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4. Crise e ditadura (1898-1931) 

4.1.. A crise da Restauración. (1898-1923).   
 

4.1.1. O desastre de 1898 
 

  O sistema da restauración, distanciado da cidadanía, irá paseniño acumulando un desprestixio 

institucional que se suma ao internacional. O desastre do 98 suporá o cénit desta situación: a perda das 

últimas colonias ultramarinas comporta danos humanos, económicos e morais que se deixarán sentir en toda 

a sociedade: 

Coa independencia da maior parte do imperio a inicios do XIX , só as illas de Cuba, Porto Rico, e o 

arquipélago das Filipinas no sudeste asiático continuaron formando parte do imperio español. Cuba e Porto 

Rico baseaban a súa economía na agricultura de exportación, esencialmente baseada no azucre de caña e no 

tabaco . Eran unhas colonias que acadaron un importante desenrolo e que eran moi lucrativas para a 

metrópole.  Cuba converteuse na primeira produtora mundial de azucre. As duras leis arancelarias impostas 

polo goberno de Madrid converteron estes territorios nun "mercado cautivo" dos téxtiles cataláns ou das 

fariñas castelás. Esta situación prexudicaba claramente a illa antillana que podía encontrar  produtos mellores 

e máis baratos nos veciños Estados Unidos. A  Guerra dos Dez anos  (1868-1878), saldada coa Paz de 

Zanjón, fora un primeiro aviso serio das aspiracións independentistas cubanas.  

Ante a falta de reformas por parte do goberno español en 1895 os movementos independentistas de 

Cuba e Filipinas volveron  a erguerse en armas contra o dominio español. Respondían, así, os desexos de 

autogoberno de moitos sectores da poboación das colonias, insatisfeitas pola falta dun verdadeiro proceso de 

descentralización emprendido desde o goberno e as restricións que lles impuña unha política económica 

fortemente proteccionista.  

A gran novidade ia ser a axuda estadounidense ós rebeldes cubanos. Washington axudou a os insurrectos 

caribeños esencialmente por: 

 Intereses económicos mineiros e agrícolas. Cuba era a primeira produtora do mundo de azucre.  

 Interese xeoestratéxico. O nacente imperialismo norteamericano buscaba o dominio do Caribe e 

Centroamérica. O que denominaban o seu back courtyard (patio traseiro) en aplicación da Doutrina 

Monroe.  

 A política represiva do Xeneral Weyler, cos seus campos de internamento. 

En realidade, o enfrontamento que se aproximaba en Cuba mostraba a pugna entre un imperialismo 

moribundo, o español, e un que estaba nacendo e que ia a marcar os tempos posteriores, o norteamericano.A 

aínda inexplicada explosión no navío norteamericano Maine (casus belli) no porto da Habana propiciou unha 

furibunda campaña periodística das cadeas de Pulitzer e Hearst. O goberno norteamericano do presidente 

McKinley, alentado por unha opinión pública cada vez máis belicista, declarou a guerra a España. 

 

 “Considerando que el aborrecible estado de cosas que ha existido en Cuba durante los tres últimos años, en 

isla tan próxima a nuestro territorio, ha herido el sentido moral del pueblo de los Estado Unidos, ha sido un 

desdora para la civilización cristiana y ha llegado a su periodo crítico con la destrucción de un barco de 

guerra norteamericano y con la muerte de 266 de entre sus oficiales y tripulantes, cuando el buque visitaba 

amistosamente el puerto de la Habana;  

El Senado y la Cámara de Representantes, reunidos en Congreso, acuerdan: 

1º.- Que el pueblo de Cuba es y debe ser libre e independiente. 

2º.- Que es deber de los Estados Unidos exigir que el gobierno español renuncie inmediatamente a su 

autoridad y gobierno en la isla de Cuba y retire sus fuerzas de las tierras y mares de la isla. 

3º.- Que se autoriza al Presidente de los Estados Unidos, y se le encarga y ordena, que utilice todas las 

fuerzas militares de los Estados Unidos para llevar a efecto estos acuerdos. 

