharreko politika ekonomikoaz eztabaida biziak izan ziren. 
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Liberalismoa, printzipioz, merkataritza librearen aldekoa zen: librekanbioarekin, 

herrialde bakoitza merkeen ekoitzi zezakeen produkzioan espezializatuko zen.  

Baina, librekanbioa ez zitzaien komeni industria garatzeke zeukaten 

estatuei. Bere industria propioa garatu nahi zuen herriak mugak jarri behar 

zizkien kanpoko produktu industrialei eta bere industriaren produktuak babestu. 

Izan ere, industrializazioa aspalditik abian zeukaten estatuek produktu 

merkeagoak eskaintzen zituzten herri industrial berriek baino.  

1868ko Iraultzan, liberal progresisten garaipenarekin, librekanbioaren 

aldeko iritziak nagusitu ziren. Figuerolaren arantzelak asko gutxitzen zituen 

atzerriko produktuei ezarritako aduana-tarifak. 

Baina handik gutxira, Alemanian, batasun politikoa lortu ondoren, 

industrializazio azkar eta indartsua lortu zuten politika protekzionista bat 

jarraituz. Hala, estatu askotan, baita Espainian ere, protekzionismoaren aldeko 

iritziak nagusitzen hasi ziren. 1891n Canovasen kontserbadoreak zeuden 

gobernuan eta arantzel gogorragoa ezartzea erabaki zuten. 

Baina 1893an, liberalak zeuden gobernuan eta librekanbiora bueltatzea 

erabaki zuten. Politika ekonomikoa bi estaturen arteko merkataritza-itunen 

arabera erabakitzen zen. Esate baterako, Espainiak akordio bat egiten zuen 

Frantziarekin zein produktu inportatuko ziren eta zein esportatu erabakitzeko, 

eta produktu horietan kargatzen zen arantzela oso txikia izaten zen. Horrela, 

nolabaiteko “librekanbio-eremuak” sortzen ziren. 

Bilboko industrialek inbertsio handiak egin zituzten burdingintzako 

enpresetan, baina arrakastarik ez zuten lortzen: salmentak eskasak ziren, 

atzerriko produktuak merkeagoak. Galestik inportatu beharreko ikatza oso 

garesti ordaindu behar izaten zuten pezetaren balio-galtzea zela eta, 

Espainiako merkatua ez zen hazten, oso gutxi saltzen zuten. Ondorioz, 

produkzioa jaitsi, lan-egunak murriztu, lantegi batzuk itxi eta krisi soziala 

areagotu egin zen (langabezia, delinkuentzia...). Beraz, arantzel gogorragoen 

eta babes gehiagoren aldeko kanpaina bati ekin zioten Madrilgo gobernua 

presionatzeko: artikuluak prentsan, merkataritza-ganbaren oharrak, langileen 

manifestazioak, alderdi desberdinetako politikariekin elkarrizketak… 

Horrela, Espainia-Alemania itun ekonomikoa atzera botatzea lortu zuten, 

Victor Chavarrik (Bilboko industrialen liderra), Sagastaren Alderdi Liberalekoa 

izan arren, Senatuan kontserbadoreekin batera kontrako botoa eman zuelako. 
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“Mitin” honek izan zuen, beraz, eragina. Baina Bilboko industrialek hori baino 

gehiago lortu nahi zuten, eta azkenean 1896an beren asmoak bete ziren: 

atzerritik inportatzen ziren trenbideetako materialen gaineko zerga gogorrak 

ezartzea. Horrela, beren produktuak konpetitiboak bihurtu ziren.  

Dena dela, Bizkaiko burdingintzarentzat eta, orokorrean, Espainiaren 

ekonomiarentzat urte oparoenak Lehen Mundu Gerran etorri ziren (1914-18). 

Europako potentzia industrialak gerran zeudenez, ondo aprobetxatu zuten mota 

guztietako produktuak ekoitzi eta saltzeko. 

 

d.  Testuaren garrantzia  

Librekanbioaren eta protekzionismoaren arteko eztabaida ez da bukatu, eta 

alde horretatik testu hau oso interesgarria da aldi honetako bilakaera 

ekonomikoa ulertzeko. Testua baliagarria da halaber industrializazioaren eta 

kapitalismoaren garapenaren arazoak ulertzeko. Estatuko agintariei asko 

kostatu zitzaien Espainiako ekonomia modernizatzea, eta orokorrean XIX. 

mendetik aurrera politika protekzionista jarraitzea erabaki zuten helburu hori 

lortzeko. 
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2. testua. EL INTRUSO NOBELAREN PASARTE BAT 
 

“Peoien etxea zen, meatze-mendietako aterpetxe ziztrina, eta jornalariak han bizi ziren, pilatuta. (…) 

Arestik zulo hartan igarotako gauetan pentsatu zuen, tristuraz beteta. Peoiak abailduta iristen ziren, 

egun osoa ematen baitzuten barrenatzeko makinek ateratako blokeak apurtzen, bagonetak harritzarrez 

betetzen, mea-biltegira eramaten eta mea-biltegitik ekartzen. Babarrunak, patatak eta bakailao edo 

urdail pixka bat afalduta, gelaxka hartan egiten zuten lo, izerdiz edo euriz bustitako jantziak soinean 

zituztela; botak bakarrik eranzten zituzten; jaka ere bai, batzuetan. Eskuez uki zitekeen sabai haren 

azpian, airea ez zen mugitzen, eta ordu gutxi batzuk igaro ostean, ezin arnastuzkoa bilakatzen zen, 

hainbeste gorputzen lurrunak loditua eta zikinkeria-usainez josia. Kamainen tolesetan, egurrezko 

junturetan nahiz sabaiko zuloetan bizi ziren bizkarroiak ehizara ateratzen ziren, beroak suspertuta, eta 

nekeak eraginda lozorroan zeuden gorputz bizigabeekin anker jokatzen zuten, iluntasunaren 

babesean. 

Gau ekaiztsuetan, zirrikitu eta arrailetatik sartu eta batetik bestera ibiltzen zen haizea, 

etxezuloa behera botatzeko zorian. Halakoetan, gorputz jantzi eta kirasdunak elkarren bila aritzen 

ziren, beroa lortu nahian. Izerdiak elkartu egiten ziren eta arnasak nahasi; zikinkeria anaiartekoa zen. 

(…) Harrobia zen langile asaldatzaileen etsairik gogorrena. Lurpeko meazuloetako arriskuei aurre 

egiteko, maisutasuna beharrezkoa zen, hortaz, ez zen erraza hango langileen ordezkoak bilatzea, 

irakatsi egin behar baitzitzaien ofizioa. 

Baina Enkarterri emankorretan burdinak mendiak osatzen ditu: ustiaketa kanpoaldean egiten 

da; harria atera, jaso eta eraman, ez da besterik egin behar; zulatu eta apurtu, ereiteko lurretan 

bezalaxe. Goseak bultzatuta, etengabe iristen ziren peoiak, multzo handitan, eta gehiegikerien aurka 

protestaka lanpostua utzi zutenak ordezkatzen zituzten, ahaleginik egin gabe. 

Gizonen etorrera etengabea eteten ez bazen, Enkarterrietako langileak behin eta berriz 

ordezkatzen bazituzten, zaila zen lan hark merezi zituen eskubideak eskuratzea.” 

 

Vicente Blasco Ibáñez, El intruso, Valentzia, 1904. (Eleberriaren pasarte bat) 
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a.  Testuaren kokapena 

Testu literarioa da, baina balio historiografikoa duena. Egilea Vicente Blasco 

Ibañez da, Valentzian jaiotako idazle ospetsua. Joera politikoz, errepublikanoa 

zen. Errealismoaren eta naturalismoaren arteko estiloa jarraitzen zuen. XX. 

mendeko hasieran modan egon ziren horrelako gai sozialak lantzen zituzten 

idazleak. El Intruso eleberrian Bizkaiko meategietako giroa azaltzen du. Blasco 

Ibañez arrakasta handiko idazlea izan zen, eta eleberri honek ere zabalkunde 

handia izan zuen. El Intruso idazteko denboraldi bat egin zuen Bilbon. 

Pasartean aipatzen duen Aresti delakoa Areilza doktorea zen. Mediku hau 

langileen bizi-baldintzez oso kezkatuta zegoen eta langileen egoera hobetzeko 

ekimen batzuk burutu zituen.  

 

b. Testuaren analisia 

 Meatzarien lanak deskribatzen ditu. Lan gogorrak ziren baina aldi 

berean errazak: harria apurtu, bagonetetan kargatu eta biltegietara 

eraman etab. 

 Peoien etxeen deskripzioa ere egiten du, kuartel edo barrakoietan 

meatzariak nola bizi ziren. Horrelako etxeetan bizitzea debekatuta 

zegoen 1890eko grebaren ondoren eta El Intruso eleberria 1904koa 

da. Baina leku apartatuetan zeuden meategietan, langileek ez 

zeukaten bertan, enpresako barrakoietan, bizitzea beste aukerarik. 

Deskripzio hau testu honen pasarte esanguratsuena da, eta egia 

esan oso egoera gogorra zen. 

 Meatzarien elikaduraren berri ere ematen digu: babarrunak, patatak, 

urdaila eta bakailaoa. Janari honek nahiko “gogaikarria” dirudi, baina 

agian egokia izan daiteke esfortzu gogorra egiteko. 

 Meatzariek barrakoietako egoera hobetzeko dauzkaten baldintzak ere 

aztertzen ditu: espezializazio edo trebakuntza berezirik ez zen behar, 

eta langileen etorrera etengabea zen. 

 

c.  Testuingurua 

Bizkaiko burdin-meategiak aspalditik ziren ezagunak, baina haien ustiakuntza 

industriala XIX. mendearen azken urteetan hasi zen, 1876ko derrota karlistaren 
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ondoren eta armada liberalaren garaipenarekin. Bizkaiko meategi 

inportanteenak Bilboko itsasadarraren ezkerraldean zeuden. Aire libreko 

harrobiak ziren eta oso erraza zen haietatik burdina ateratzea, beraz bertan lan 

egiteko trebakuntza tekniko berezirik ez zen behar. Langileen etorrera masiboa 

izan zen, eta denentzako bizileku egokirik ez zegoen. Batzuetan meategiak leku 

apartatuetan zeuden eta jabeak barrakoiak edo kuartelak eraikitzen zituzten, 

langileentzako txabola moduko batzuk. Bertako bizi-baldintzak oso gogorrak 

ziren eta hori da, hain zuzen ere, Blasco Ibañezek pasarte honetan azaltzen 

duena.  

Industrializazioa, hasieran behinik behin, oso baldintza latzetan egin zen. 

Langileen egoera oso gogorra zen: lan-ordu luze eta neketsuak, istripuak 

jasateko arrisku handia, soldata txikiak, bizitoki eskasak, gaixotasunak 

kutsatzeko erraztasuna, alkoholismoa etab. 

Horrela, industrializazioarekin batera, arazo soziala delakoa sortu zen. 

Gutxiengo bat, burgesak, aberastu egin ziren, baina gehienak, langileak, 

miserian bizi ziren. Arazo sozial honek eragin handia izan zuen bilakaera 

historikoan: langile-mugimendu indartsu bat sortarazi zuen. Bizkaiko meatzariak 

izan ziren Euskal Herriko lehenengo greba orokorra egin zutenak 1890ean. 

Eleberrian azaltzen diren meatzariak oso erradikalak izan ziren. 

 

d. Testuaren garrantzia  

Eleberrian ematen zaigun informazio historikoa interesgarria da. Bizkaiko 

meatzarien egoera industrializazio- prozesuaren hasieran oso gogorra zen, eta 

Blasco Ibañezen deskripzio bizi honek asko laguntzen digu horrek guztiak izan 

zituen ondorioak ulertzen: grebak, mota guztietako protestak, langileen joera 

erradikalak etab. 

Bestalde, Blasco intelektual errepublikanoa zen, eta errepublikanoak asko 

saiatu ziren langileak beren alderdi eta joerara hurbiltzen eta baita haien artean 

balio burgesak txertatzen ere.  
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VI. GAIA. LANGILE-MUGIMENDUA ETA 

NAZIONALISMOA EUSKAL HERRIAN 

(1890-1923) 

 

 

 

 

1.-  Sozialismoa Euskal Herrian 

1.1 Teoria sozialista 

Ideologia sozialistak eta langileen erakundeak industrializazioarekin batera 

azaldu ziren. Iraultza Industriala hasi zenean, aberastasunaren banaketa oso 

injustua zen, eta industrializazioak gutxi batzuen aberastasuna eta gehienen 

pobrezia ekarri zuen. Gizarte liberala gizarte injustua zen, eta teoriko batzuk 

gizarte hori kritikatzen eta hobetzeko proposamenak egiten hasi ziren. Horrela 

sortu ziren ideologia sozialistak, gizarte liberala eta kapitalismoa kritikatzen 

zituztenak. Teoriko sozialisten helburua, hasiera batean behintzat, langileak 
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elkarte sindikaletan eta alderdi politikoetan antolatzea zen. Horretarako, 

langileak “kontzientziatu” egin behar zituzten, beren egoeraz jabetzeko, eta 

zapalduta zeudela kontura zitezen. Teoriko inportanteenetariko bat, eta eragin 

handia izan zuena, Karl Marx izan zen. 

Marxek klase antagonikoen teoria atera zuen. Iraultza liberal eta 

industrialarekin burgesia nagusitu zen, baina burgesiak langile-klasea zapaltzen 

zuen. Burgesiaren aberastasuna langile-klasearen zapalkuntza ekonomikotik 

sortzen zen. Estatua bera ere burgesiaren tresna bat zen. Langile-klaseak 

antolatu egin behar zuen burgesiari botere ekonomikoa eta aginte politikoa 

kentzeko. Langile-klaseak ondo prestatu behar zuen iraultza hori, burgesiaren 

tranpetan erori gabe, behin-behineko langileen diktadura antolatuz. Hori egin 

ondoren, industriak sortutako garapen teknikoarekin, burgesia desagertuta, eta 

langile-klasearen zuzendaritzapean, gizarte justu eta oparo bat lortuko zen, 

zapalketarik gabea eta aberastasunaren banaketa egoki batekin. Beraz, 

zapalduta sentitzen ziren langileentzat gizarte zoriontsu baten esperantza 

ematen zuen marxismoak.  

Estatu espainiarrean marxismoak hasieran ez zuen arrakasta handirik lortu, 

baina 1879an Pablo Iglesiasek PSOE fundatu zuen Marxen ideietan 

inspiraturik, eta 1888an UGT sindikatua. Sozialismoak industriako langileak 

erakarri zituen batik bat. 

 

1.2.  Langile mugimenduaren hasierak 

Euskal Herrian lehenengo langile-pilaketa handiak Bilboko Ezkerraldeko 

meategietan eta burdingintzako lantegi handietan gertatu ziren. Langileen 

baldintzak oso latzak ziren: ordu asko, lan gogorra, soldatak askotan txikiak, 

bizitokiak ere hala-moduzkoak etab. 

Egoera gogorrena Bizkaiko meategietan gertatzen zen. Kasu askotan, 

enpresariek barrakoiak eta derrigorrezko kantinak ezarri zituzten. Meatzariak 

behartuta zeuden kuartel edo barrakoietan lo egitera (kobratu egiten zieten, 

gainera) eta enpresako kantinetan erostera. Kantinetako produktuak 

garestiagoak eta kalitate eskasekoak izaten ziren. Langile batzuk aldizkakoak 

ziren (temporeroak) eta egoera hori hobeto onartzen zuten, baina bertan jarraitu 

behar zutenendako egoera jasangaitza zen. 
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Bestalde, 1885ean Facundo Perezagua PSOEko militantea Bilbora iritsi 

zen, eta hurrengo urtean Agrupación Socialista de Bilbao fundatu eta meatzari 

eta langile industrialen artean proselitismoa egiten hasi zen. Ondorengo 

urteetako greba gehienen antolatzailea bera izan zen. 

Meatzariek 1890ean egin zuten lehenengo greba honako helburu hauek 

lortzeko: barrakoiak eta kantinak kentzea, lan-orduak hamarrera murriztea eta 

soldata igotzea. Greba meategi guztietara zabaltzea lortu zuten. Garai 

honetako grebak nahiko bortitzak izaten ziren. Aldizkako langileek ez zuten 

greba egin nahi izaten eta horregatik grebalariek neurri gogorrak hartzen 

zituzten: sabotajeak ugazaben etxeetan, trenbideak moztu, eskirolak jipoitu… 

1890ean ia hamar mila meatzarik egin zuten lanuztea, eta manifestazio 

erraldoietan bildu ziren. Bertako agintarientzako egoera berria zen, ez zuten 

horrelakorik espero, guardia foral eta guardia zibil batzuk baino ez zeuden 

meatzariei aurre egiteko. Azkenean, ordena berrezartzeko, armadari deitu 

zioten. Lanuztea luzatzen ari zen eta meatzariek ezin zuten askoz gehiago 

iraun. Meategi apartatu batzuetan lanera bueltatzen hasi ziren. Arrakastarik 

lortzeko esperantza galduta zeukatenean, Loma jeneralak laudo bat atera zuen: 

meatzariak lanera itzuliko ziren, baina barrakoietan bizitzeko obligazioa kendu 

egin zen eta lan-orduak hamarrera murriztu ziren. 