4º.- Que los Estados Unidos, por la presente, niegan que tengan ningún deseo ni intención de ejercer 

jurisdicción ni soberanía, ni intervenir en el gobierno de Cuba, si no es para su pacificación, y afirman su 

propósito de dejar el dominio y gobierno de la isla al pueblo de esta, una vez realizada dicha pacificación.” 

Ultimátum del congreso de los EE.UU. a España. 20 de abril de 1898  

 

O conflito foi un paseo militar para Estados Unidos que conquistou Cuba, Porto Rico e Filipinas. As 

humillantes batallas de Santiago de Cuba e Cavite, que supuxeron a destrución da flota española, consagraron 

a derrota dos españois e levaron á sinatura da Paz de París (1898), pola que España renunciaba a Cuba, Porto 

Rico e Filipinas. Paradoxalmente estes territorios non conseguiron exactamente a independencia, máis ben 

pasaron a depender dos EE.UU., algún deles ata hoxe. 
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Art.1. España renuncia a todo dereito de soberanía e propiedade sobre Cuba. En atención a que dita illa, vai ser 

ocupada polos EE.UU. estes tomarán sobre si e cumprirán as obrigacións que lles impuxo o dereito internacional. 

Art.2. España cede aos EE.UU. a illa de Porto Rico (…) e a illa de Guam 

Art. 3. España cede aos EE.UU. o arquipélago coñecido polas Illas Filipinas (…) Os EE.UU. pagarán a España a suma 

de vinte millóns de dólares. 

Art. 5. Os EE.UU. transportarán a España, a súa custa, os soldados españois que fixeron prisioneiros. 

Tratado de Paz. París, 10-XII-1898. 

As repercusións destes feitos en España foron sobre todo, unha crise moral e ideolóxica: xerou 

descontento e frustración entre amplos sectores da poboación -nun momento no que as potencias europeas se 

estaban a repartir África e Asia- e desconfianza ante a clase política e a profesionalidade dun Exército que, 

pola súa banda, se distanciaba dos políticos e se inclinaba cada vez máis cara posturas autoritarias. 

Consecuencia inmediata da nova situación foi a aparición do Rexeneracionismo, un movemento que 

partindo dunha crítica política e cultural propugnaba a reforma e modernización da sociedade e a política 

españolas (Joaquín Costa, Xeración do 98... ). Esas propostas reformistas serían parcialmente recollidas, xa 

durante o reinado de Alfonso XIII, por políticos do sistema como Maura ou Canalejas. En todo caso, despois 

de 1898 todo o sistema montado por Cánovas entrou en crise. 

 

4.1.2. Os inicios do reinado de Afonso XIII: O reformismo dinástico (1902-1912) 

 
Durante o reinado de Afonso XIII produciuse a crise e desaparición do sistema da Restauración, 

deuse a quebra dun sistema parlamentario incapaz de solucionar por vías constitucionais os problemas que se 

multiplicarán desde 1898 e durante o primeiro cuarto do século XX. Entre eses problemas, hai que destacar: 

1-a crise do modelo bipartidista, determinada polos problemas internos dos partidos da quenda e a 

súa crise de liderado despois da desaparición de Canovas-1897- e Sagasta -1903: e polo crecente 

protagonismo de forzas políticas (republicanas, de esquerda, nacionalistas) que non encontran acomodo 

dentro do sistema. Os primeiro intentos de reacción serán feitos desde dentro do sistema (reformismo 

dinástico de Antonio Maura e José Canalejas).  

2-a cuestión militar, coa permanente disposición do Exército a tutelar a vida política. 

3- os graves problemas que suscita a ocupación de norte de Marrocos (O Rif) 

 4- Á conflitividade social (débense lembrar datas como 1909, 1917 -folga xeral- ou 1921), 

alimentada polas crises económicas e que se inserta no contexto dun proletariado europeo en constante 

axitación. 

5- a inestabilidade gobernamental que acabara sendo insostible e desembocara no golpe de Primo 

de Rivera e a instauración da ditadura, como intento de solucionar a crise ao prezo de liquidar o propio 

réxime constitucional. 

  

1906: A cuestión militar: A lei das xurisdicións 

En maio de 1902 iniciouse o reinado persoal de Afonso XIII, declarado maior de idade aos 16 anos. 

O novo rei amosou desde o principio unha forte inclinación pola intervención nos asuntos políticos e, en 

moitos casos, as súas iniciativas, aínda que apoiadas no poder que lle daba a constitución, excederon o que se 

esperaba dun rei constitucional, especialmente aquelas que tiñan relación co exército, do que era xefe e gran 

entusiasta. 

  A primeira das crises do reinado foi provocada polos militares. Os militares seguían sendo un dos 

piares do réxime, querían manter a súa estrutura de poder independente do goberno. O monarca apoiaba esta 

postura e en  moitas ocasións manifestou a súa identificación có exército, sobre todo cando este tivo 

problemas en Cataluña. O primeiro deles produciuse cando un grupo de oficiais, por supostas ofensas a 

patria, esnaquizaron en 1905 os locais do diario La Veu de Catalunya e do semanario de humor Cu-Cut.  . A 

maior parte do exército apoiou esta acción e o goberno non se atreveu a castigar os culpables. Deste modo en 

1906 o poder militar impúxose o civil ao conseguir, co consentimento do rei, a  aprobación  da Lei de 

Xurisdicións, que establecía que os delitos contra o exército serían xulgados por tribunais militares, 

incluíndo os delitos de opinión contra a patria e contra o exército. 
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A “revolución desde arriba” de Antonio Maura 

 

Antonio Maura converteuse en líder do Partido Conservador en 1903. No seu chamado Goberno Largo 

(1907-09) intentou poñer en marcha un proxecto reformista (“revolución desde arriba”) de rexeneración do 

sistema e de atracción das clases medias, co que tentaba desprazar a casta caciquil e neutralizar as demandas 

das clases populares. Nel incluíanse medidas políticas (como a fracasada reforma da lei electoral de 1907, a 

concesión dunha maior autonomía a Concellos e Deputacións e o recoñecemento das rexións) e medidas de 

tipo socio-económico (disposicións proteccionistas, creación do Instituto Nacional de Previsión, “Lei do 

Descanso dominical”... ). 

 Pero este proxecto de reforma víuse condenado ao fracaso, tanto polas súas propias limitacións como pola 

dimisión de Maura a raíz dos sucesos da Semana Tráxica. 

 

1909:  A “Semana Tráxica” de Barcelona  

En 1906 iniciouse a penetración española no norte de África mediante o establecemento dun protectorado 

franco-español no norte de Marrocos, tal e como prevía a “Conferencia de Alxeciras”, a España 

correspondiulle unha franxa no norte en torno a Ceuta e Melilla: a rexión do Rif. A expansión española na 

zona obedecía tanto a móbiles económicos -investimentos en ferrocarrís, explotación mineira... - como de 

prestixio político e militar, pero atopouse coa resistencia militar das tribos bérberes. Despois de infrinxirlle 

estas unha forte derrota ao exército español (“Barranco do Lobo”), o goberno decidiu o envío de reforzos coa 

mobilización de continxentes de reservistas que debían saír do porto de Barcelona. 

 
 

Foi este feito o que desencadeou unha revolta popular que adquiriu compoñentes fortemente 

antimilitaristas e anticlericais. Durante días a cidade de Barcelona foi escenario de actos violentos, 

enfrontamentos coas forzas de orde pública, incendios de conventos... O movemento popular adquiriu un 

carácter espontáneo e o “Comité de Folga”, formado por republicanos, anarquistas e socialistas, non foi quen 

de controlar a situación. 

O goberno respondeu empregando o exército e desencadeando unha feroz represión. Centos de persoas foron 

detidas e submetidas a consellos de guerra e ditáronse 17 penas de morte. Destas só se cumpriron cinco, entre 

elas a do pedagogo anarquista Ferrer i Guardia quen, malia non ter unha participación directa nos feitos foi 

considerado o seu inspirador ideolóxico.  

A magnitude acadada pola represión desatou unha campaña internacional de protesta. En España, os liberais 

uníronse á oposición para esixir a destitución de Maura, obxectivo que ao cabo se cumpriu. No ámbito 

catalanista, as forzas de esquerda acusaron á dirección burguesa do catalanismo (“Lliga Regionalista”) de ter 

apoiado a represión e comezou a tomar corpo un movemento nacionalista de orientación esquerdista (a futura 

ER).  