  Ondoren etorri ziren greba askotan, meatzariek biolentzia erabiltzen 

zuten armadaren interbentzioa probokatzeko eta bitartekaritza erdiesteko. 

1903an, Zappino jeneralaren bitartekaritzaz, derrigorrezko kantinak kendu ziren 

eta asteko ordainketa lortu. 1906ko greban ere, Madrilgo gobernuak Alvarado 

ministroa bidali zuen Bilbora, arazoa konpontzeko. Greba “tareak” ordaintzeko 

moduagatik hasi zen eta ugazabek langile batzuk kanporatu zituzten. Zappino 

jeneralak langileak berriz hartzea lortu zuen. Meatzarien liderrak Alfontso 

XIII.arekin elkarrizketatu ziren, eta erregeak meategietako lana arautuko zuen 

lege bat aterako zutela agindu zien.  

1910eko greban ere, Aguilar jeneralaren laguntzarekin, lan-egunaren 

murrizketa lortu zuten. Beste greba batzuetan, gobernadore zibilek edo agintari 

militarrek PSOEko edo UGTko ordezkariak onartzen zituzten negoziazioak 

aurrera eramateko eta horrek indarra ematen zion alderdiari. Baina, bestalde, 

langileek ez zuten elkartzeko beharrik ikusten (alderdian afiliatu, teoria ikasi, 
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sindikatuko kuota ordaindu....), garaipenak nahiko erraz lortzen zituzten eta. 

Meategietako langile guztien % 10 baino ez zegoen sindikatuta. 

 

1.3. Erakunde sozialisten zabalkundea 

Egoera horrelakoa izanik, sozialismoaren zabalkundea nahiko poliki joan zen. 

Elkarte berriak sortzen jarraitu zuten hala ere: Las Carreras, Abanto, San 

Salvador del Valle, La Arboleda, Sestao, Deustu, Begoña, Muskiz, Santurtzi..., 

gehienak Bilbo inguruan. 

 Elkarte hauek kutsu sindikala gehiago zeukaten politikoa baino: laneko 

arazoez arduratzen ziren hauteskundeez eta politikaz baino gehiago. 

1894an, La Lucha de Clases astekaria atera zuten. Hauteskundeetan eta 

instituzioetan parte-hartzeari inportantzia handia ematen zioten, eta gogor 

saiatzen ziren emaitza onak lortzen. 

1891n PSOEko hautagaiak Gorteetako hauteskundeetara aurkeztu ziren 

Bizkaian: Pablo Iglesias Bilbon eta Facundo Perezagua Balmasedan. Emaitzak 

eskasak izan ziren, eta boto-erosketa ere egon zen tartean. Gainera, langile 

industrialek eta meatzariek ez zuten interes handirik hauteskundeetan, eta 

askok izena eman gabe zeukaten botoa emateko zerrendetan. Baina hurrengo 

urtean, 1892an, PSOEk lau zinegotzi sartu zituen Bilboko udalean. Bizkaiko 

politikari dinastikoek berehala ikusi zuten arriskua eta Alderdi Kontserbadorea 

eta Alderdi Liberala “erakunde” berri batean bildu ziren hauteskundeak eta 

Bizkaiko instituzioak kontrolatzeko: “La Piña”. “La Piña” honetan industrial 

handiak biltzen ziren: Txabarri, Aznar, Mz. Rivas, Mz. Rodas, Gandarias etab. 

1903an Tomas Meabek Juventud Socialista de Bilbao sortu zuen, eta 

berehala Barakaldo, Sestao eta Donostiara zabaldu ziren erakunde berriaren 

atalak. 1904an, Virginia Gonzalezek Agrupación Feminista de Bilbao izeneko 

emakume-taldea sortu zuen. 

Bizkaiko UGTn bi sindikatu handi eratu zituzten: meatzariena (Sindicato 

Minero) eta industriako langileena (Sindicato Metalúrgico). Normalean sektore 

horietan langileen % 10 afiliatzea lortzen zuten. 

1910etik aurrera, sozialistak errepublikanoengana hurbiltzen hasi ziren. 

Teorian sozialistak marxistak ziren, eta alderdi burgesekin ez zuten kolaboratu 

behar. Baina Aste Tragikoaren ondoren, sozialismoaren barruan erregetzaren 
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kontrako eta errepublikaren aldeko jarrerak areagotzen hasi ziren. Sozialista 

askok ez zuten ondo ikusten joera hau, baina errepublikanoekin elkarte 

elektoralak egin nahi zituztenak nagusitu ziren. Horri esker, errepublikanoekin 

egindako akordioekin sekulako arrakasta lortu zuten hauteskundeetan: Bilbon, 

Barakaldon, Donostian, Eibarren... Baina, ondorioz, PSOEren jarrera “gogorra” 

eta kapitalismoaren kontrako ideiak “epeltzen” joan ziren. Sektore erradikalenek 

leku gutxiago zeukaten partidu barruan, eta 1915ean Perezagua eta haren 

jarraitzaileak bota egin zituzten eta Indalecio Prieto nagusitu zen. Honen 

zuzendaritzapean sozialistek estrategia moderatuago bat jarraitu zuten bai 

laneko arazoetan eta bai hauteskundeetan ere. 

1918an euskal nazionalistek arrakasta handia lortu zuten hauteskundeetan. 

Abertzaleei aurre egiteko, Liga Monarkikako eskuindarrak (industrial handien 

alderdia) eta sozialistak akordio moduko batera iritsi ziren: monarkikoek botoa 

emango zioten kandidatu sozialistari eta boto-emaile sozialistek hautagai 

monarkikoari Balmasedan eta Barakaldon. Konponketa horrek arlo sindikalean 

ere izan zuen eraginik: Liga Monarkikako enpresarien lantegietan laneko 

istiluak moderazioaren bidetik konpontzen ahalegindu ziren. Izan ere, PSOEk 

kanpotik etorritako langileak erakartzen zituen orokorrean. Oso españolistak 

ziren, eta abertzaleen aurkakoak. Aldi honetan, PSOE beti egon zen 

autonomia-eskaera guztien aurka, Kontzertu Ekonomikoaren aurka eta  langile 

abertzaleak lantegitik botatzearen alde. 

Bestalde, sozialisten elkarte eta sindikatuetan ez ziren hainbeste langile 

afiliatzen. Krisi ekonomikoko aldietan, gainera, kuoten ordainketa asko 

gutxitzen zen. Errestaurazioaren garaian, buruzagi edo liderren alderdi bat izan 

zen gehienbat: De Francisco, De los Toyos, Rebollar, Torrijos, Prieto… 
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1.4. PSOEren zatiketa eta Partidu Komunistaren sorrera (1921) 

1917an, Sobietar Iraultzaren eraginez, ezkertiarrak indartzen hasi ziren 

sozialismoaren barruan. Ezkerreko sozialisten iritziz, PSOEk jarraitzen zuen 

bidea nahiko eskuindarra zen, ez zen benetako alderdi iraultzaile bat: alderdi 

burgesekin kolaboratzen zuen eta oso ekintza sindikal moderatua zeraman. 

Gainera, Sobietar Iraultzaren gidariak sozialistak izan ziren, Marxen ideietan 

inspiratzen zirenak. Beraz, PSOE benetako alderdi iraultzailea bihurtu behar 

zuten. Errusian bezala, Espainian ere iraultza egiteko baldintza egokiak zeuden 

ezkertiarrentzat. 

1921eko kongresuan erabaki behar izan zuten PSOE Moskuko III. 

Internazionalean sartu edo ez. Delegatu gehienek ez sartzea erabaki zuten, 

baina ezkertiar talde batek, tartean Bizkaiko lider inportante batzuek 

(Perezagua, Perez Solis, Bullejos...), alderditik irten eta Partidu Komunista 

sortzea erabaki zuten. Partidu berrian ez zen jende asko sartu, baina gazteak 

eta oso militanteak ziren, eta berehala langile-mugimendua erradikalizatzen 

ahalegindu ziren, ezer asko lortu gabe, sozialistak ere gehienetan aurrez aurre 

izan zituzten eta.  

1923an krisi industrial gogorra etorri zen eta komunistek iraultza soziala 

egiteko aukera ikusi zuten. Kapitalismoa ezinezkotzat jotzen zuten eta Espainia 

estatu ahultzat zeukaten. Iraultza prestatzeko, grebak antolatzen, biolentzia 
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erabiltzen, soldaduen matxinadak prestatzen hasi ziren. Horregatik, urte berean 

Primo de Riverak kolpe militarra eman zuenean, komunisten kontrako neurri 

gogorrak hartu zituen. 

Sozialistek, ordea, politika erreformistaren bidea hartu zuten: soldata- 

jaitsierak onartu, obra publikoak eskatu diputazioari edo gobernuari, ugazabekin 

bat egin gobernuari neurri protekzionistak eskatzeko, kooperatibak sortu… 

Horrela, ez da harritzekoa sozialistek Primoren diktadura onartzea eta UGT 

babestuta egotea. 

 

1.5. Beste langile erakunde batzuk 

Sindikatu katolikoak ere nahiko garrantzitsuak izan ziren. Gehienak ugazaben 

babespean antolatzen ziren, eta apaizen zuzendaritzapean. Gipuzkoan 

sindikatu katolikoak nahiko indartsuak ziren, gehienetan ez zuten grebarik 

antolatzen eta ugazaba katolikoen babesa onartzen zuten. Barakaldon 

aipatzekoa da San Vicente de Paul patronatua. Sozialistentzat sindikatu hauek 

amarilloak ziren, ez ziren benetako klase-sindikatuak.  

Sindikatu anarkistak ere sortu ziren, baina urte hauetan indar eskasarekin. 

 

 

 

1911n SOV, Solidaridad de Obreros Vascos (Eusko Langileen Alkartasuna) 

sortu zen. Sindikatu honetan euskal langile abertzaleak elkartzen ziren. Lantegi 

handietan ez zuten afiliatu asko, Euskalduna ontziolan izan ezik, ugazabek ez 

zuten onartzen langile abertzalerik eta. Baina enpresa txikietan afiliatu ugari 

lortu zuten. 1923. urtearen inguruan, UGTk beste kide zeuzkan. Solidarioek 
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elkar laguntzarako sindikatu bat antolatu zuten. Apaiz abertzaleak izaten ziren 

liderrak. Sindikatu katolikoetako kideak ere ELAra pasatzen hasi ziren. 

 

 

4.-  Euskal nazionalismoa 

 

 

2.1. Aurrekariak 

Euskaldun askorentzat, Foruen desagerpena eta ondoren etorri zena trauma 

bat izan zen. Euskal Herriak ezaugarri propio batzuk zituen: hizkuntza, ohiturak, 

erlijiotasuna, abizenak, antolaketa politikoa… Sistema foralak iraun zuen 

bitartean, euskal ezaugarriak nahiko ondo gorde ziren. Baina askorentzat, 

Foruen abolizioarekin eta konstituzioaren aplikazioarekin, Euskal Herriak bere 

askatasuna galdu zuen. Beste askorentzat, Foruen desagerpenarekin, Euskal 

Herria ere desagertzen hasiko zen: zerbitzu militarrarekin euskal mutilak 

erdaldunduta bihurtzen ziren, eskoletan ere kanpoko maisuak sartu ziren eta 

euskara debekatuta zegoen, udalen antolaketa berriarekin estatuaren kontrola 

eta erdararen erabilera nagusitzen zihoan, liberalismoaren zabalkundearekin 

erlijioa, auzolana, asko ari ziren ahultzen. Industrializazioaren ondorioak ere 

erabakigarriak izan ziren nazionalismoaren sorkuntzan. Kanpoko langileen 

etorrera masiboarekin, erdara eta ohitura berriak nagusitzen hasi ziren eta 
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euskaldun askok pentsatu zuten euskal nortasunaren ezaugarriak arriskuan 

zeudela. 

 

Bizkaiko Euskalerria Elkartea 

Elkarte politiko honen liderra Fidel Sagarminaga izan zen. Haientzat, sistema 

forala kentzea injustua izan zen erabat. Ez ziren karlistak, liberal fueristak 

baizik. Gerra Karlistan ere karlisten aurka egin zuten, eta pentsatzen zuten 

arazo dinastikoa zela, ez arazo forala, Gerra Karlistan erabakitzen zena. 

Foruen galera oso traumatikoa izan zen haientzat eta Madrilgo Gorteetan 

Foruen defentsa sutsua egin zuten, baina alferrik. Arrese Beitia eta 

Resurreccion Maria de Azkue elkarte honen jarraitzaileak izan ziren. 

 

Nafarroako Euskara Elkartea – Asociación Euskara de Navarra 

Arturo Campinnen inguruan antolatu zen. Foruak galdu ondoren, Nafarroako 

eskualde askotan euskararen galera azkarra gertatu zen. Euskararen aldeko 

lana egin zuten. Euskara gordetzea euskal kontzientzia eta Foruak zaintzeko 

modua iruditzen zitzaien. Erdal eskolaren eragina ere gogor salatzen zuten. 

Nafarroako historiako lanak argitaratzen zituzten, euskal jaiak antolatu euskara 

berpizteko etab. 

Baina nola bata hala bestea talde minoritarioak ziren, herria erakartzea 

lortzen ez zutenak. Benetako arrakasta lortu zuena Sabino Aranak sorturiko 

abertzaletasuna izan zen.  

 

2.2. Abertzaletasunaren sorrera 

“Euzkadi” kontzeptua 1882. urtean sortu zen Luis eta Sabino Arana anaien 

eskutik. Aranatarrak karlistak ziren. Haien aitak, Santiago Aranak, karlisten alde 

arma-kontrabandoa egin zuen eta atzerrira joan behar izan zuten. Baina 

derrotaren ondoren etsipena nagusitu zen: ez zuten ulertzen zergatik geratu 

ziren forurik gabe.  

Euskal karlistak Foruen alde borrokatu ziren, Bizkaikoak beren lege 

propioen alde, baina beren burua espainiartzat zeukaten. Karlisten iritziz, 

sistema forala zen Espainian egoteko modu erosoena. Baina, espainiarrak 

baziren, zergatik eskatu behar zituzten lege berezi batzuk? Zergatik ez zuten 
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joan behar nahitaezko soldadutzara? Edo zergatik ez zituzten zergak ordaindu 

behar? Zergatik ez zituzten onartzen Espainiar estatuko lege guztiak? 

Galdera hauei erantzuna eman ziena Sabino Arana izan zen: euskaldunek 

ez zuten estatu espainiarraren legeak onartu beharrik ez zirelako espainiarrak. 

Euskaldunak eta espainiarrak herri diferenteak ziren hizkuntzaz, arrazaz, 

ohituraz eta antolaketa politikoz. 

Baina 1839tik eta batez ere 1876tik aurrera, Foruen indargabetzearekin, 

areagotzen hasi zen estatu espainolaren presioa Euskal Herria espainiartzeko. 

Espainiak, bere maisu, epaile, militar eta antolaketa politikoarekin, Bizkaia (eta 

Euskal Herria) zapaltzen zuen. Industrializazioaren ondorioz etorritako 

kanpotarrekin, Euskal Herria Espainia bihurtzen ari zen. Beraz, euskaldunak 

kontzientziatu egin behar ziren eta espainiartzeari aurre egin. 

Sabino Aranak Bizkaya por su independencia liburua argitaratu zuen. 

Bertan bizkaitarrek, elkartuta, Leongo eta Gaztelako erregeei irabazitako 

guduak aztertzen zituen. Liburuaren ikasgaia garbia zen: bizkaitarrak elkartu 

egin behar ziren Espainiak kendutako askatasuna berreskuratzeko. Bizkaya por 

su independencia liburuarekin arrakasta dezente lortu zuen Aranak, eta 1892an 

Bilboko Euskalerria Elkartekoek bere ideiak azaltzeko bazkari batera gonbidatu 

zuten Larrazabal baserrian. “Larrazabalgo hitzaldian”, Bizkaia defendatuko 

zuen alderdi abertzale bat sortzea proposatu zien Aranak bertan bildutakoei, 

berarentzat Bizkaian aritzen ziren alderdi politiko guztiak espainolistak ziren eta. 

Baina momentu haietan Euskalerriakoek ez zioten kasurik egin. 

Dena dela, Aranak bere lan politikoarekin jarraitu zuen: Bizkaitarra eta 

Baserritarra aldizkariak argitaratu, bere inguruan jarraitzaile-multzo bat antolatu, 

euskara ikasi etab. Eta Euskal Herria nazio bat zenez, izena (hasieran 

Euskeria, gero Euzkadi), bandera (ikurrina) eta himnoa (“Gora ta Gora 

Euzkadi”) asmatu zituen. 

Bestalde, ondorengo urteetan Euskal Herriaren aldeko giro sutsua ikusi 

zuen Aranak: Nafarroan sekulako protestak izan ziren Gamazo ministroak 

konbenio ekonomikoa kendu nahi izan zuelako (“Gamazada”); Donostian ere 

hildako batzuk gertatu ziren musika-bandak “Gernikako Arbola” jo nahi izan ez 

zuelako; Gasteizen Sagastaren trena harrikatu zuten; Gernikan San Rokeko 

jaietan Espainiaren kontrako oihuak bota ziren; karlistak ere oso haserre 
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zeuden... Horrelako egoera ikusita, 1895ean Sabino Aranak Euzko Alderdi 

Jeltzalea sortzea erabaki zuen. JEL= Jaungoikoa Eta Lagizarra.  