Igualmente, produciuse un achegamento das forzas republicanas e socialistas. Moitos obreiros cataláns, 

desilusionados polo papel ambiguo xogado polo republicanismo lerrouxista (chamado así polo seu fundador 

Alejandro Lerroux, o seu partido, o partido Radical, era un centralista, radical e burgués, pretendía atopar 

apoios populares e anti-catalanistas cun discurso radical demagóxico e anti-relixioso), pasaron a engrosar as 

filas dun anarcosindicalismo cada vez máis forte (fundación CNT) 

 

“Rebelaos contra todo : no hay nada o casi nada bueno. 
Rebelaos contra todos : no hay nadie o casi nadie justo. 
Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura, destruid sus 
templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie, 
penetrad en los registros de la propiedad y haced hogueras con sus papeles para que el fuego purifique la infame 
organización social, entrad en los hogares humildes y levantad legiones de proletarios, para que el mundo tiemble ante sus 
jueces despiertos.” 

Artigo, 1906, Alejandro Lerroux 
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 O reformismo social de Canalejas: 

 

Entre 1910 e 1912 o goberno liberal de José Canalejas volveu retomar a política reformista, 

intentando modernizar a vida política española pola vía do reformismo social, a descentralización 

administrativa e a limitación dos poderes da Igrexa. O seu proxecto contemplaba medidas como: 

1- a substitución do imposto de consumos por un imposto progresivo sobre as rendas urbanas (o que xerou 

descontento entre os sectores acomodados)                                                                               

2- o servizo militar obrigatorio en tempos de guerra e a supresión da redención en metálico (a famosa lei dos 

500 duros),                   

3- o regulamento das relacións laborais               

4- unha “Lei de Mancomunidades” que permitía a unión de Deputacións provinciais nun mesmo organismo 

(pensada para atraer ao nacionalismo catalán)             

 5- o recorte do poder das ordes relixiosas e limitacións á instalación doutras novas (lei do cadeado), que 

pretendía limitar a instalación de ordes relixiosas dedicadas a ensinanza que, expulsadas de outros países 

como Francia e Italia, se instalaban en España: maristas, la Salle, salesianos, Cluny… 

Esta importante liña de reforma, que non chegou a se materializar integramente, viuse tráxicamente 

interrumpida pola morte en atentado do seu principal impulsor ( 1912). A vida política española 

continuou sen modificarse en profundidade, nun marco de crecente conflitividade social e de intensificación 

da actividade das forzas de oposición ao sistema. 

 

4.1.3.  Oposición e a crise do sistema  (1912-1917)  
 

A partir de 1912 foise facendo cada vez máis evidente a contradición entre o dinamismo da 

sociedade civil e o inmovilismo da clase política. A división da opinión pública con motivo da guerra 

europea (aliadófilos vs xermánofilos), a fragmentación dos partidos dinásticos e as intromisións do exército e 

do rei na vida política, remataron por precipitar unha crise que as forzas da oposición tampouco souberon 

aproveitar: 

 A oposición ao sistema estaba integrada polas seguintes correntes: 

- Carlismo: co novo pretendente D. Xaime abandona, en 1909, a vía insurreccional. Defendía a tradición 

católica, o corporativismo e os “foros”. 

- Republicanismo: movemento de reforma social e política con predicamento en amplos sectores das 

clases medias e populares. Constituía a principal forza de oposición parlamentaria, pero atopábase 

dividido en diferentes correntes (“lerrouxismo”, “blasquismo”, P. Reformista... ) 

- Movemento obreiro: dividido en dúas tendenzas, a socialista (PSOE, UXT) e a anarquista. O PSOE 

adoptou unha política de colaboración coas forzas republicanas, logrando incrementar a súa influencia 

social e electoral. O anarquismo, máis radical nos seus postulados, fortaleceuse coa creación da CNT 

(1910) e posuía unha forte presenza entre o proletariado catalán e os campesiños andaluces 

- Nacionalismos periféricos: opoñianse ao carácter centralista do réxime. Eran máis fortes no P. Vasco 

(PNV) e, sobre todo, en Cataluña (tendo como forza principal á “Lliga Regionalista” de Cambó). En 

Galicia, onde a súa penetración era menor, o rexionalismo evoluíu cara postulados claramente 

nacionalistas coa fundación das “Irmandades da Fala” (1916). 

 

1917: A triple crise  
A neutralidade española na I Guerra Mundial incrementou a demanda de produtos industriais e agrarios para 

abastecer aos países belixerantes. Medraron as gañanzas empresariais -non sempre investidas para mellorar a 

infraestrutura produtiva- pero produciuse un deterioro das condicións de vida das clases populares, ao se 

desatar un proceso inflacionario non compensado cunha alza equivalente dos salarios.  

A combinación do descontento social (folgas) cos males que acarrexaba o sistema político (crise da quenda, 

inexistencia de reformas... ) e co malestar profesional no seo do exército fixo que, no ano 1917, se producise 

unha triple crise que fixo abanear o sistema : 

- Crise militar (Xuño): o descontento entre amplos sectores da oficialidade debíase ao número excesivo 

de oficiais existente no Exército, á vixencia dos ascensos por méritos de guerra  e aos baixos salarios. 

Plasmouse na formación de Xuntas de Defensa que esixían un aumento salarial e a supresión dos 

ascensos por méritos de guerra, ao tempo que reclamaban do goberno unha renovación política. Foi un 

movemento esencialmente corporativo. 

- Crise política (Xullo): a supresión das garantías constitucionais e a clausura das Cortes provocou a 

reunión en Barcelona, convocada pola “Lliga Regionalista” de Cambó, dunha Asemblea de 

Parlamentarios de toda España, aínda que só asistiu unha cativa minoría deles. Esixían eleccións a 

Cortes constituíntes, poñendo fin á “quenda”, e unha profunda descentralización do Estado. As 

discrepancias ideolóxicas entre os promotores da Asemblea e o temor dos dirixentes burgueses a un 

estoupido revolucionario, a consecuencia da folga promovida polas organizacións obreiras, determinou 
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que non se acadaran os obxectivos propostos e que o goberno disolvera a Asemblea sen atopar grandes 

resistencias. 

- Crise social (Agosto): foi a expresión do descontento social e plasmouse na convocatoria dunha Folga 

Xeral por parte dos sindicatos socialista (UXT) e anarquista (CNT). Ademáis de melloras nas 

condicións de vida dos traballadores, esixían a formación dun goberno provisional que convocase 

eleccións a Cortes constituíntes para reformar en profundidade o sistema político. O goberno 

respondeu coa represión militar (máis de setenta mortos e dous mil detidos) e o movemento obreiro 

rematou vencido e cos seus líderes no cárcere. 

 

4.1.4. 1918-23: o colapso final do sistema 
 

A pesares de lograr superar os acontecementos de 1917, o sistema entrou nunha crise definitiva nos 

anos inmediatamente posteriores. Ao longo deles acentuouse a descomposición dos partidos dinásticos -falta 

de liderazgo, divisións internas- e a inestabilidade política: entre 1918 e 1923 sucedéronse quince gobernos , 

as dificultades para lograr maiorías estables fixo necesario recorrer en ocasións a “gobernos de 

concentración”, foron frecuentes a adopción de medidas de excepción e a suspensión das Cortes... Nesa 

situación, o Exército foi adquirindo un protagonismo cada vez maior como represor dos conatos 

revolucionarios e como garantía última para a preservación da monarquía e a superación dun sistema político 

corrupto. 

 

Tamén se agudizou a conflitividade social, como consecuencia do empeoramento das condicións de 

vida dos traballadores  e das esperanzas revolucionarias suscitadas polo éxito da Revolución bolxevique rusa: 

Aumentou o número de folgas e de traballadores afiliados aos sindicatos. En Andalucía, nunhas condicións 

de miseria extrema do campesiñado, desenvolveuse o “Trienio bolxevique” (1918-20): queima de colleitas, 

ocupación de latifundios, reparto de terras, control de moitos municipios polos comités de folga... O goberno 

só logrou controlar a situación mediante a declaración do estado de guerra e unha forte represión. 