 

2.3. Abertzaletasunaren zabalkundea 

 

 

Euskal abertzaleen lehenengo erakundea Bilboko Euzkeldun Batzokija izan 

zen, eta handik gutxira Bizkaiko erakundea sortu zen. Agintari espainiarrei ez 

zien inongo graziarik egin erakunde berriaren sorrerak eta berehala hasi ziren 

kideen kontrako erasoak, isunak, epaiketak, aldizkarien itxierak etab. 

1898an Ramon de la Sota, enpresari aberatsa eta Euskalerria elkarteko 

kide ohia, EAJn sartu zen. Urte berean Arana Bizkaiko diputaziorako 

hauteskundeetara aurkeztu eta diputatu aukeratu zuten. Hurrengo urtean 

nazionalistek Bilboko udalean bost zinegotzi lortu zituzten. Aldi honetan 

alderdiaren antolakuntza Bizkaiko herri gehienetara zabaldu zen, batzokiak 

irekiaz, eta bai abertzaletasuna ideologia moduan ere. 

Sabino Arana 1903an urtean hil zen. Hil baino lehentxeago, abertzaleek 

jasaten zuten jazarpena hain gogorra zenez, Liga de Vascos Españolistas 

eratzea planteatu zuen, baina bere jarraitzaileek ez zioten onartu eta 

abertzaletasunaren printzipioekin jarraitzea erabaki zuten. Bera hil ondoren, 

Anjel Zabala Ozamizek hartu zuen alderdiaren zuzendaritza. Ondorengo 

urteetan, nazionalismoa Euskal Herri osora zabaltzen hasi zen, gehienbat 

Gipuzkoara baina baita Araba eta Nafarroara ere. Independentzia lortzea oso 
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zaila zenez, nazionalismoa euskal ezaugarriak indartzen eta haiei eusten saiatu 

zen. Errestaurazioko urte hauetan, nazionalismoak lan kulturala egin zuen batik 

bat: batzokiak ireki, euskararen erabilera suspertu, hitzaldiak eman euskal 

kontzientzia berpizteko, euskal dantzak eta bertsolaritza sustatu, aldizkariak 

zabaldu etab. Euzkadi egunkariak ere salmenta inportanteak zituen. 

Alderdia handitzean, arazoak sortu ziren. 1905ean bi talde bereizten ziren: 

sabindarrak, Zabala eta Luis Aranarekin, independentziaren aldekoak; sotistak, 

Ramon de la Sotarekin, autonomiaren aldekoak. 

1915. urtean alderdia zatitu egin zen. Sotaren autonomistek nagusitasuna 

lortu zuten eta Luis Arana eta haren jarraitzaileak alderditik bota zituzten. 

Alderdiaren jarrera autonomistarekin ados ez zeudenak Aberri aldizkariaren 

inguruan bildu ziren. PNVren kontrola lortu zutenek izena aldatu zioten 

alderdiari 1916an: CNV, Comunión Nacionalista Vasca. Alderdi berriaren 

ezaugarriak autonomismoa eta katolizismoa ziren. 

1922an, Aberri aldizkariaren inguruan biltzen zirenek berriro fundatu zuten 

EAJ-PNV. Eli Gallastegi zen liderra, eta Luis Arana ere bertan sartu zen. 

Alderdi berria oso militantea zen eta erakunde berriak sortu zituen: Emakume 

Abertzale Batza, Euzko Gaztedi eta Mendigoizaleak. Hauteskundeetan ere 

arrakasta izan zuen: Bilboko udal-hauteskundeetan bederatzi zinegotzi lortu 

zituen eta Comuniónek, ordea, lau besterik ez. 

Primo de Riveraren diktaduran PNVk jazarpen gogorra jasan zuen eta Eli 

Gallastegik Mexikora joan behar izan zuen. Comunionek, ostera, arazo 

gutxiago izan zituen diktadorearekin. 

1930ean nazionalismoaren alderdi biak betiko siglen ikur pean (EAJ-PNV) 

elkartu ziren Bergarako kongresuan. 

 Alderdi hau oso eskuindarra eta katolikoa zelako, talde batek ezkerreko 

alderdi abertzale eta laikoa sortzea erabaki zuen: EAE-ANV, Eusko Abertzale 

Ekintza, Acción Nacionalista Vasca. 
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2.4. Aldi honetako abertzaletasunaren ezaugarriak 

 Katolizismoa: erlijioari berebiziko garrantzia eman zioten 

(euskaldunak Euzkadirentzat eta Euzkadi Jainkoarentzat). 

Euskaldunak katolikoak izan behar ziren eta etorkizuneko Euzkadi 

katolizismoaren inguruan antolatu behar zen. 

 Arraza ere inportantea zen. Euskalduna euskal abizenak zituena zen. 

 Foruen, hau da, Lege Zaharraren aldekoak ziren. Alde batetik, euskal 

lurraldea foruak izandako probintziez osatzen da: Bizkaia, Gipuzkoa, 

Araba, Nafarroa, Lapurdi eta Zuberoa; bestetik, Lege Zaharra 

independentziarekin identifikatzen dute. 

 Federalismoa: etorkizuneko Euzkadi lurralde guztien federazio bat 

izango da. 

 Munizipalismoa: herri edo udal bakoitzak ahalik eta autonomia 

handiena izan behar du. 

 Euskara, euskal folklorea, dantzak… Horrelako elementuen defentsa 

aldi honetako nazionalismoaren ezaugarri bat izango da. 

 Separatismoa. Orokorrean, Espainiaren aurkako sentimenduak oso 

errotuta zeuden. Helburua Espainiatik separatzea izango da. 

Geroago autonomiaren bidea jorratuko zuten. 
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1. testua. BIZKAIKO LANGILEEI 
 

“(...) Bizkaiko meategietako langileak maiatzaren 1ean bildu ziren Gallartako frontoian eta 

manifestazio zaratatsuak egin zituzten meategi eskualde hartako erregetxoek derrigorrezkotzat 

jotzen zituzten kuartel eta dendak mantentzearen aurka. Gainera, botere publikoei edo haien 

ordezkariei haiek berehala eta erabat desagerrarazteko eskatuko zien batzordea eratu zuten. 

(...) Meategietako langileak greban altxatu ziren 1890ean, lanaldia murriztea eta derrigorrezko 

barrakoi eta dendak kentzea aldarrikatuz.(…) 

Gaur egun, onerako edo txarrerako, 1890ean ezarritako lanaldiarekin jarraitzen da, baina 

derrigorrezko barrakoi eta dendei dagokienez, lehenengo grebaren aurreko egoeratik oso hurbil 

daude meategi zona guztian. 

Bizkaian, legeak gutxietsiz eta mendeko izaera liberala murriztuz, nahitaezko baldintza da 

lanean onartua izateko, etxe ez higienikoetan bizitzea eta janariak, onak edo txarrak (ia beti 

txarrak eta eskandaluzko prezioetan), denda jakin batzuetan erostea. 

Hori, gure iritziz, horrenbeste aldiz eskatzen den lan-askatasunari egiten zaion eraso larria, 

osasun eta higiene legeei egiten zaien iraina eta, batez ere, inongo gobernu kultuk onartu behar 

ez lukeen gizakiaren aurkako zapalkuntza da. 

Baina Bizkaiko meategietako langileek, esklabotasun berri eta higuingarriaren ikur 

diren derrigorrezko kuartel eta dendak desagerrarazteko, grebarako legezko eskubidea 

aldarrikatuko dute, gobernuak eta agintariek benetako krimenak egiten dituzten kontzientziarik 

gabeko zapaltzaileen aseezintasunari muga jarri behar zaionik uste ez badute ere. 

La lucha de clases, 86. alea (1896-V-23) 
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a. Testuaren kokapena 

Kazetaritzako testua da, La Lucha de Clases sozialisten aldizkarian argitaratua. 

Baina testu politikoa ere bada, aldizkari politiko batean atera zuten eta. Testua 

ez dago osorik. Bizkaiko langileei zuzendutako manifestu bat da, eta Gallartan 

Maiatzaren 1ean egindako mitinaren gaineko informazioa ematen du. Gallarta 

Bizkaiko meategietako herri garrantzitsu bat zen, eta bilera edo mitin hori 

antolatu zutenak sozialistak izan ziren. Maiatzaren 1a langileen nazioarteko 

eguna zen ordurako. 

Manifestu hau 1896an atera zuten, Espainia Kubako Gerran sartuta zegoen 

garaian. 

 

b. Testuaren analisia 

Testu honetan dauden ideia nagusiak hauek dira: 

 Langileen arazoak konpontzeko batzorde bat osatuko dutela 

adierazten dute mitin horretan. Batzorde hori agintariekin 

elkarrizketatuko da. 

 1890eko greba ere gogorarazten dute. Greba hartan langileek 

garaipen bat lortu zuten sozialisten zuzendaritzarekin. 

 Meategietako derrigorrezko kantina eta barrakoien arazoa aipatzen 

dute, oso hitz gogorrak erabiliz. 

 Grebarako mehatxua ere jaurtitzen dute. 

 Baina funtsean langileen arazoak antolakuntzaren eta legalitatearen 

bitartez konpondu nahi dituztela antzematen da: 

 Meategietan, baldintzak hobetzeko eskatu behar diete 

botere publikoei. 

 Meategietako jabeek legea gutxiesten dute eta haien 

jarrera ez dator bat “mendeko izaera liberalarekin”, garai 

hartako monarkia liberala baitzen. 

 Kantinetan erosteko eta barrakoietan bizitzeko obligazioa 

lan-askatasunaren kontrakoa da, eta beraz liberalismoaren 

kontrakoa. 

Testuaren helburua da langileei gogoraraztea militante sozialistak lanean ari 

direla langileen bizi-baldintzak hobetzeko. 
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c. Testuingurua 

Euskal Herrian lehenbiziko langile-pilaketa handiak Bilboko Ezkerraldeko 

meategietan eta burdingintzako lantegi handietan gertatu ziren. Bertako 

langileen baldintzak oso latzak ziren: ordu asko, lan gogorra, soldatak askotan 

txikiak, bizitokiak ere hala-moduzkoak... 

Egoera gogorrena meategietan gertatzen zen. Bizkaiko meategi askotan 

enpresariek barrakoiak eta kantina obligatorioak ezarri zituzten. Meatzariak 

behartuta zeuden kuartel edo barrakoietan lo egitera (diru bat kobratzen zieten, 

gainera) eta enpresako kantinetan erostera. Kantinetako produktuak 

garestiagoak eta kalitate txarragokoak izaten ziren. Langile batzuk aldizkakoak 

ziren eta egoera hori hobeto onartzen zuten. Baina bertan jarraitu behar 

zutenentzat egoera jasangaitza zen, eta meatzarien lehenengo mobilizazioak 

hasi ziren. 

1890ean, lehenengo greban, Loma jeneralaren laudo baten bitartez 

barrakoietan bizitzeko obligazioa kentzea lortu zuten, eta baita lan-orduak 

hamarrera murriztea ere. Aldi honetako grebak nahiko bortitzak izaten ziren eta 

kasu askotan langileek biolentzia erabiltzen zuten armadaren interbentzioa 

“probokatzeko” eta beren eskabideak lortzeko. 

Hori dela eta, langileek ez zeukaten interes handirik sindikatuan afiliatzeko 

edo sozialisten elkarteetan izena emateko. Mitinaren helburua langileak 

sozialisten erakundeetara hurbilaraztea da; langileak UGTn eta PSOEn afiliatu 

daitezela, hain zuzen. 

Mitina eta manifestua 1896an egin ziren. Artean Espainia Kubako Gerran 

sartuta zegoen, gobernuari ere bake soziala interesatzen zitzaion, eta Kubako 

independentisten kontrako gerran “nazio osoaren” laguntza lortu nahi zuten, 

baita langile-klasearena ere. Langile-klasea ez zen identifikatzen gobernuaren 

abentura kolonialekin. Horregatik, Errestaurazioko politikariak pentsatzen hasi 

ziren hobe zela langileak “sindikatu serioetan” antolatuta edukitzea eta haien 

baldintzak hobetzeko neurri batzuk hartzea, greba bortitzak jasatea baino. 

Mitinean esan bezala, sozialisten batzorde bat osatu zen agintariekin hitz 

egiteko, eta Maestre Bizkaiko gobernadore zibilarekin elkarrizketatu zen 

barrakoi edo kantina obligatorioak kentzeko. 
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Madrilen ere Pablo Iglesias PSOEko buruzagia Cos Gayon Gobernazio 

Ministroarekin elkarrizketatu zen meatzarien eskabideak berriro ere 

planteatzeko. Ministroak esan zien arazoa aztertuko zuela eta zigor neurriak 

hartuko zituela legea betearazteko. 

Bizkaiko langileei zuzendutako manifestu honetan greba-mehatxua egiten 

da, baina Kubako Gerrak iraun zuen bitartean sozialistak prest egon ziren lan-

auzietan bakezko konponbideak bilatzeko enpresariekin. Espainiako gobernuak 

ere langile eta enpresariak ondo konpontzearen aldeko neurriak hartu zituen: 

meategietako jabeen erakundean, Círculo Minero delakoan, gobernadore 

zibilak esanda batzorde bat antolatu zuten kantinetan saltzen ziren elikagaiak 

aztertzeko eta barrakoi obligatorioen existentzia ikertzeko. Bizkaiko Diputazioak 

ere meatzariei ekonomikoki laguntzeko jarrera erakutsi zuen. 

Horrekin guztiarekin tentsio sozialak asko arindu ziren, eta greba 

orokorreko arriskua ez zen gauzatu. Sozialistek jarrera moderatu bat hartu 

zuten, eta berek kontrolatzen ez zituzten greben kontra egiten zuten. Greba 

erradikalen ordez, langile-mugimenduari legalitatearen barruan eusten eta 

alderdiaren antolaketa bultzatzen saiatu ziren 

Baina hala ere langileen afiliazio-kopurua ez zen gehiegi igo. Handik hogei 

bat urtera sozialistek bi sindikatu handi zeuzkaten: Sindicato Minero eta 

Sindicato Metalúrgico, gutxi gorabehera langileen % 10 antolatzen zutenak. 

 

d. Testuaren garrantzia  

Testu hau oso interesgarria da garai hartako arazo politiko eta sozialak 

ulertzeko: langileen egoera, Kubako Gerra, sozialisten arazoak langileak 

erakartzeko, gobernuarenak, herriaren identifikazioa lortzeko… 

 Politika honekin, hala ere, sozialistek iritzi publikoaren aurrean 

errespetagarritasuna irabazi zuten, eta ondorioz hauteskundeetan emaitza onak 

lortu zituzten. Agian, hau izan daiteke funtsean manifestuaren helburua: 

gobernuaren laguntzarekin langileak erakartzea alderdira, sindikatuetara eta 

hautestontzietara.  
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2. testua. EUSKELDUN BATZOKIJAREN ESTATUTUAK 

1. artikulua: Euskeldun Batzokija izenarekin, (…) Bizkaiko Jaun Goikua eta Lagi-Zarra leman 

jasotako doktrinen jarraitzaile diren herritarren arteko batasun eta adiskidetasun loturak sortzea 

helburu duen aisiarako zentroa sortu zen Bilbo hirian. 

2. artikulua: Behin Bizkaiko Elkarte Nagusia sortzen denean, Bizkai-Batzar deituko dena Arana 

eta Goiri-tar Sabinok idatzitako estatutuak izango dituena, Euskeldun Batzokija haren mende 

geratuko da (…). 

3. artikulua: Jaungoikua. Bizkaia katolikoa, apostolikoa eta erromatarra izango da bere barruko 

bizitzako adierazpen guztietan eta gainerako herriekiko harremanetan. 

4. artikulua: Lagizarra. Bizkaia askatasunez birsortuko da. Foru izeneko bere lege 

tradizionaletan jasotako funtsezkoena osotasunean berrezarriko du. Gure arbasoen usadio eta 

ohitura onak berrezarriko ditu. Erabat ez bada ere, gehienbat, euskal arrazako familiez osatuko 

da. Euskara izendatuko du hizkuntza ofizialtzat. 

5. artikulua: Eta. Ordena erlijiosoaren eta politikoaren eta gauza jainkotiarren eta gizatiarren 

arteko harmonia perfektuaren eta adostasunaren gainean ezarriko da Bizkaia. 

6. artikulua: Jaungoikua eta Lagizarra bereiztea. Ordena erlijiosoaren eta politikoaren, 

eklesiastikoaren eta zibilaren arteko bereizketa argi eta markatuaren gainean ezarriko da 

Bizkaia. 

7. artikulua: Jaungoikua Lagizarraren aurretik jarriko da. Politikoak erlijiosoarekiko eta 

Estatuak Elizarekiko erabateko eta baldintza gabeko mendekotasunaren gainean ezarriko da 

Bizkaia. 

8. artikulua: Bizkaia, bere arraza, bere hizkuntza, bere fedea, bere izaera eta bere ohiturak 

kontuan hartuta, Araba, Nafarroa Beherea, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa eta Zuberoaren arreba 

izanik, sei herrialde horiekin elkartu edo konfederatuko da Euskalerria izeneko (Euskeria) 

multzoa osatzeko, baina bere autonomia partikularra batere murriztu gabe.(…). 