A conflitividade tamén foi extrema en Barcelona onde, en 1919, se produciu a Folga da “Canadiense” 

logrando a paralización da industria local. A radicalización violenta do movemento sindical tivo como 

resposta, por parte da patronal, a promoción do chamado Sindicato Libre para contrarrestar a influencia 

anarquista, o peche patronal (“lock out”) e a contratación de pistoleiros a soldo para asasinar aos dirixentes 

obreiros ante a pasividade das autoridades gobernativas. En sete anos 500 obreiros e 40 patróns son 

asasinados, a resposta do goberno foi a represión, e a resposta dos anarquistas o asasinato do presidente do 

goberno Eduardo Dato. 

 

A estes problemas sumóuselles unha tremenda derrota militar en Marrocos: o Desastre de Annual 

(1921): en 1921 o xeneral Silvestre, co obxectivo de obter unha vitoria definitiva e estimulado polo rei ;) 

realizou unha manobra arriscada adentrandose no Rif coa intención de ocupar Alhucemas; pero non asegurou 

a retagarda e dispersou demasiado os seus homes. As cabilas rifeñas ao mando de Abd-el-Krim, atacaron as 

súa posicións obrigandolle a retirarse: foi un desastre: mal adestrados, dirixidos por oficiais ineptos e 

aterrorizados pola degollina 13000 españois foron pasados a  coitelo. 

 

 
 

Esta tremenda derrota sacou a luz a desastrosa organización do exército en Marrocos e implicou o 

propio rei, xa que o xefe das tropas españolas era o seu protexido: o  A oposición axiña pediu 

responsabilidades ao exército, ao goberno e ao propio rei. Ante esta situación, o exército optou por unha 

decisión de forza: días antes de que se discutise nas Cortes un informe ( coñecido como informe Picasso) do 

que se podían extraer graves responsabilidades, o Capitán Xeneral de Cataluña Miguel Primo de Rivera, deu 

un golpe de Estado co beneplácito de Alfonso XIII (13 de Setembro de 1923). 
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4.2 . A DITADURA DE PRIMO DE RIVERA E A CAÍDA DA MONARQUÍA (1923-

31) 
 

4.2.1. O golpe 
 

Ante a permanente inestabilidade e desintegración política, os duros enfrontamentos sociais, a 

impopularidade e o fracaso da guerra de Marrocos e as críticas ao rei e aos militares, o réxime da Restauración 

tiña unicamente dúas posibilidades para sobrevivir: democratizarse ou impor unha solución de forza 

encabezada por un cirurxián de ferro que puxera remedio aos males de España. A incapacidade do réxime de 

transformarse favoreceu en 1923 a imposición dunha ditadura militar.  

No fracaso do sistema e na súa incapacidade para reformarse tiveron un papel relevante tanto o rei, nada 

proclive a unha apertura democrática do réxime que significase a perda das súas prerrogativas, como a 

oligarquía dominante, incapaz de admitir calquera tipo de transformación que puidese significar unha 

diminución dos seus beneficios políticos e económicos. 

O 13 de setembro de 1923, Miguel Primo de Rivera, nese momento capitán xeneral de Cataluña, contando 

co apoio de diversas personalidades políticas e militares, deu un golpe de Estado en Barcelona. As razóns que 

o levaron a protagonizar esa acción están directamente relacionadas coa situación política e social do 

momento; entre estas destacaban: 

Os repetidos fracasos nas campañas contra Abd el-Krim en Marrocos, que provocaron o descrédito do 

exército e conatos de indisciplina militar   

 Os ataques velados ao rei por consideralo parte responsable do desastre de Annual. (expediente 

Picasso) 

 A radicalización das manifestacións catalanistas, sentidas por unha parte do exército como unha 

ameaza á unidade do Estado. 

 O auxe do terrorismo, tanto dos anarquistas come dos pistoleiros pagados pola patronal, que 

causaron un numero elevado de mortes   

 O medo á subversión social e política do sistema vixente. 