 

Bilbon, 1894ko uztailaren 14an. 
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a. Testuaren kokapena 

Testu konplexua da, aisialdirako elkarte baten estatutuak eta programa politiko 

bat lotzen dituelako. Bilbon sortutako elkarte abertzale baten estatutuak dira. 

Baina funtsean testu politiko baten aurrean gaudela esan dezakegu. Testua ez 

dago osorik, artikulu batzuk agertzen zaizkigu eta.  

Euzkeldun Batzokijaren araudiaren egilea Sabino Arana Goiri izan zen. 

Sabino Arana euskal abertzaletasunaren sortzailea izan zen. 

 

b. Testuaren analisia 

Testuan bi motatako ideiak bereizi daitezke: batzokiaren antolaketari 
dagozkionak eta ideologiari dagozkionak. 
 

Alderdiaren antolaketa 

 Ideia abertzaleak dituztenak biltzeko elkarte bat da, Bizkaia Espainiak 

zapalduta daukala sentitzen dutenak, alegia. 

 Geroago Bizkai Buru Batzarra sortuko da eta Bilboko Euzkeldun 

Batzokija haren menpe geratuko da. Hau da, Bizkaiko Alderdi 

Jeltzalea sortzen denean, Bilboko elkarte hau alderdian bilduko da. 

 

Alderdiaren ideologia 

Elkartearen helburuak zehazten dira araudi honetan. Sabinok etorkizuneko 

Bizkaiak nolakoa izan behar duen irudikatzen du. 

Bizkaia katolikoa izango da. Botere politikoaren gainetik jarriko dute 

Jaungoikoa eta Eliza. Katolizismoa Lagizarraren gainetik jarriko du Sabinok. 

“Jainkorik gabe ez dugu ezer nahi”, zioen. Alde horretatik oso integrista zen 

Arana. 

Lege Zaharrari berebiziko garrantzia ematen dio. Jatorrizko askatasuna 

berreskuratu eta Lege Zaharraren berrezarpenean oinarrituko dute 

etorkizuneko Bizkaia independentea. Sabino Aranarentzat, Gernikan egiten 

ziren biltzarrak soberanoak ziren, burujabeak, eta beraz, sistema forala bere 

osotasunean berreskuratzen bazen, Bizkaia erabat independentea izango zen. 

Lagizarra eta independentzia parekatu egiten ditu. Horregatik, alderdia udal-

batzarretan eta probintzietako batzarretan antolatuko zen, garai bateko Bizkaiko 

sistema foralaren egituraketa berreskuratuz. 
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Euskara izango da Bizkaiko hizkuntza ofiziala. Euskara bizkaitarren 

hizkuntza zen, baina ofizialki ez zen inon erabiltzen. Bilbon bertan euskarari ez 

zioten kasu handirik egiten. Euskara baserritarren hizkuntza zen, pobreena. 

Euskaldun aberats gehienak erdarara pasatzen ziren, eta seme-alabei ez zieten 

erakusten. Sabinok berak euskara ikasi zuen eta horrek iraultza txiki bat eragin 

zuen: Bilboko aberats bat euskara balioesten zuena…! Alor honetan, “Euskera 

garbijaren” aldekoak ziren. Hitz berriak asmatu zituzten (txadon, gotzon, ludi...) 

eta pertsona izen berriak ere bai (Koldobika, Joseba, Edurne…). 

Bizkaia gehienbat euskal arrazako familiaz osatuko da. Euskaldun Batzokiko 

kide izateko, hamasei abizen euskaldun izan behar ziren. Egia esan, arau 

honekin ez ziren oso zorrotzak izan eta berehala onartu zituzten erdal abizenak 

zituztenak ere. 

 Bizkaia independentea beste euskal estatu independenteekin konfederazio 

batean bilduko da, baina estatu bakoitzak bere independentzia gordeko du. 

Euskal estatuen konfederazioari “Euzkadi” izena emango zaio. Testuan 

“Euskeria” deitzen zaio: euskaroen herria.  

 

c. Testuingurua 

Foruen galera oso traumatikoa izan zen euskaldun askorentzat, baita 

Sabinoren familiarentzat ere, bere aitak karlisten alde borrokatu baitzuen. 

Bestalde, 1876tik aurrera Bizkaiko industrializazioak bultzada handia izan zuen. 

Bilbo eta bere inguruko herriak Espainiatik etorritako langilez bete ziren. Egoera 

horren aurrean, Sabino Aranak ondorio batzuk atera zituen: 

 Bizkaia independentea izan zen sistema foralak iraun zuen bitartean. 

Beraz, Lege Zaharra berreskuratzearekin, independentzia ere 

berreskuratukoo zuten. (“Lagi Zarra”, Sabinorentzat) 

 Bizkaitarrak eta gainerako euskaldunak ez ziren espainolak. 

 Gerra Karlistetan bizkaitarrek eta euskaldunek gaizki jokatu zuten, ez 

zuten beren interesen alde egin. 

 Bizkaia eta bizkaitarrak desagertzeko arriskuan zeuden langile 

espainiarren etorrera masiboarekin. Erlijio katolikoaren iraupena ere 

arriskuan zegoen, baita euskararena ere. 
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 Bizkaian aritzen ziren alderdi politikoek Bizkaiaren kontra egiten 

zuten. 

Egoera horri aurre egiteko, bizkaitarrek beren izaeraren kontzientzia hartu 

behar zuten (ez zirela espainolak eta zapalduta zeudela). Alderdi politiko 

batean antolatu behar zuten eta estrategia bat garatu, independentzia lortzeko. 

Hala, Bilboko jarraitzaile batzuekin, Aranak Euskeldun Batzokija izeneko 

elkartea sortzea erabaki zuen 1894an. 

Euskaldun Batzokiaren irekiera ez zen agintarien gustuko izan eta berehala 

debekatu eta itxi egin zuten. Sabino bera ere preso sartu zuten eta Euskeldun 

Batzokiko kideei isun gogorrak jarri zizkieten. Handik gutxira itxi egin zuten, eta 

taberna batean hasi ziren biltzen. Dena dela, oztopoak oztopo, 

abertzaletasunaren ideiak zabaltzen joan ziren, bereziki Bizkaian. Euskeldun 

Batzokijaren inaugurazioaren ondoren Bizkaiko erakundea sortu zuten. Alderdi 

berriaren izena Euzko Alderdi Jeltzalea zen. JEL Jaungoikoa Eta Lagizarraren 

akronimoa da. Bermeon, Barakaldon, Mundakan batzokiak ireki zituzten eta 

EAJren antolaketa Bizkaia osora zabaldu zen. Gainerako euskal probintzietara 

ere zabaldu zen, baina Bizkaian baino indar gutxiagorekin. 

Euskararen aldeko lana egiten hasi ziren, hala nola euskarazko eskolak 

ematen eta aldizkarietan euskarazko orriak argitaratzen. Alor honetan 

abertzaleek “euskara garbiaren” aldeko hautua egin zuten, euskara horretan 

asmatutako berba berriak erabiliz betikoen ordez (aingeru/gotzon; 

birjina/neskutsa; zeru/donoki…); baina herritarrek ez zuten oso ondo ulertzen. 

Pertsona izenekin, ordea, arrakasta handiagoa izan zuten (Joseba, Koldobika, 

Edurne, Miren…), Elizan eta erregistro zibilean onartuak ez baziren ere. 

Euskal “izaeraren” beste atal batzuk ere lantzen zituzten batzokietan ( 

folklorea, dantzak, bertsolaritza...). Ikurrina eta euskal himnoa ere asmatu 

zituen Sabino Aranak. 

Erlijioari ere garrantzi handia eman zioten, hasierako jeltzaleak oso 

katolikoak ziren eta. 

1901. urtera arte, jeltzaleek ez zuten onartu Espainiako hauteskundeetan 

sartzea. Urte horretan, erlijioa defendatzeko konpromisoa hartu zuen kandidatu 

integrista bati laguntza ematea onartu zuten. 

Sabino Arana 1903an hil zen eta bere jarraitzaileek ideia abertzaleak 

zabaltzen jardun zuten: kontzientzia nazionala pizten, euskararen erabilera 
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bultzatzen, bertsolaritza, euskal folklorea (guztia katolizismoaren barruan, 

noski), alderdiaren antolaketa (batzokiak eta abar) Euskal Herrian zehar 

zabaltzen etab. 

Handik urte batzuetara, nazionalismoa errotuta zegoen Bizkaian eta 

Gipuzkoan. Probintzia horietan, herri gehiena nazionalista zen edo 

nazionalismotik oso hurbil sentitzen zen. 

 

d. Testuaren garrantzia 

Euskeldun Batzokijaren estatutuak interesgarriak dira hasierako abertzaleen 

ideologiaren atal batzuk ezagutzeko. Sabinok bere ideiak Bizkairako planteatu 

zituen eta horregatik askok nazionalismoa bizkaitartasunarekin parekatzen 

zuten: alderdi nazionalista alderdi bizkaitarra zen. Estatutu hauetan irudikatzen 

duten Bizkaia Foruen garaiko Bizkaia da, baina praktikan EAJk alderdi politiko 

moderno baten moduan funtzionatu zuen. 
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VII. GAIA. II. ERREPUBLIKA  

(1931-1936) 

 

 

 

1.-  II. Errepublikaren aldarrikapena 

1930eko urtarrilean Primo de Riveraren diktadura bukatu zen, eta ondorengo 

urte eta erdian, behin-behineko konponbide bezala, militarrek agintean jarraitu 

zuten (diktablanda), baina erabaki seriorik hartu gabe. 

1930eko abuztuan talde errepublikano batzuk, Esquerrako katalanistak eta 

Indalecio Prieto Donostiako Itunean bildu ziren, monarkiaren aurka eta 

errepublikaren alde egiteko. Armadaren barruan ofizial ugari errepublikaren 

aldekoak ziren, eta Guardia Zibilaren buruzagiak ere errepublikaren alde jarri 

ziren. Intelektual askok eta askok monarkia kendu eta errepublika ezarri nahi 

zuten. 

Alderdi dinastiko zaharrak, kontserbadorea eta liberala, monarkiari eusten 

ziotenak, aspalditik zeuden krisian, eta politikari dinastiko gazteak ere 

errepublikanismora pasatzen hasi ziren (Maura Gamazo, Alcala Zamora…). 
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1931ko apirilean udal-hauteskundeak egin ziren, eta probintzietako 

kapitaletan eta hiri handi gehienetan kandidatura errepublikanoak atera ziren 

garaile. Donostiako Itunean bildutako alderdiek, emaitzak ikusita, errepublikaren 

aldeko plebiszitu gisa ikusi zuten, eta leku askotako udaletxeetan errepublika 

aldarrikatzen hasi ziren.  

Egoera horren aurrean, gobernuak ez zekien zer egin eta agintea gobernu 

probisional bati pasatu zion. Alfontso XIII.ak boterea utzi eta atzerriko bidea 

hartu zuen. Klase dominatzaileek ere uste zuten errepublika monarkia baino 

eredu egokiagoa izan zitekeela estatua modernizatzeko, horregatik ez zuten 

ahalegin handirik egin erregeari eusteko. Udal-hauteskundeak errepublikanoek 

irabazi zituzten hiri handi gehienetan, eta herri txikietan ordea monarkikoek. 

Baina hiriak dinamikoagoak ziren, politikoki aktiboagoak, eta hauteskunde 

hauek erregetzaren kontrako eta errepublikaren aldeko izaera plebiszitarioa 

hartu zuten. Gainera, alderdi monarkikoak ondo antolatu gabe joan ziren 

hauteskundeetara.  

Horrela, bada, 1931ko apirilaren 14an II. Errepublika aldarrikatu zen. 

Errepublikak sektore askoren esperantzak piztu zituen. Baina Krisi Handiaren 

ondorioak iristen hasi ziren eta egoera ekonomikoak ez zuen laguntzen 

horrelako erregimen-aldaketa bat bide zuzenetik eramateko. Europako giro 

politikoak ere ez. Estatu askotan sistema totalitarioak nagusitu ziren: Italian 

faxismoa, Portugalen salazarismoa… Hori gutxi balitz bezala, urte bereko 

maiatzean Madrilen eta beste hiri askotan komentuak eta elizak erre zituzten. 

Sektore katolikoak asko ikaratu ziren eta Errepublikaren kontrako jarrera 

hartzen hasi ziren. 

 

2.-  Gorte konstituziogileak 

Apirileko hauteskundeetan udaletako zinegotziak eta alkateak aukeratu zituzten 

eta behin-behineko gobernua ezarri zen Madrilen. Ekainean, Gorteetako 

diputatuak aukeratzeko hauteskundeak egin ziren. Hauteskunde hauetan ere 

garaileak ezkerrekoak izan ziren, artean eskuineko indarrak behar bezala 

antolatuta ez zeudelako. Hauteskundeak nahiko konplikatuak izan ziren eta 

uztailera arte luzatu ziren. Parlamentu berriaren lana konstituzio bat egitea zen, 
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eta, ezker eta eskuinaren arteko eztabaida eta liskar gogorren artean, 

abendurako II. Errepublikako konstituzioa atera zuten.  

 

Konstituzioaren ezaugarriak 

 Errepublika klase guztietako errepublika moduan definitzen da. 

 Errepublikako presidente- eta gobernuko presidente-karguak 

bereizten dira. 

 Errepublikako presidenteak eskumen edo atribuzio ugari 

bereganatzen ditu. 

 Botere politikoaren bereizketa garbia da, oso zehatza. 

 Tribunal de Garantías Constitucionales delakoa eratzen da, 

oinarrizko eskubideak bermatzeko. 

 Parlamentua bakarra izango da (kongresua eta senatuaren ordez). 

 Emakumeen boto-eskubidea ere onartzen da. 

 Erregioei (probintzia bakar edo probintzia-multzo bati) autonomiarako 

eskubidea onartzen zaie. 

 Erregimenaren izaera laikoa ondo nabarmentzen da: 

 26. artikuluan erabakitzen da Elizak ez duela jasoko 

laguntza ekonomikorik estatutik. 

 27. artikuluan, Jesusen Lagundia (jesuiten ordena) 

deuseztatzen da. Atzerrira joan ziren jesuita gehienak. 

 Erlijioaren irakaskuntza kendu egiten dute eskola 

publikotik. 

 Desjabetzeko eskubidea onartzen da, “nazioaren interesak” 

hori beharrezko ikusiz gero (gaizki ustiatzen ziren 

latifundioen kasuan, esate baterako). 

 

3.-  Azañaren Gobernua (1931-33) 

Bi urtean zehar, errepublikanoz eta sozialistaz osatutako ezkerreko gobernu 

batek agindu zuen. Presidentzian Manuel Azaña jarri zen, Acción 

Republicanako liderra. 

Azañaren gobernuak erreforma sakon batzuk egin zituen: 
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 Erreforma militarra. Espainiako armadan ofizial gehiegi zeuden, eta 

gainera gehienak nahiko eskuindarrak eta monarkiaren aldekoak 

ziren. Errepublikarekiko fideltasuna lortzearren, Zaragozako 

Akademia militarra itxi zuen (Franco zen bertako zuzendaria) eta 

jeneral “susmagarrienak” penintsulatik urrun bidali zituen, Afrikara eta 

Kanarietara. Armada modernizatzeko, ofizial-kopurua gutxitu egin 

zuen eta arma berriekin hornitu. Baina neurri hauek ez ziren militar 

askoren oso gustuko izan. 

 Sekularizazioa. Sekularizazio politikarekin, katolikoek errepublikaren 

kontrako jarrera hartu zuten. Politika honen ondorioz, ezkontza 

zibilak, hilerri zibilak, hezkuntza laikoa (gurutzea eskolatik kendu), 

dibortzio-eskubidea etab. etorri ziren. 

 Nekazaritzaren Erreforma. Nekazaritza modernizatzeko, LRA (Ley de 

Reforma Agraria) atera zuten. Lege honekin, Espainiako arazo 

larrienetakoa konpondu nahi zuten. Nekazaritzaren modernizazioa 

beharrezkotzat zeukaten errepublikanoek. Lur gehiena latifundio 

handitan banatuta zegoen, eta bertako jornalarien baldintzak oso 

gogorrak ziren. Nekazari gehienak ez ziren lantzen zuten lurraren 

jabeak. Kasu askotan latifundioetako jabeek administratzaile eta 

kapatazekin kudeatzen zituzten beren jabetzak. Latifundista eta 

jornalarien arteko harremanak oso menpekoak ziren (señoritismoa). 

Legearen helburua nekazaritza modernizatzea eta jabetza ertaineko 

nekazari-klase bat sortzea zen. Horretarako, latifundio batzuk 

desjabetu egingo zituzten, txarto esplotatzen zirenak (“Grandes de 

España” deiturikoen jabetzak), indemnizaziorik gabe, eta lurra 

nekazari familien artean banatuko zen.  

Erreforma aurrera eramateko, IRA (Instituto de Reforma Agraria) 

sortu zen. Lege horrekin sektore eskuindarrak ikaratu egin ziren eta 

Sanjurjo jeneralak kolpe militarra eman zuen, baina gaizki atera zen 

eta legea berehala onartu zen. Legea aurrera eramatea nahiko 

konplikatua zen, IRAren burokrazia ere nahiko nahasia, nekazariek 

ezin zuten indemnizazioa ordaindu…. Bestalde, nekazarien artean 

jarrera kolektibistak nahiko indartsuak ziren (ez zuten latifundioa 

zatitu nahi, modu kolektiboan landu baizik), eta leku batzuetan 
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nekazariak, sindikatu anarkisten laguntzarekin, finkak okupatzen hasi 

ziren. Gobernuaren erantzuna oso bortitza izan zen eta erreboltak 

inolako errukirik gabe zapaldu zituen: Arnedo, Casas Viejas, 

Castilblanco… 

 Kataluniako Autonomia Estatutua. Esquerra Catalanak Donostiako 

Ituna sinatu zuen, eta 1931ko apirileko hauteskundeetan Katalunian 

gehiengoa lortu ondoren, Generalitatea berrezarri zuen Francesc 

Maciaren zuzendaritzapean. Azañaren gobernuak, egoera hau 

Espainiako Errepublikako legalitatera moldatzeko, autonomia-

estatutua onartu zuen. 

 Kultur alorrean ahalegin handia egin zuen umeak eskolatzen, baina 

ikasketa laikoa zenez, guraso katoliko askok ez zituzten beren umeak 

eskolara bidaltzen. 

Casas Viejaseko hilketen ondorioz, Azañak ezkerreko diputatuen laguntza 

galdu eta dimititu egin behar izan zuen. 1933ko azaroan egindako 

hauteskundeetan eskuinak irabazi zuen (CEDAk eta Lerrouxen erradikalek). 

 

 

 

4.-  Eskuineko gobernuak (1933-36) 

Eskuinak hauteskundeak irabazi ondoren, Lerrouxek (Partidu Errepublikano 

Erradikalekoa) gobernua osatzeko agindua jaso zuen Alcala Zamora 

presidentearengandik. 

Urte horietan eskuineko gobernuak egon ziren agintean CEDAren 

laguntzarekin, baina CEDAkoek gobernuan parte hartu gabe. CEDA 



135 

 

(Confederación Española de Derechas Autonómas) eskuineko alderdi askoren 

koalizioa zen, bere liderra Gil Robles zelarik.  

Eskuineko gobernuak neurri hauek hartu zituen: 

 Amnistia zabala Errepublikaren kontra altxatu zirenentzat 

(Sanjurjo...). 

 Eskola berrien eraikuntza geldiarazi eta ordena erlijiosoei 

erraztasunak eman irakaskuntzan aritzeko. 

 Kataluniako parlamentuaren erabaki batzuk atzera bota. Kataluniako 

parlamentuak lege bat atera zuen nekazariek ordaintzen zituzten 

errentak epe luzerako kontratu bihurtzeko, baina Tribunal de 

Garantías Constitucionales delakoak ez zuen legea onartu, lurjabeen 

eskubideak errespetatzen ez zituelako. 

Horrelako neurriak ikusita, ezkerreko alderdiak ikaratzen hasi ziren. Beren 

iritziz, Errepublika bera arriskuan zegoen, eta erregimena faxismora labaintzen 

ari zen. Urte bertsuetan, Alemanian Weimarreko Errepublika III. Reich bihurtu 

zen, estatu totalitarioa (nazia), eta Italian egitura parlamentarioa, Mussoliniren 

erregimen faxista. 

Gainera, CEDAk erabaki zuen gobernuan sartuko zela, hau da, bere 

ministro batzuk izendatuko zituela. Ezkerrarentzat CEDA ez zen alderdi 

errepublikanoa eta erabaki horrekin Errepublikaren iraupena arriskuan ikusi 

zuten. Haien iritziz, CEDA gobernuan sartuz gero Espainia faxista bihurtuko 

zen.  

Arrisku hori saihesteko, ezkerrak greba orokor iraultzailea prestatu zuen, 

baina grebaren erantzuna oso desberdina izan zen: 

 Katalunian Generalitateko presidenteak, Lluis Companysek, Estat 

Catalá aldarrikatu zuen, baina borroka txiki batzuen ondoren armadak 

egoera menperatzea lortu zuen, eta Companys preso hartzea ere bai. 

 Madrilen, Bilbon... greba-saioak egin ziren, baina berehala 

deuseztatu zituzten. 

 Asturiasen errebolta serioagoa izan zen. Langileen erakundeek, 

anarkistek, sozialistek eta komunistek Alianza Obrera delakoa 

antolatu zuten; meatzariek armak lortu zituzten eta Oviedo hartu. 

Gobernuak Francisco Francori deitu zion ordena berrezartzeko, eta 

Legioarekin eta Afrikako tropekin, metodo bortitzak erabiliz, errebolta 
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menperatzea lortu zuen. Errepresioa oso gogorra izan zen, mila 

langiletik gora hil zituzten eta. 

Baina Urriko Iraultza gaizki atera zen. Ezkerrarentzat sekulako derrota izan zen. 

30.000 preso politiko atxilotu zituzten eta erbestera ihes egin zutenak ere asko 

izan ziren.  

Eskuineko gobernuen erorketa ustelkeria kasu batetik etorri zen. Partido 

Radicaleko politikari batzuek sobornoa onartu zuten (erloju batzuk) kasinoak 

irekitzeko baimenaren truke. Kasinoetan, dirudienez, tranpa egiten zuen 

erruleta bat jarri nahi zuten, Strauss eta Perel eta Lowannek asmatutakoa. 

Gertaera hau “Estraperloaren eskandalua” izenarekin ezagutzen da. Kasua 

prentsan zabaldu zenean, erradikalek dimititu egin behar izan zuten eta 

hauteskunde berriak etorri ziren 1936ko otsailean 

 

5.-  Frente Popularraren garaipena 

Hauteskunde hauetara ezkertiarrak batuta joan ziren. Horretarako, ezkerreko 

koalizio elektoral handi bat prestatu zuten: Frente Popularra. Sozialistak, 

komunistak eta ezkerreko errepublikanoak (Azañaren IR) elkartu ziren bertan. 

Anarkistek ez zuten botorik ematen, baina oraingoan CNTk FPri botoa emateko 

aholkua eman zien bere jarraitzaileei. Urriko Iraultzaren ondorioz anarkistek 

preso pila bat zeukaten, eta haientzat amnistia lortu nahi zuten. 

Eskuinekoak, ordea, hiru aukeratan banatuta joan ziren: CEDA, Bloque 

Nacional (monarkikoak, tradizionalistak eta Lliga Catalana) eta Falange 

Española. 

Falange alderdi minoritarioa zen, bere liderra, Jose Antonio Primo de 

Rivera diktadorearen semea, prestigio handiko politikaria zelarik. Falange 

Italiako edo Alemaniako konponbideen aldekoa zen (nazional-sindikalismoa). 

Hauteskundeak Frente Popularrak irabazi zituen, eta gobernu berriaren 

presidentzian Manuel Azaña jarri zuten. Berehala, preso politikoak kartzeletatik 

ateratzen hasi ziren, nekazariak lurrak okupatzen, eta langile erakundeak 

erradikalizatzen, greba ugari eginez. Giroa okertzen zihoan. Ezkertiarrak eta 

eskuindarrak elkarri tiroka ibiltzen ziren kaleetan, alderdi gehienek zeuzkaten 

talde armatuak eta. 
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Gauzak horrela zeudelarik, uztailaren 12an eskuineko pistolero batzuek 

Castillo tenientea (ezkertiarra) tirokatu eta hil egin zuten, eta gau berean polizia 

batzuek Calvo Sotelo diputatu ultraeskuindarra atxilotu eta hil egin zuten. 

Eskuinaren partetik areagotu egin ziren armadaren kolpe militarraren aldeko 

deialdiak, eta sindikatuak ere geroz eta joera erradikalagoak ari ziren hartzen. 

Azkenean, armadaren zati batek estatu-kolpea ematea erabaki zuen, eta 

uztailaren 18an Afrikako tropak penintsulara pasatu ziren, Gerra Zibilari hasiera 

emanez.  

 

6.-  Gerra Zibila 

Afrikako tropen altxamendua Francoren zuzendaritzapean egin zen, baina 

beste jeneral batzuekin koordinatuta: Emilo Mola Nafarroan, Queipo de Llano 

Sevillan, Fanjul Madrilen, Goded Bartzelonan... Langileen erakundeek 

horrelako zerbait espero zutenez, altxamenduari aurka egiteko prestatu ziren. 

Horregatik sortu zen gerra zibila, kolpe militarrak ez zuelako arrakastarik lortu. 

Espainia zatitu egin zen, eta aldi berean gerra zibila eta gerra soziala gertatu 

ziren. Europako indar sozial eta politikoak ere zatitu egin ziren, eskuindarrak 

altxatuen alde eta ezkertiarrak errepublikano edo “gorrien” alde. Italia faxistak 

eta Alemania naziak laguntza militarra eskaini zioten Francoren bando 

nazionalari, erregimen parlamentarioak (Ingalaterra eta Frantzia) neutral 

mantendu ziren eta Sobietar Iraultzak eta Mexikok Errepublikari lagundu zioten. 

Bestalde, munduko jarraitzaile komunistek Brigada Internazionalak antolatu 

zituzten Errepublikari laguntzeko (40.000 boluntario). Ingalaterrak eta Frantziak, 

aldiz, “ez interbenitzeko komitea” antolatu zuten, esanez armen enbargoa 

aplikatuz gero gerra berehala bukatuko zela. 

Populazioa eta lurraldea banatuta gelditu ziren, probintzia eskuindarrak 

bando nazionalarekin eta probintzia ezkertiarrak bando errepublikanoarekin. 

Populazioa erditik banatu zen gutxi gorabehera, otsaileko hauteskundeetan 

bezala. Bando nazionalean eskuinekoak, falangistak, karlistak, Eliza eta 

Armadako ofizial gehienak lerrokatu ziren, eta bando errepublikano edo gorrian 

Frente Popularreko indar politikoak. 
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Bando nazionalaren helburuak garbi zeuden: “por Dios y por España”, 

iraultza soziala eta Espainiaren zatiketa ekiditea, alegia. Errepublikanoen 

artean, ordea, xedeak ez zeuden hain garbi: gerra irabazi eta errepublika 

burgesa berrezarri edo gerra egin bitartean iraultza soziala burutu. Anarkistek 

iraultza soziala egin nahi zutenez, haiek kontrolatutako lurraldeetan 

kolektibizazioak egin ziren. Gainerako indarrek, ordea, Errepublikaren 

legalitatea ezarri nahi zuten. Hori dela eta, haien artean istilu gogorrak izan 

ziren. 

Gerra oso gogorra izan zen, eta kasu gehienetan armada nazionalak izan 

zuen iniziatiba, errepublikanoek gehienetan atzera egiten zuten eta. Dirudienez, 

gerra askoz ere azkarrago irabazteko aukera izan zuen Francok, baina gerra 

eta operazio militarrak luzatzen jardun zuen ahalik eta etsai politiko gehien 

suntsitzeko. Garbi zeukan diktadura militar bat ezarri nahi zuela eta areriorik 

gabe gobernatu nahi zuela. Gerraren ondorioz, miloi erdi pertsona hil ziren, 

atzerriratuen kopurua izugarria izan zen, preso politikoak ere ugari, eta urte 

askoan luzatu ziren fusilatzeak. II. Errepublika derrota militar batekin bukatu 

zen. 
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1. testua. CLARA CAMPOAMOR DIPUTATUAK GORTE 

KONSTITUZIOGILEETAN EMANDAKO HITZALDIA (1931-09-01) 

 

“Utzi iezaiozue emakumeari den bezalakoa izaten, hura ezagutu eta epaitzeko; errespeta 

ezazue gizaki izateagatik duen eskubidea; (…) eta eskubide konstituziogilea, herri 

zibilizatuen arau juridiko gisa, gero eta hurbilago badago askatasunaren kontzeptutik, ez 

iezaguzue arrazoitzat aipatu izaki desberdinen arteko desberdintasunaren printzipio 

aristoteliko zaharkitua (…). Utzi iezaiozue emakumeari Zuzenbidean aritzen, hasieran 

hanka-sartzeak eta zalantzak izanda ere, horrela bakarrik heziko baita hartan. (…) 

Konstituzio honen garaia eta espiritua kontuan hartuta, oso poztu nau mundu 

zibilizatuan orain arteko konstituziorik onena, libreena eta aurreratuena izango dela 

pentsatzeak. Gainera, nire ustez, behin-behineko Gobernuaren dekretuak monarkiako 

hogei mendek aitortu ez ziotena aitortuko dio emakumeari, Errepublika ezarri eta 

hamabost egunean. Uste dut hau izango dela emakumearen [sufragio] eskubidea 

onartuko duen lehen latindar herrialdea; lehen aldiz entzungo da latindar ganbera batean 

emakumearen ahotsa, emakumea bera bezain xumea, baina egiaren aurak ekarri nahi 

dizkiguna; eta harro-harro sentitzen naiz, nire Espainia izango baita emakumearen 

askatasunaren bandera jasoko duen herrialdea (…). Eta honela diotsuet, legegizonak: 

(…) ez ezazue onartu beste latindar nazio batek, datozen egunetan, guk baino lehenago 

ezartzea bere Konstituzioaren buruan emakumearen askatasuna, zuen kidearen 

askatasuna.” 

 

Espainiako Errepublikaren Gorte Konstituziogileen saioen egunkaria, 

1931ko irailaren 1eko saioa. 
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a. Testuaren kokapena 

Testu politiko bat da, Errepublikako Gorteetan Clara Campoamor diputatuak 

egindako hitzaldi baten pasartez osatutakoa. Testua ez dago osorik. Clara 

Campoamor Partido Republicano Radicaleko diputatua zen (Lerrouxen 

alderdia). Gorte Konstituziogile haietan hiru emakume zeuden: Victoria Kent 

(radikal-sozialista), Margarita Nelken (sozialista eta gero komunista) eta Clara 

Campoamor bera. Hauteskundeak egin zirenean, emakumeek ez zeukaten 

botoa emateko eskubiderik, baina legeak ez zien debekatzen hautagai izateko 

eskubidea, eta bi emakume hauek zerrendetan sartu ziren eta diputatu akta 

lortu. Hitzaldia Gorteetako diputatuei zuzenduta dago, baina modu orokorrean 

estatuko iritzi publikoari. Hitzaldiaren helburua garbia da: diputatuak 

konbentzitzea emakumeen boto-eskubidea onar dezaten. Konstituzioa egiten 

ari ziren, eta sufragio-eskubide unibertsala gauzatzea nahi zuen. 

 

b. Testuaren analisia: ideia nagusiak 

Clara Campoamorrek Gorteetako diputatuei eskatzen die onartu dezatela 

Errepublikako Konstituzioan emakumeen sufragio-eskubidea, horixe da 

testuan atzeman daitekeen ideia nagusia. Bestalde, diputatuak konbentzitzeko 

(gogoratu diputatu gehienak ezkertiarrak eta gizonezkoak zirela), beste arrazoi 

batzuk ematen ditu: 

 Konstituzioaren espirituarekin bat etorriko litzateke. 

 Printzipio aristotelikoa alde batera utzi behar da (emakumea gutxiago 

zelako ustea). 

 Errepublika izango litzateke eskubide hau onartzen lehenengo 

latindar herrialdea. 

               

c. Testuingurua 

Europako estatu gehienetan emakumeen boto-eskubidea Lehenengo Mundu 

Gerra bukatu ondoren eman zuten. Espainian, lehenengo erakunde feminista 

ere 1918an sortu zen: María de Espinosaren Asociación Nacional de Mujeres 

Españolas. 

Primo de Riveraren Directorio Militarraren garaian, ikasketak zituzten 

emakumeei edo familiaburuak zirenei botoa emateko eskubidea onartu zieten 
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hauteskunde munizipal batzuetan. Lehenengo emakumezko alkate eta 

zinegotziak ere aldi honetakoak dira. 

Asamblea Nacional Consultiva delakoan ere zazpi emakume izan ziren. 

II. Errepublika aldarrikatu zenean mugimendu feminista oso ahula zen, eta 

sufragismoak ere ez zuen apenas militanterik, baina Europako estatu 

gehienetan emakumeen boto-eskubidea onartuta zegoenez, ideia hori nahiko 

errotuta zegoen. 

Bestalde, Errepublikaren garaian jendartea asko politizatu zen eta 

emakumeak ere politikan parte hartzen hasi ziren. Alderdi gehienetan 

emakumeak afiliatzen hasi ziren, emakumeen sailak osatuz; mitinetan ere 

emakumeak hizlari moduan aritzen ziren. 

Errepublikako konstituzioa egiten ari ziren Gorteetan hiru emakume 

zeuden: Clara Campoamor, Margarita Nelken eta Victoria Kent. Clara 

Campoamor gogor aritu zen sufragio-berdintasunaren alde (Victoria Kent eta 

Margarita Nelken, ordea, kontra zeuden). Gorte haietako diputatu gehienak 

ezkertiarrak ziren, eta uste zuten emakumeak Elizaren eraginpean zeudela, eta 

botoa ematerakoan apaizen aholkuei jarraitu eta botoa eskuineko alderdiei 

emango zietela. Ezkertiarrek uste zuten botoa emateko eskubidea zabaldu 

baino lehenago emakumea hezi, edukatu behar zutela, bestela Errepublika 

bera arriskuan jarriko zela. Horregatik, Gorte haietako diputatu gehienak 

ezkerrekoak zirenez, Campoamorri kostatu egin zitzaion konbentzitzea. 