 A inestabilidade e incapacidade dos gobernos para controlar a situación. 

 

  Estes foron os principais motivos que levaron  a Primo de Rivera a pronunciarse contra a 

legalidade constitucional, declarando o estado de guerra e esixindo que o poder pasase a mans dos militares. 

Tras unhas horas de vacilacións, o rei Alfonso XIII encomendoulle a formación dun novo goberno, integrado 

exclusivamente por militares; aceptando así o golpe de Estado, a Coroa unía os seus destinos á ditadura. Esta 

imposición dun goberno ditatorial en España non foi un feito illado no contexto da época. En moitos países 

europeos, as dificultades económicas, os problemas nacionalistas, o auxe das reivindicacións sociais, o medo á 

revolución comunista... propiciaron a abolición das liberdades individuais e das formulas políticas liberais e a 

súa substitución por gobernos autoritarios ou fascistas. Trátase dun período de crise xeral do sistema liberal. 

(exemplo Mussolini toma o poder en 1922.) 

  O golpe de Estado de Primo de Rivera contou inicialmente cunha ampla aceptación popular, 

explicable polo elevado malestar político e social existente en España, e porque se presentaba coma unha 

medida excepcional e transitoria para solucionar os graves problemas vixentes. Primo xustificou a súa acción 

non coma un fin senón coma un remedio indispensable. O seu discurso tiña pretensións rexeneracionistas e 

mesmo moralistas, centrábase na crítica da vella política e presentaba un claro compoñente populista, co que 

intentaba gañar a adhesión popular. No seu manifesto inaugural anunciou a súa firme vontade de limpar o país 

de caciques e de rematar coa bandidaxe política, coa indisciplina social e coas ameazas á unidade 

nacional.(doc.1) 

Falto de formación intelectual e política, o seu pensamento era simplista e inxenuo, de base ideolóxica 

católica e conservadora, matizado pola mentalidade e principios militares de orde e autoridade;tamén estivo 

fortemente influenciado por Mussolini e o fascismo italiano, do que imitou algunhas realizacións prácticas 

(intervención económica do Estado, mantemento da orde social...). O réxime establecido por Primo de Rivera 

foi esencialmente autoritario, populista, paternalista, excesivamente optimista («bástanme tres meses», dicía -

para solucionar os problemas-). 

 

4.2.2. A Ditadura: o Directorio Militar (1923-1925) 
 

O primeiro goberno da ditadura estivo formado só por militares. O novo gabinete gobernou mediante 

decretos e prestou especial atención aos seguintes aspectos: 
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 A ”rexeneración” da vida política, co obxectivo de acabar co caciquismo e lograr rexenerar a vida 

política, adoptando medidas como: 

- Suspensión da Constitución de 1876, poñendo fin á monarquía constitucional. 

- Destitución das autoridades vixentes, que foron substituídas por outras adictas ao novo réxime. Os 

partidos políticos non foron suprimidos, pero perderon a súa capacidade de influencia nos asuntos públicos. 

- Creación dos delegados gobernativos, encargados de informar sobre as deficiencias dos concellos e de 

propoñer remedios. 

- Reforma da normativa electoral, que incluía medidas como a redución de 25 a 23 anos para poder votar 

e a concesión do dereito ao voto restrinxido ás mulleres; medidas que non se chegaron a aplicar porque non se 

convocaron eleccións. 

- Elaboración de novos estatutos municipal (1924) e provincial (1925), obra do ministro Calvo Sotelo, 

que aumentaban a democratización e as competencias administrativas destas institucións. Pero na práctica o 

Goberno controlou a vida municipal designando e nomeando tanto os concelleiros como os deputados 

provinciais. A rexeneración prometida quedou nunha gran farsa. 

- Formación dunha organización cívica: a Unión Patriótica.  O réxime propugnaba unha nova forma de 

facer política e para esa tarefa creouse un novo partido único: a Unión Patriótica. Tratábase dun partido 

gobernamental, sen un programa ideolóxico definido e a misión primordial do cal era proporcionarlle apoio 

social á ditadura e seguir as directrices da superioridade. Os afiliados ó novo partido procedían das filas do 

catolicismo, dos funcionarios das administracións . 