Campoamorrek erabiltzen dituen argudioak serioak dira, gogo bizia (testuan 

hori igar daiteke) jarri zuen gainera bere arrazoiak ematen, eta esan beharra 

dago azkenean nahiko diputatu konbentzitzea lortu zuela. Bere proposamen 

zehatza zera zen: boto-eskubidea Errepublikako konstituzioan sartzea. Puntu 

hau eztabaidatu zenean, eskuinekoak eta sozialista batzuk alde jarri ziren, 

baina Prieto eta beste sozialista batzuek eta ezkerreko errepublikanoek 

kontrako botoa eman zuten. Victoria Kentek kontra bozkatu zuen; Margarita 

Nelkenek alde, nahiz eta kontra egon. 

Emakumeen boto-eskubidea euskal estatuaren plebiszitua egin zenean 

gauzatu zen lehenengo aldiz, 1933ko azaroan. Geroago Gorteetako 

hauteskundeak egin ziren, eta garaileak eskuineko kandidaturak izan ziren. 

Ezkerreko indarrek Clara Campoamorri bota zioten ezkerraren derrotaren errua, 

eta sekula ez zioten barkatu. Ondorengo hauteskundeetan ezkertiarrek irabazi 
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zuten, 1936an Frente Popularraren bitartez, baina hala ere ez zioten barkatu. 

Bere esperientzia azaltzeko, Clara Campoamorrek liburu bat idatzi zuen, oso 

titulu adierazgarrikoa: Mi pecado mortal: el voto femenino. 

Ez da asko ikertu zenbat gehitu zen boto-kopurua sufragio femeninoaren 

zabalkundearekin, baina badirudi gutxi gorabehera botoak bikoiztu egin zirela. 

 

d. Testuaren garrantzia 

Clara Campoamorren hitzaldi hau oso baliagarria da garai hartako gizartea 

ulertzeko. Argi ikusten da errepublikanoen artean jarrera misoginoak, 

emakumeen aurkako aurreiritziak, oso errotuta zeudela. Bestalde, emakumeei 

botoa emateko eskubideak asko lagundu zuen emakumea politizatzen. 

 Dena dela, emakumeei boto-eskubidea eman arren, emakumeen aurkako 

neurri batzuk ere onartu zituzten ezkerreko errepublikanoek: hurrengo urtean, 

1932an, emakumeei uzta-lanetan aritzea debekatu zieten, eta 1936an, Gerra 

Zibilean, soldadu izatea. 
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2. testua. FRENTE POPULARRAREN PROGRAMA 

“Alderdiak (…) berehala izango den hauteskunde lehian euren indarren koalizioari oinarri 

eta kartel gisa balioko dien plan politiko komuna adostera iritsi dira. (…) Koalizioan elkartutako 

alderdiek honako konpromiso hauek hartu dituzte: 

Lege baten bitartez, 1933ko azaroaz geroztik egindako delitu politiko eta sozialen 

amnistia zabala ematera, auzitegiek halakotzat jo ez bazituzten ere. (…) 

Askatasunaren eta justiziaren defentsan, estatu errepublikanoaren eta bere erregimen 

konstituziogilearen funtsezko misio gisa, koalizioan elkartutako alderdiek Konstituzioaren 

agintea berrezarriko dute. (…) 

Errepublikanoek ez dute onartzen lurra nazionalizatu eta nekazariei emateko printzipioa, 

alderdi sozialistako ordezkariek eskatutakoa. Baina komenigarritzat jotzen dituzte proposatzen 

diren hainbat neurri, esaterako, nekazarien berrerospena. (…) 

Alderdi errepublikanoek ez dituzte onartzen alderdi langileek proposatutako banka 

nazionalizatzeko neurriak; baina, bestalde, onartzen dute gure banka-sistemak hainbat 

hobekuntza behar dituela. (…) 

Alderdi errepublikanoek ulertzen duten errepublika ez da klaseen arrazoi sozial edo 

ekonomikoek zuzendutako errepublika, interes publiko eta aurrerapen sozialeko arrazoiek 

bultzatutako askatasun demokratikoko erregimena baizik. Baina arrazoi horrexegatik, politika 

errepublikanoak produkzioaren interes orokorrak uzten duen muga goreneraino igo behar 

lituzke langileen baldintza moralak eta materialak, muga horretatik kanpo pribilegio sozial eta 

ekonomiko guztien gainetik egon behar duten sakrifizioei begiratu gabe. Alderdi 

errepublikanoek ez dute onartzen alderdi sozialistaren ordezkaritzak eskatutako langileen 

kontrola.” 

El Socialista, 1936ko urtarrilak 16. 
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a. Testuaren kokapena 

Testu politiko bat da, 1936ko otsailean egingo diren hauteskundeetan 

ezkerreko alderdi errepublikanoek eta langileen alderdiek aurkeztutako 

programaren zati bat. Testua ez dago osorik, zati batzuk falta dira, baina 

programaren puntu interesgarriak azaltzen zaizkigu. Hauteskunde-programa 

bat da, beraz hautesleei zuzenduta dago. Hautesleak boto-emaile guztiak dira, 

baina zehazkiago esateko ezkerreko boto-emaileei eta errepublikanoei 

zuzendutako programa da. Programan esaten dute zer egingo duten 

hauteskundeak irabazi eta gobernua eskuratzen badute. Aldi berean, zer ez 

duten egingo ere esaten dute. 

 

b. Testuaren analisia 

Testua hauteskundeetan aurkeztutako programa politikoa da, eta beraz boterea 

eskuratuz gero hartuko dituzten neurriak iragartzen dituzte: 

 Amnistia. “1933ko azaroaz geroztik…”. Urte horretan, sindikatu 

anarkistek antolatuta, lurrak okupatzen hasi ziren, eta horretan 

ibilitako jornalariak preso atxilotu zituzten. 1934ko Urriko Iraultzaren 

ondoren 30.000 preso politiko zeuden, Frantziara ihes egindako 

militante ezkertiarrak eta isunak zeuzkatenak ere asko ziren. Preso 

zeudenen artean militante anarkistak ugari ziren, eta programaren 

puntu hau erabakigarria izan zen anarkisten botoa lortzeko 

(tradizionalki anarkistak hauteskundeetan parte hartzearen aurkakoak 

ziren).  

 Konstituzioaren agintea berrezartzea. Konstituzioaren ezaugarri 

aurrerakoi, laiko eta langileen aldekoak berreskuratuko dituzte. 

Ezkerreko errepublikanoen iritziz, eskuineko gobernuek, hartutako 

neurriekin, erabat aldatu zuten Errepublikaren izaera: nekazaritza-

erreforma eten, Kataluniako alokairuen legea atzera bota, 

Generalitateko Lluis Companys presidentea preso sartu etab. Beraz, 

Errepublikak berreskuratu egin behar du jatorrizko izaera liberala. 

 Nekazarien berrerospena. Nekazarien aldeko neurriak hartuko 

dituztela, jasaten duten egoera penagarritik ateratzeko. Oso baldintza 

gogorretan bizi ziren, batez ere lurrik gabeko jornalariak. Eskuineko 



145 

 

gobernu-aldietan nekazaritza-erreforma etenda geratu zen, eta 

nekazarien egoera asko okertu zen, gosea ere pasatzen zutelarik. 

Kasu askotan, latifundistek nahiago izaten zuten lurrak landu gabe 

utzi. 

 Banka-sisteman hobekuntzak. 

 Langileen baldintza moralak eta materialak hobetzeko neurriak.  

Baina bestalde, Frente Popularrean bildutako alderdiek argi eta garbi utzi nahi 

dute beren programa ez dela programa iraultzaile bat, hau da, II. Errepublikak 

ez duela jarraituko Errusia sobietarraren bidea, komunismoa ez dela ezarriko 

Espainian. Programan oso ondo erakusten dute alderdi errepublikanoek 

(alderdi burgesek) ez dituztela onartzen langileen alderdiek eskatutako 

neurriak: 

 Lurren nazionalizazioa eta banaketa baztertu egiten dute. 

 Bankaren nazionalizazioa ez dute onartzen. 

 Produkzioa langileek kontrolatzea ere ez dute onartuko. Hau da, 

enpresa industrialen kudeaketa ez da pasatuko jabeengandik 

sindikatuen eskuetara. 

 Errepublika ez da bihurtuko langile-klasearen errepublika, langileen 

alde egingo badu ere interes orokorreko errepublika izango da. 

Askatasun demokratikoak defendatuko ditu (eta ez langileen 

diktadura, eskuindarrek uste zuten moduan). 

Beraz, beste klase sozialak ere lasai egon daitezke: Frente Popularrak 

hauteskundeak irabazten baditu ez da iraultza sozialik egingo. 

 

c. Testuingurua 

Frente Popularra 1936ko hauteskundeetarako egindako koalizio elektorala zen. 

Urte batzuk lehenago Alemanian Hitlerren alderdi naziak irabazi zituen 

hauteskundeak, eta Weimarreko errepublika demokratikoa desegin eta III. 

Reicha antolatu zuten, sistema politiko totalitarioa. Alemaniako egoera ez 

errepikatzeko, Europako herri askotan Frente Popularra izeneko elkarte 

elektoralak sortu ziren, sistema liberala eta parlamentarioa salbatzeko, 

totalitarismoaren arriskua ekiditeko eta oinarrizko eskubide politikoak 

bermatzeko. Izan ere, aldi historiko honetan erakunde parlamentario liberalak 
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krisian sartu ziren. Faxismoaren aurrerapenak nabariak ziren, eta Errusia 

sobietarreko erregimen komunistak ere sinpatia ugari sortarazten zituen. Baina 

Alemanian alderdi naziak hauteskundeak irabazi ondoren, Europako alderdi 

komunistek parlamentarismo liberala salbatzeari eman zioten lehentasuna, eta 

ez iraultza soziala egiteari. 

Testuaren egileak alderdi errepublikanoak eta ezkertiarrak dira, baina egile 

praktikoa Felipe Sanchez Roman, jurista errepublikanoa izan zen. 

Programa hau ezkerreko boto-emaileei zuzenduta dago, baina zeharka 

eskuindarrei ere bai. Horientzat lasaitasun mezu bat bidali nahi dute, 

hauteskundeak irabazi arren ez dela iraultza sozialik gertatuko. 

Frente Popularrak hauteskundeak irabazi egin zituen, besteak beste 

eskuindarrak banatuta joan zirelako. Boto-kopuruan aldea ez zen hain handia 

izan, baina Errepublikako hauteskunde-sistemak kandidatura bozkatuenari 

ematen zion aulki gehien. Hauteskundeak irabazi ondoren gobernua osatu zen, 

baina bakarrik alderdi errepublikanoen kideekin. Langileen alderdiak ez ziren 

gobernuan sartu, eskuineko sektoreak lasaitzeko asmoz, nonbait. Baina 

ezkerreko militanteek, langileek, nekazariek, iraultza soziala egiteko baldintzak 

ematen zirela pentsatu zuten, eta eskuindarrek, ostera, Errepublika 

komunismoaren kontrolpean erori behar zela. Eskuindar eta militarren arteko 

kontaktuak areagotu ziren, estatu-kolpea emateko. CEDAko gazteak (JAP) 

Falangera pasatzen hasi ziren. Uztailaren 18an Afrikako Armada altxatu egin 

zen, estatu-kolpea emateko asmoz, baina langileen erakundeak prest zeuden 

erantzuna emateko eta Gerra Zibila hasi zen. 

 

d. Testuaren garrantzia 

Frente Popularraren programaren zati hau oso interesgarria da XX. mendeko 

30eko hamarkadako Espainia eta oro har Europako giro politikoa ulertzeko. 

Azpimarragarria da alderdi errepublikanoek egin zuten ahalegina erakunde 

liberal eta parlamentarioen krisia gainditzeko. Azkenean ezin izan zuten lortu, 

eta Gerra Zibilaren ondoren Espainian diktadura frankista ezarri zen hurrengo 

40 urteetan. 
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VIII. GAIA. ERREPUBLIKA ETA GERRA ZIBILA EUSKAL 

HERRIAN (1931-1939) 

 

  

 

 

 

1.-  Euskal Herria 1931n 

Errepublika aldarrikatu zenean, haren aldeko giroa gune hiritar eta 

industrialetan baino ez zegoen. Bilbon, Irunen, Eibarren eta Donostian 

errepublikanoak eta sozialistak nahiko indartsuak ziren, baina orokorrean 

Euskal Herria ez zen identifikatzen Errepublikarekin. Jende askok 

errepublikanismoa liberal progresisten ondorengotzat hartzen zuen, Foruen 

kontrako eta zentralismoaren aldeko jarrera gogorrenekin lotuz. Alderdi 

monarkikoetako sektore antiklerikalak ere errepublikanismora pasatu ziren. 

Gainera, erregimen berria erlijio katolikoaren kontrako jarrerekin lotzen zen. 



148 

 

Euskal Herriko herri askotan jende gehiena katolikoa eta euskaldun elebakarra 

izan arren, behin-behineko gobernuak irakasle erdaldunak jarri zituen eta 

gurutzeak eskolatatik kentzeko agindua eman. Horrelako neurriek nahigabe 

handia ekarri zuten. Bestalde, Euskal Herrian Eliza indartsua zen eta erlijioaren 

praktika oso zabalduta zegoen, bokazioak ere ugariak ziren, apaiz, fraile eta 

mojen kopurua oso handia zen. Aurreko monarkian Eliza oso babestua egon 

zen, baina argi ikusten zen Errepublikarekin gauzak ez zirela berdinak izango. 

Euskal Herriko alderdi indartsuenak karlistak eta abertzaleak ziren, biak ere 

oso katolikoak. Euzko Alderdi Jeltzalea aurreko urtean, 1930ean, batu egin zen 

Bergarako biltzarrean. 1931n, bere antolaketa oso ona zen (batzokiak, 

erakundeak...), eta 1931ko apirileko hauteskundeetan oso emaitza onak lortu 

zituen. Karlisten erakundea ere nahiko ona zen, askotan Elizaren laguntzaz 

antolatzen ziren eta haren laguntzarekin irtendako zinegotzi katolikoak ere asko 

izan ziren. Abertzaleak nahiko indartsuak ziren hirietan (Bilbon) eta herri 

txikietan; karlistak, ordea, indartsuagoak herri txikietan. Abertzaleek indar 

gehiago zeukaten Bizkaian eta Gipuzkoan, karlistek Nafarroan eta Araban. 

Errepublikaren aldeko Ituna Donostian sinatu zuten baina ez nazionalistek 

eta ez karlistek ez zuten parte hartu paktuan. Hala ere, Errepublika aldarrikatu 

zenean karlista eta nazionalisten jarrera ez zen guztiz kontrakoa izan (karlistek 

ondo ikusten zuten Alfontso XIII.a atzerrira bidaltzea, eta nazionalistek 

esperantza zeukaten Esquerrako katalanistekin). Dena dela, jarrera 

antiklerikalekin asko ikaratu ziren, batez ere komentuak erretzen hasi zirenean 

eta Errepublikako gobernuak Gasteizko gotzaina, Mateo Mujika, kanpora bidali 

zuenean. 

 

2.-  Lizarrako Estatutua 

Errepublikaren aldarrikapena udal-hauteskundeetatik etorri zen eta euskaldun 

askok autonomia udal-erakundeetatik bideratzea pentsatu zuten. Euskal 

Herrian autonomiaren aldeko indarrak abertzaleak eta karlistak ziren: karlistek 

Foruen berreskurapena eskatzen zuten; nazionalistak berez independentziaren 

aldekoak ziren baina independentziaren bidean estatutu baten posibilitatea 

defendatzen hasi ziren. 
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Errepublikaren urte hauetako autonomia-eskaeren bultzagile nagusia PNV 

izan zen eta bere barruan Jose Antonio Agirre Getxoko alkatea nabarmendu 

zen. Izan ere, herriaren ordezkari bakarrak udaletako zinegotziak eta alkateak 

ziren eta udalen mugimendu bat sortu zen Euskal Herri osoan autonomia 

eskuratzeko. Autonomiaren aldeko mugimendu honetan abertzaleak, karlistak 

eta katolikoak sartu ziren, hiri handietako udal-ordezkari errepublikanoek ez 

zuten parte hartu nahi izan. Horrela, Euskal Herriko alkateen batzorde bat sortu 

zuten eta Eusko Ikaskuntzari estatutu-proiektu bat egiteko eskatu zioten. 

Proiektua 1931ko ekainaren 14an Lizarrako zezen-plazan aurkeztu zen eta 

Euskal Herriko udal-ordezkari gehienek onartu zuten. Horregatik, estatutu honi 

Lizarrako Estatutua deitzen zaio. 

Lizarrako Estatutua lau probintzietakoa zen. Eskumen askokoa zen, 

“Estado Vasco” deitzen zitzaion ente autonomoari, eta Vatikanoarekin 

harreman zuzenak izatea aurreikusten zuen. Lizarrako Estatutua defendatzeko, 

Gorteetako hauteskundeetarako kandidatura bat osatu zen, abertzale, karlista 

eta katolikoekin. Lau probintzietako 24 eskainuetatik 15 diputatu lortu zituen. 

Diputatu hauek Gorteetan Minoría vasco-navarra osatu zuten, Lizarrako 

Estatutua eta erlijio katolikoa defendatzeko. Baina Errepublikako gorteetako 

diputatu gehienak errepublikanoak eta antiklerikalak izanik, atzera bota zuten 

esanez euskaldunen asmoa Errepublikaren kontrako Gibraltar vaticanista bat 

antolatzea zela, konstituzioa egin gabe zegoela eta estatutuak konstituzioaren 

menpean egon behar zuela. Gainera, euskal diputatuen aurkako jarrerak 

errespetu gutxikoak izan ziren: minoría vasco-romana, cavernícolas, 

trogloditas... eta horrelakoak jaurtitzen zizkieten.  

Konstituzioa egiten ari zirela, laikotasunaren aldeko artikuluak onartu 

zirenean diputatu karlistek alde egin zuten Gorteetatik eta Minoría vasco-

navarra talde parlamentarioa deuseztatuta gelditu zen. 
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3.-  Batzordeetako Estatutua 

 

1931ko abenduan, konstituzioa egin ondoren, Diputazioetako Batzordeak 

estatutu-proiektu berri bat egiten hasi ziren. Proiektu honetan hiru probintziak 

baino ez ziren sartuko, “estado vasco” espresioa kenduko zuten eta baita 

Vatikanoarekin harreman zuzenak izatearena ere. Atribuzioak Lizarrakoarenak 

baino gutxiago izango ziren. Bestalde, Errepublikaren izaera laikoarekin bat 

etorriko zen.  

Estatutuaren erredakzioa eta negoziazioak nahiko konplikatuak izan ziren. 

Nafarroan, lau probintzietako estatutuaren kontrako maniobrak hasi ziren. 

1932ko ekainean, Iruñean, Nafarroako udalen bilera batean udal-ordezkariek, 

askotan herrietan esan zietenaren kontrakoa eginez, lau probintzietako 

estatuaren kontrako botoa eman zuten. Ondorioz, estatutu-proiektua hiru 

probintzietara mugatu zen. Bigarren proiektu honetan karlistak kanpoan geratu 

ziren. Haientzat ezinezkoa zen Errepublika laiko harekin kolaboratzea. Gainera, 

erreketeak (beren talde armatuak) berrantolatzen hasi ziren Eliza defendatzeko 

eta Errepublikaren kontra egiteko. Lider karlistak estatutuaren kontra egiten 

hasi ziren: Victor Pradera Foruak defendatzen hasi zen estatutuaren kontra, La 

Constancia Donostiako egunkariak zioen estatutuan ez zela Jainko hitza 

azaltzen (eta beraz Jainkoaren kontrakoa zela), eta Araban Jose Luis Oriolek 

esaten zuen Bizkaia eta Gipuzkoa industrialen menpe geratuko zela Araba. 

Baina nazionalistek estatutu honen alde egin zuten, eta azkenean plebiszitatu 

egin zen 1933ko azaroan, baietzaren aldeko ehunekoak ondokoak izan 

zirelarik: Gipuzkoan % 89,5; Bizkaian % 88,4; Araban % 46,4.  
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Garbi dago karlistek ez zutela beren helburua lortu Gipuzkoan eta Bizkaian, 

baina bai Araban, bertako baietzak erdira ere ez ziren iritsi eta. Ondorengo 

hauteskundeetan eskuindarrek irabazi zuten, eta, haien jarrera askoz ere 

zentralistagoa zelarik, ez zuten inolako asmorik estatutua onartzeko. Gainera, 

CEDAko diputatuek Araba estatutu-proiektutik ateratzea nahi zuten. 

 

4.-  1936ko Estatutua 

Ondorengo bi urteetan euskal autonomiaren aldeko ekimen guztiek Gorteen 

ezetza jaso zuten. 1936ko otsaileko hauteskundeak egin zirenean auzia berriro 

planteatu zen, Frente Popularrak Estatutua bere programan sartu zuen. Baina 

hauteskundeak irabazi arren 1936ko otsailetik uztailera estatutuaren proiektuak 

ez zuen aurrerapen handirik egin. 

Baina gerra lehertu zenean gauzak aldatu ziren. Nazionalek hasiera-

hasieratik menperatu zituzten Nafarroa eta Araba (Laudio ingurua izan ezik), 

eta irailaren bukaerarako ia Gipuzkoa osoa konkistatuta zeukaten. Egoera 

horretan, Bizkaia ere nazionalen eskuetan erortzeko zorian zegoela, Valentzian 

bildutako Errepublikako Gorte murriztu batzuek (diputatu eskuindarrak alde 

eginda zeuden) Estatutua onartu zuten. Esan bezala, Euskal Herriko lurralde 

gehiena frankisten kontrolpean zegoen. Gipuzkoan herri bat geratzen zen 

konkistatu gabe: Elgeta. Estatutu honen testua 1933ko Estatutuaren testua da 

gutxi gorabehera. Sinbolikoki, Gipuzkoan ere aplikatu zela adierazteko, 

Elgetako Estatutua deitu zioten. Guda-lerroa Gipuzkoaren eta Bizkaiaren 

arteko mendietan antolatu zen, tropa frankisten aurrerapenak geldiarazteko, 

beraz estatutu hau gerra egoeran eta Bizkaian aplikatu zen funtsean. 1936ko 

urritik 1937ko ekainera, estatutu honen babespean, Eusko Jaurlaritza antolatu 

zen, Jose Antonio Agirre lehendakari zelarik. Euskal autonomiak 9 hilabete 

baino ez zuen iraun. Estatutu hau babesten zuten indar politikoek gerra galdu 

zuten, baina Eusko Jaurlaritzak lanean jarraitu zuen erbestean Francoren 

erregimenaren aurka eta autonomiaren alde. 
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5.-  Gerra Zibila Euskal Herrian 

Frente Popularraren kontrako armadaren altxamenduak erantzun desberdina 

izan zuen Euskal Herriko probintzietan: Araba eta Nafarroa altxamenduaren 

alde jarri ziren eta Gipuzkoa eta Bizkaia, kontra. 

Nafarroa konspirazioaren gune garrantzitsua izan zen. Bertako kapitain 

jenerala, Emilio Mola kolpe militarraren “direktorea”, akordio batera iritsi zen 

karlistekin. Karlistek, eliztar askoren laguntzarekin, 6.000 boluntarioko tropa bat 

antolatu zuten: erreketeak. Nafarroan, bestalde, errepublikano edo gorrien 

kontrako jazarpena lehenengo egunetik hasi zen eta cuneteroen ekimenez hiru 

mila pertsona baino gehiago fusilatu zituzten. Araban ere erreketeen aportazioa 

oso inportantea izan zen. Gasteizko kapitain jenerala, Camilo Alonso Vega, 

kolpe militarraren alde zegoen. Gasteizen sindikatuak greba egiten saiatu ziren 

baina ez zuten ezer lortu. Beraz, Araba eta Nafarroa lehenengo egunetik militar 

altxatuen kontrolpean geratu ziren. 

Gipuzkoan kolpeak porrot egin zuen. Bertako militarrak altxamenduaren 

alde zeuden eta Donostia okupatu nahi izan zuten, baina CNTko anarkistek 

atzera bota zituzten. Bilbon altxamenduaren aldeko giroa eskasagoa zen eta 

militarrak ez ziren ausartu ezer egiten. 

Nafarroa menperatu ondoren, nazionalak Gipuzkoa konkistatzera abiatu 

ziren. Irailean Irun hartu zuten, eta handik gutxira Donostia eta ia Gipuzkoa 

osoa Elgeta izan ezik. Frente Popularreko jarraitzaileak (gorriak) eta 

abertzaleak Bizkaira ihes egiten hasi ziren, nazionalen errepresioaren bildur.  

Bien bitartean, Bizkaia ere nazionalen eskuetan erortzeko zorian 

zegoenean, Errepublikako Gorteek euskal estatutua ematea onartu zuten. 

Nazionalistek Mendigoizale Batzaren bitartez armak lortu zituzten merkatu 
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beltzean eta erresistentzia seriotasun gehiagorekin antolatu zen. Bizkaiaren eta 

Gipuzkoaren arteko mendietan luebaki (trintxera) lerro bat eraiki zuten 

nazionalen aurrerapena geldiarazteko. Jelkideek Euzko Gudarostea antolatu 

zuten beren batailoiekin. Azaroan, euskal armadak Gasteiz konkistatzeko saio 

bat egin zuen, baina nazionalek Legutio inguruan ofentsiba geldiaraztea lortu 

zuten. Hurrengo udaberrirarte frontea Bizkaiaren eta Gipuzkoaren arteko 

mugan egonkortu zen. 

Euskal armada batailoietan zegoen antolatuta. Alderdi politiko edo sindikatu 

bakoitzak bere batailoi propioak zeuzkan: jelkideak, Eusko Indarrekoak (ANV), 

solidarioak (ELA), UGTkoak, sozialistak, komunistak, anarkistak, CNTkoak, 

errepublikanoak... Gerraren zuzendaritza Agirrek berak hartu zuen azkenean, 

militar profesionalekin ez zegoelako fidatzerik (leales geográficos). Gudu edo 

bataila aipagarrienak mendietan izan ziren: Intxorta, Saibigain, Sollube, 

Lemoatx, Artxanda etab. Antolaketa arazoak izan ziren, baina euskaldunen 

gabezia larrienak artilleria eta hegazkineria eza izan ziren. Bitartean, nazionalek 

Alemania naziak bidalitako Kondor Legioaren eta  Mussoliniren boluntarioen 

laguntza izan zuten. Aleman eta italiarren artilleriaren eta hegazkineriaren 

laguntzarekin (artean armamentu modernoena eta eraginkorrena), iniziatiba beti 

frankistena izan zen. 

1937ko udaberrian, Molak Bizkaiaren kontrako erasoa bota zuen. 

Erasoa oso bortitza izan zen. Molak hegazkineria erabili zuen gudari eta 

milizianoen erresistentzia ahultzeko. Durangoko bonbardaketa eta batez ere 

Gernikakoa oso gogorrak izan ziren, herriak suntsituz eta biktima zibil ugari 

eraginez. 

Bilbo babesteko, defentsa sistema bat, Cinturón de Hierro delakoa, eraiki 

zuten inguruko mendietan, baina azkenean ez zuen ia ezertarako balio izan. 

Eraikuntza-lana zuzendu zuen ingeniaria, Alejandro Goikoetxea, Francoren 

bandora pasatu zen plano guztiekin. 1937ko ekainaren 19an tropa nazionalak 

Bilbon sartu ziren eta euskal batailoiak Santander aldera abiatu ziren. 

Bizkaia galdu ondoren, gudari eta miliziano gehienak Kantabria aldera joan 

ziren. Tartean, PNVko buruzagi batzuk, Vatikanoaren bitartekaritzaz, italiarrekin 

tratuan hasi ziren. Negoziazioen helburua euskaldunen kontrako errepresioa 

arintzea zen. Paktuaren arabera, euskal gudari eta milizianoak tropa italiarren 

babespean geratuko ziren. Soldadu gehienak Santoñan bildu ziren eta armak 
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entregatu zizkieten italiarrei. Baina frankistek ez zuten errespetatu paktua. 

Irailaren 4an Santoñan sartu ziren eta atxilotutakoekin denetarik egin zuten: 

fusilatu, langile bortxatu moduan erabili, nazionalen bandoan berrengaiatu, 

kartzelaratu... 

Batailoi komunistek eta anarkistek ez zuten paktua onartu eta gerran 

jarraitu zuten Asturias aldean. 
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1. testua . EUSKAL HERRIKO ESTATUTUARI BURUZKO LEGEA 
(1936) 

“Diputatuen Kongresuak honako LEGE hau agindu eta berretsi du: 

1. art. Errepublikako Konstituzioaren eta Estatutu honen arabera, Arabak, Gipuzkoak eta 

Bizkaiak eskualde autonomoa osatzen dute espainiar estatuaren barruan eta “Euskal Herria” 

izena hartu du. Bere lurraldea aipatutako probintziek gaur egun osatzen dutena izango da eta 

horiek, aldi berean, modu autonomoan gobernatuko dira (…). Euskara, gaztelania bezala, 

Euskal Herriko hizkuntza ofiziala izango da (…). 

5. art. Euskal Herriari dagokio bere lurralde autonomoaren barruko babes juridikorako eta 

ordena publikoa mantentzeko polizia erregimena ezartzea. 

10. art. Euskal Herriaren botereak herrian sortzen dira eta Errepublikako Konstituzioaren eta 

Estatutu honen arabera erabiliko dituzte berak erabakitzen dituen organoek honako mugapen 

hauen arabera: 

a) Eskualdeko organo legegilea (…) sufragio unibertsal, berdin, zuzen eta sekretu bidez (…) 

hautatuko da. 

b) Organo betearazleak organo legegilearen konfiantza izan behar du eta presidentea izango da 

eskualdearen ordezkaria Errepublikarekiko harremanetarako (…). 

Lehen xedapen iragankorra. Gerra zibilak eragindako ez ohiko baldintzek irauten duten 

bitartean, Euskal Herrian behin-behineko Gobernuak aginduko du Estatutu honetan xedatutako 

eskumen guztiekin. Behin-behineko Gobernu horretako lehendakaria Estatutua promulgatu 

ondorengo zortzi egunen barruan izendatuko dute euskal udalak osatzen dituzten eta euren botoa 

askatasunez eman dezaketen herriak aukeratutako zinegotziek (…). Behin-behineko Gobernuko 

lehendakariaren hautaketa Bizkaiko gobernadore zibilak egiaztatuko du 

(…). Horrela hautatutako lehendakariak behin-behineko Gobernuko kideak izendatuko ditu eta 

horiek ez dira bost baino gutxiago izango (...) 

Diputatuen Kongresua, 1936ko urriak 4. 

Madrilgo Gazeta, 281. alea, 1936ko urriaren 7koa. 

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 1. alea, 1936ko urriaren 9koa. 
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a. Testuaren kokapena 

Testu juridiko bat da. Errepublikako Gorteek onartutako euskal Estatutuaren 

artikulu batzuk bakarrik agertzen dira. Testu honen egileak Errepublikako 

Gorteak dira. 1936ko urriaren 4an onartutako legea da, Madrilen seguruenik. 

Gerra Zibila hasita zegoen, eta Gorteetan ezkerreko diputatuak bakarrik 

zeuden. Eskuinekoak ordurako Gorteetatik alde eginda zeuden, edo preso. 

Testu ofiziala da, horregatik argitaratu zen Madrilgo Gazetan, eta bi egun 

geroago Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian. Testua ez dago osorik, 

artikulu batzuk azaltzen zaizkigu. 

 

b. Testuaren analisia 

 Errepublikako gorteek emandako Estatutua da. 

 Estatutuaren artikuluak bat etorriko dira Errepublikako 

konstituzioarekin (estatu integrala, laikoa...). 

 Hiru probintzietako Estatutua da. Probintzien mugak ezin dira aldatu 

(Trebiñu, Turtzioz, Urduña). 

 Probintzia bakoitza modu autonomoan gobernatuko da 

(Diputazioak...). 

 Euskara eta gaztelania ofizialak izango dira. 

 Polizia eta ordena publikoaren ardura eskualde autonomoari dagokio. 

Izan ere, gerra garaia zen eta ezkerreko errepublikanoak ez ziren 

fidatzen garai hartako indar polizialekin (Guardia Zibila). Euskal 

Herrian ere guardia zibilak oso inpopularrak ziren. Beraz, polizia berri 

bat sortzeko eskumena onartzen dute. 

 Organo legegile bat sortuko da, hiru probintzietako ordezkariekin. 

 Organo betearazle bat sortuko da organo legegilearen erabakiak 

aurrera ateratzeko (ez ziren gauzatu). 

 Behin-behineko gobernu bat osatuko da, gerrak irauten duen 

bitartean. 

 Behin-behineko gobernuko presidentea edo lehendakaria hautatzeko 

baldintzak arautzen dira eta bai nola osatuko den ere. 
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Estatutu honen artikuluak gutxi dira. Lizarrakoa baino motzagoa da, eta 

zehaztasun gutxiagokoa. Argi utzi nahi dute Estatutu errepublikanoa dela, 

Errepublikako balioekin bat egiten duena.  

 

c. Testuingurua 

1936ko otsaileko hauteskundeak egin zirenean autonomiaren auzia berriro 

planteatu zen. Frente Popularrak bere programan sartu zuen Estatutuarena. 

Baina, hauteskundeak irabazi arren, 1936ko otsailetik uztailera estatutu- 

proiektuak ez zuen aurrerapen handirik egin. 

Gerra lehertu zenean gauzak aldatzen hasi ziren. Nazionalek hasiera-

hasieratik menperatu zituzten Nafarroa eta Araba (Laudio ingurua izan ezik), 

eta irailaren bukaerarako ia Gipuzkoa osoa konkistatuta zeukaten. Egoera 

horretan, Bizkaia ere nazionalen eskuetan erortzeko zorian zegoela, 

Errepublikako Gorte murriztu batzuek Estatutua hau onartu zuten 1936ko 

urrian. 

Esan bezala, Euskal Herriko lurralde gehiena frankisten kontrolpean 

zegoen, Gipuzkoan herri bat geratzen zen konkistatu gabe: Elgeta. Estatutu 

honen testua 1933ko Estatutuaren testua da gutxi gorabehera, baina 

sinbolikoki, Gipuzkoan ere aplikatu zela adierazteko, Elgetako Estatutua deitu 

zioten. Frontea Gipuzkoaren eta Bizkaiaren arteko mendietan antolatu zen, 

tropa frankisten aurrerapenak geldiarazteko, beraz Estatutu hau gerra egoeran 

eta Bizkaian izan zen indarrean funtsean. 

Estatutu hau onartu eta berehala, lehendakariaren hautaketa egin zuten. Bi 

kandidatu aurkeztu ziren, Jose Antonio Agirre jelkideen buruzagi karismatikoa, 

eta Ramon Madariaga Bilboko alkate ohia. Botoa eman zutenak aurreko 

hauteskundeetan ateratako zinegotziak izan ziren, gehienak bizkaitarrak baina 

baita Gipuzkoatik eta Arabatik ihes egindako kargu publikoak ere. Botoak herri 

bakoitzeko hautesle-erroldaren arabera eman ziren. Gehiengo handi batek Jose 

Antonio Agirre aukeratu zuen. Jose Antonio Agirrek Gernikako arbolaren azpian 

hartu zuen bere kargua, formula berezi batekin: “Jaungoikoaren aurrean apalik, 

Euzko lur ganian zutunik, asaben gomutaz, Gernikako zuaizpian, nire agindua 

ondo betetia zin dagit”, Errepublikako laikotasunetik apartatuz.  
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Behin-behineko gobernua ere sortu zen eta euskaraz Euzko Jaurlaritza 

izena hartu zuen. 11 kide izan zituen (5 baino gehiago). Gobernu honetan, 

EAJk, PSOEk, Eusko Abertzale Ekintzak (ANV), Partidu Komunistak, Izquierda 

Republicanak eta Union Republicanak hartu zuten parte. 

Testuan esaten da Euskal Herria (País Vasco) izen ofiziala hartuko zuela 

erakunde autonomoak, baina praktikan Euzkadi nagusitu zen: Ejército de 

Euzkadi, Euzkadiko “bitarteko gobernua” etab. 

Euskara eta gaztelania ofizialak izan ziren. 

Ordena publikoaren ardura Euzko Jaurlaritzak hartu zuen, eta horretarako 

Ertzaña izeneko erakundea sortu eta Guardia Zibila deuseztatua izan zen, 

goian aipaturiko arrazoiengatik. Francoren tropek Bilbo hartu zutenean, ertzain 

guztiak armada nazionalera pasatu ziren. Euzko Jaurlaritzak bere gain hartu 

zuen ordena publikoa zaintzeko ardura, eta neurri handi batean lortu ere bai. 

Euzko Jaurlaritzaren kontrolpeko lurraldean hilketarik ez zen apenas gertatu. 

Espainia nazionalean eta Espainia errepublikanoan, ordea, etsai politikoen 

hilketa masiboak egon ziren. 

Esan bezala, Estatutu honen helburua EAJ Errepublikarekin identifikatzea 

zen. Horrela, Manuel de Irujo Errepublikako gobernuan sartu zen Justiziako 

Ministro moduan, Saseta komandantea eta euskal batailoi batzuk Asturiasera 

bidali zituzten, eta alderantziz, batailoi asturiar batzuk Bizkaira. 

Bizkaiko defentsa militarra euskal batailoiek egin zuten. Errepublikako 

armada ofizialak praktikan ez zuen funtzionatzen. Errekluten deialdiak ere 

Euzko Jaurlaritzak egin zituen, eta azkenean defentsaren zuzendaritza militarra 

Agirrek berak hartu zuen. Euskal batailoiak alderdi politiko eta sindikatuek 

antolatutakoak ziren. Funtsean, gudariak (abertzaleak) eta milizianoak 

(ezkertiarrak) ziren. 

 Horretaz gain, Euzko Jaurlaritzak beste eskumen batzuk hartu zituen 

Estatutuaren testuan azaltzen ez zirenak: heriotza-zigorra emateko eskubidea, 

grazia-eskubidea, txanponak ateratzekoa, identitate agiriak eta pasaporteak 

egitekoa etab. 

Dena dela, Euzko Jaurlaritzak lurraldearen gainean izandako aginte 

efektiboak 9 hilabete baino ez zuen iraun, 1937ko ekainean tropa frankistek 
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Bilbo konkistatu zuten arte. Legearen arabera, Euzko Jaurlaritzak deseginda 

gelditu behar zuen, baina Euzko Jaurlaritzako kide batzuk Bartzelonara pasatu 

ziren eta nolabaiteko jarraipen legala eman zioten. Espainiako Errepublikako 

agintariek ez zuten onartu nahi izan, ordea. Lurraldea galduta izan arren, Euzko 

Jaurlaritzak lanean jarraitu zuen: errefuxiatuendako babesa antolatzen, 

aliatuekin kolaboratzen II. Mundu Gerran, frankismoaren kontrako grebak 

antolatzen etab. Beraz, testu legalean azaltzen zen behin-behinekotasun hori 

ere ez zen bete. 

 

d. Testuaren garrantzia 

Testu interesgarria da garai hartako egoera politiko eta militarra ulertzeko. Dena 

dela, ez da erraza testu honen interpretazio zehatza egitea. Autore batzuek 

diotenez, estatutu hau ematearena Errepublikako agintarien maniobra bat izan 

zen galduta ikusten zuten gerra bat luzatzeko eta Francori “euskal arazoa” 

konpontzeko aukera emateko. Dena dela, estatutu honetatik sortutako 

Agirreren gobernuak protagonismo handia izan zuen 60ko hamarkadara arte. 
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2. testua. KONTZERTU EKONOMIKOAK EZEZTATZEA 
 

“Euskal herriko probintzietan ekonomia arloan indarrean dagoen sistema itunduak pribilegio 

nabarmena du erregimen arruntari lotutako gainerako lurralde nazionalarekiko, baina ez 

probintzia horietako Aldundiek arlo horretan duten autonomia zabalagatik bakarrik, probintzia 

horietako zergapekoak karga publikoak altxatzeko egin behar duten ahalegin txikiagoagatik 

baizik (...). 

Kontzertua mesedegarri izan zuten askok ahaztu egin zuten botere publikoak eman zien 

zarrastelkeria eta, Gipuzkoan eta Bizkaian, armak hartu zituzten uztailaren 17an abiarazitako 

Mugimendu Nazionalaren aurka eta traizioz erantzun zioten salbuespenezko eskuzabaltasunari 

(...). 

Zerga eta administrazio erregimenaren berezitasunak bere izaera nazionala eta Aberriaren 

patu komunarekiko atxikipenaren suhartasuna gero eta gehiago goraipatzeko balio izan du  

hainbat probintziatan, esaterako, Nafarroa txit leialean. Beste batzuetan, aldiz, Espainiaren 

aurkako politika baldarra egiteko balio izan du eta zirkunstantzia horrek (…), kalte larriak 

eragiteko tresna gisa erabili zuten sistemari amaiera jartzera behartzen du. 

Gogoeta beraien arabera, Arabako probintzian gaur egun indarrean dagoen sistemak 

jarraitu egin behar du (…) (..) Horren kariaz, honako hau XEDATZEN DUT: 

Lehen artikulua. Datorren uztailaren batetik aurrera, estatuko kontribuzio, errenta eta 

zerga arrunt eta berezi guztien kudeaketa eta bilketa Gipuzkoa eta Bizkaia probintzietan egingo 

da, indarrean dagoen erregimen erkidearen arabera (…). Beraz, indargabetuta geratuko da lehen 

adierazitako datatik aurrera ekonomia arloan Aldundiekin itundutako eta gaur egun indarrean 

zegoen erregimena. 

Burgosen, mila bederatziehun eta hogeita hamazazpiko ekainaren hogeita hiruan. 

FRANCISCO FRANCO” 

Estatuko Aldizkari Ofizialaren 247. alea, 1937ko ekainaren 24koa 
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a. Testuaren kokapena 

Testu juridikoa da, Francisco Francok, Espainia Nazionaleko estatu berriaren 

“jefeak”, ateratako dekretua. Dekretua Burgosen egin zen 1937ko ekainaren 

bukaeran, Espainia Nazionaleko kapitalean. Gerra Zibilaren garaian, artean 

Madril konkistatu gabe zeukatenean. Dekretua Boletín Oficial del Estado (BOE) 

delakoan argitaratu zuten, estatu berriaren aldizkari ofizialean. (Aurreko 

dokumentu ofizialak Gaceta de Madriden ateratzen zituzten). Testua ez dago 

osorik (…), baina pasarte esanguratsuenak agertzen dira. Bi parte daude 

testuan, sarrera luze bat eta artikulu bakarra. Testu juridikoa denez, guztiei 

zuzenduta dago. Baina, kontzertu ekonomiko batzuk baliogabetzen direnez, 

Gipuzkoako eta Bizkaiko probintziei (biztanleei) zuzenduta dago bereziki, eta, 

zeharka bada ere, baita Nafarroa eta Arabari ere, konbenio eta kontzertu 

ekonomikoak berresteko. 

 

b. Analisia 

Testuaren hasieran garbi ikusten da kontzertu ekonomikoak ez zirela bando 

nazionalaren gustukoak eta horretarako bi arrazoi ematen dira dekretuaren 

sarreran: 

 Bertako aldundi edo diputazioek eskumen gehiegi zeukaten 

(“autonomia zabalagatik…”). 

 Bertako biztanleek zerga gutxiago ordaintzen zuten (“karga publikoak 

altxatzeko ahalegin txikiagoa…”) 

Beraz garbi dago bando nazionaleko kide askorentzat kontzertuena pribilegioa 

dela, estatuaren eskuzabaltasunari esker dagoela. Eta eskuzabaltasun horri 

euskal probintziek erantzun desberdinak eman dizkiote: 

 Nafarroan leialtasunez jokatu dute, eta Kontzertu Ekonomikoa 

altxamendu nazionalaren alde egiteko erabili dute (“reketea…”) 

(“Nafarroa txit leiala”). Araban ere bertako instituzioek eta 

populazioak antzera jokatu dute (haien ustez, Arabako probintzian 

gaur egun indarrean dagoen sistemak jarraitu egin behar du). 

  Gipuzkoan eta Bizkaian, ordea, traizioz erantzun dute (“Espainiaren 

aurkako politika baldarra egiteko balio izan du eta (…), kalte larriak 

eragiteko tresna gisa erabili zuten”). 
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Ondorioz, Araban eta Nafarroan kontzertuek jarraitu egingo dute. Baina 

Gipuzkoan eta Bizkaian Kontzertu Ekonomikoak deuseztatuak geratuko dira: 

(“Datorren uztailaren batetik aurrera, Gipuzkoa eta Bizkaia (...) indargabetuta 

geratuko da (...) indarrean zegoen erregimena” ). 

Beraz, guzti honetatik ateratzen ditugun ideia nagusiak hauek dira: 

 Gipuzkoako eta Bizkaiko Kontzertu Ekonomikoak indargabetuta 

geratuko dira. 

 Bertako zergak Espainiako beste edozein probintziatan bezala batuko 

dira (“erregimen erkidea”). 

 Bertako aldundiak aldundi arruntak bihurtu eta probintzialak izatera 

pasatuko dira. Baliabide eta eskumen gutxiagokoak, beraz. 

 Nafarroa eta Arabarentzat Kontzertu Ekonomikoa gordetzea saria 

izango da eta Bizkaia eta Gipuzkoarentzat indargabetzea zigorra 

(Francok emandakoa). 

 

c. Testuingurua 

Euskal probintzien kontzertu ekonomikoak Hirugarren Gerra Karlistaren 

ondoren sortu ziren. Gerra 1876an bukatu zen eta 1878an lehen kontzertu 

ekonomikoa jarri zuten indarrean. Haren arabera, euskal probintzia bakoitzak 

bere zerga-sistema propioa ezartzen zuen eta batutako diruaren parte bat, 

kupoa, estatu zentralari ematen zion. Horrela, euskal probintzietako diputazio 

edo aldundiek autonomia handia zeukaten zergak eta kontribuzioak ezartzeko 

eta diru asko batzen zuten. Diru horrekin, aldundiek obra publikoak egiten 

zituzten. Zergak ezartzeko eskubidea zutenez, enpresa askok euskal 

probintzietan ezartzen zuten egoitza, eta horrekin diru gehiago lortzen zuten. 

Egoera hau ez zen erabat gobernu zentralaren gustuko, baina 

Errestaurazioan, Primo de Riveraren diktaduran eta Errepublikaren garaian 

aldaketa handirik gabe mantendu zen. Hala ere, 1894an Gamazo Ogasun 

Ministroak saio bat egin zuen Nafarroako konbenio ekonomikoa kentzeko; 

baina kontrako erantzuna handia izan zen (gamazada) eta atzera egin behar 

izan zuten. Funtsean, zergak berdintsu ordaintzen ziren, ez zen gutxiago 

ordaintzen, baina askorentzat salbuespen edo berezitasun hori onartezina zen. 
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Kontzertua berez zera da, Euskal Herrian ordaintzen zena Espainiako beste 

probintziek eta hiritarrek ordaintzen zutenarekin konkordaraztea.  

Bestalde, 1936ko uztailean Gerra Zibila hasi zen Espainian Afrikako 

armadaren altxamenduarekin. Haren aurrean, euskal probintzien erantzuna 

desberdina izan zen: Araba eta Nafarroa, orokorrean, alde azaldu ziren, eta 

Bizkaia eta Gipuzkoa aurka. Nafarroan eta Araban erakunde publikoek, 

instituzioek (udalak, aldundiak), altxamenduaren aldeko lana egin zuten, eta 

tropa boluntarioen ekarpena ere inportantea izan zen. Errekete ugari atera zen 

probintzia hauetatik guda-zelaira. 

Gipuzkoan eta Bizkaian, ostera, altxamendu nazionalak frakasatu egin 

zuen. Gainera, 1936ko urrian Errepublikako Gorteek Euskal Estatutua eman 

zuten, eta euskal nazionalistek onartu. Ordurako, tropa nazionalek ia Gipuzkoa 

osoa konkistaturik zeukaten Elgeta izan ezik. Bizkaian, Euskal Gobernua 

antolatu zen, baita Euskal Armada ere, eta Gipuzkoaren eta Bizkaiaren arteko 

mugako mendietan luebaki-lerro bat eraiki zuten lurraldea defendatzeko eta 

tropa frankistei aurre egiteko. Gipuzkoatik ere jende pilo bat joan zen Bizkaia 

aldera eta gipuzkoar asko ibili zen gerran gudari edo miliziano moduan. 

Molaren tropa nazionalei asko kostatu zitzaien euskal gudarien lerroak 

puskatzea, baina azkenean, aleman eta italiarren laguntza militarrarekin, 

Bizkaia konkistatzea lortu zuten. 1937ko ekainaren 19an tropa nazionalak 

Bilbon sartu ziren eta handik gutxira, ekainaren 24an, dekretu hau atera zuen, 

Bizkaiko eta Gipuzkoako kontzertu ekonomikoak baliogabetzeko. Estatutua 

baliogabetzen ez zuen denborarik galdu, ez baitzuen onartzen Frente 

Popularreko gorte errepublikanoek emandako legerik. 

Frankismoaren garaian, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek diru gutxiago 

izan zuten azpiegitura eta obra publikoetan inbertitzeko. Gainera, frankistentzat 

“probintzia traidoreak” zirenez, estatuak ez zuen apenas inbertitzen. Bertako 

azpiegiturak, errepideak, oso egoera kaskarrean mantentzen ziren. Tercio 

familiarreko prokuradoreak aukeratzeko hauteskundeak izan zirenean, 

Gipuzkoako prokuradoreek kontzertu ekonomikoen itzulera eskatu zuten (baina 

alferrik). 

Araban eta Nafarroan, ordea, bertako erakundeek baliabide gehiago 

zeukaten eta errepide, igerileku, polikiroldegi eta beste horrelako azpiegituretan 

inbertitzen zuten. 
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Kontzertu ekonomikorik gabe eta aldundien atribuzio eskasekin, Bizkaiko 

eta Gipuzkoako industrializazio-prozesua modu “basatian” egin zen, ia inolako 

kontrolik gabe. Araban, ostera, hobeto zaindu zen, eta gainera, zerga bereziak 

zeuzkatenez, Gipuzkoako enpresa batzuk erakartzeko erabili zuten. 

Bizkaiko eta Gipuzkoako kontzertu ekonomikoak 1981ean jarri ziren 

indarrean, euskal gobernuak gobernu zentralarekin egindako akordio baten 

ondoren. 

 

d. Testuaren garrantzia 

Izan ziren Gerra Zibilean Francorekin gerra egin zuten bizkaitar eta giputzak 

ere, eta haientzat kontzertu ekonomikoa indargabetzea zigor injustua izan zen. 

Erregimenari atxikimendua kentzen zion; azken batean haiek ere sakrifikatu 

egin ziren Gerra Zibilean garaipena lortzeko. Horregatik, Gipuzkoan eta 

Bizkaian gerra galdu zutenak (nazionalistak) eta irabazi zutenak (karlistak) ez 

ziren elkarren artean gaizki konpondu frankismoaren urteetan. Horri gehitzen 

badiogu erregimen frankistak euskararen kontra hartutako neurriak, erraza da 

ulertzea probintzia hauetan frankismoak izandako atxikimendu eskasa. 