• O restablecemento da orde pública, tratando de controlar o movemento obreiro, para o que foi 

decretado o estado de guerra, quedando restrinxidas as liberdades públicas (prohibición de celebrar reunións, 

persecución das organizacións obreiras vinculadas á CNT e ao PCE). Para maior efectividade deste control 

fíxose extensiva a toda España o Somatén, organización orixinaria de Cataluña formada por paisanos armados 

baixo a autoridade dos mandos militares; a súa misión era colaborar coa Garda Civil no mantemento da orde e 

da paz pública e na defensa da propiedade privada. 

• A defensa da unidade da patria, actuando contra todo 

aquilo que á ditadura lle parecía que podía ser un perigo para a unidade de España. Desenvolveu campañas de 

afirmación dos símbolos nacionais de España e de represión das reivindicacións e manifestacións 

nacionalistas de cataláns, vascos e galegos, que implicaban: prohibición da exhibición pública de bandeiras, 

símbolos e himnos que non fosen os españois; clausura de institucións e diarios nacionalistas; persecución e 

detención de dirixentes; prohibición do emprego público da lingua propia nas escolas e institucións públicas... 

Estas actuacións obrigaron aos nacionalistas a refuxiarse nas manifestacións culturais pero,ao mesmo tempo, 

propiciaron a radicalización das súas posturas políticas. 

• A fin da guerra de Marrocos. Tras a retirada española despois do desastre de Annual, Abd el-krim 

considerou que España estaba derrotada e cometeu o erro de atacar tamén as posicións francesas; ante esta 

situación, os gobernos de España e Francia coordinaron a súa actuación e aumentaron os efectivos na zona. A 

estratexia española consistiu en realizar un desembarco na baía de Alhucemas; a operación, realizada en 

setembro de 1925, foi un éxito e permitiu conquistar o Rif. En 1926, as sucesivas derrotas obrigaron a Abd el-

Krim a asinar a rendición. Tras dominar os derradeiros focos de resistencia, a guerra rematou en xullo de 

1927, contribuíndo ao prestixio do exército e á popularidade do ditador. 

 

 

4.2.3. A Ditadura: o Directorio civil (1925-1929) 
 

En decembro de 1925, tras os éxitos en Marrocos e restablecida a orde pública, Primo de Rivera decidiu 

afianzarse no poder, pór fin á ditadura militar e constituír un Directorio, formado maioritariamente por civís 

vinculados á Unión Patriótica, para «volver á normalidade». De novo contou co apoio do rei. (doc.2) 

 Intento de instauración dun réxime corporativo. Rexeitada a idea de volver ao parlamentarismo 

liberal e ao réxime constitucional de 1876, Primo de Rivera, moi influenciado polo fascismo italiano, 

pretendeu a instauración dun réxime político corporativo. Pezas básicas do novo sistema serian: 

- A Organización Corporativa do Traballo, creada en 1926 coa finalidade de regulamentar as relacións 

entre obreiros e patróns a través dos comités paritarios, que estaban formados por igual número de patróns e 

obreiros e presididos por un representante do Goberno. Estes comités contaron coa participación e apoio dos 

sindicatos católicos e tamén da UXT, que valoraban positivamente o feito de que as sociedades obreiras 

puidesen intervir na regulamentación do traballo e na fixación do salario. Ao mesmo tempo, elaborouse unha 

ampla lexislación laboral e social, co obxectivo de mellorar as condicións de vida dos traballadores, como o 

Código de Traballo (1926). Tamén se adoptaron numerosas medidas de carácter populista como: a 

distribución de comida e roupa ás familias necesitadas, a construción de casas baratas… 

- A Asemblea Nacional. Constituída en 1927, tiña un carácter consultivo e a súa función era elaborar e 

presentar proxectos de leis ao Goberno. Estaba formada polos representantes das diferentes corporacións do 

Estado (concellos, deputacións), dos sectores económicos e da Unión Patriótica. En 1929, esta Asemblea 

Nacional presentou o proxecto dunha nova “Constitución” que establecía: unha organización territorial 
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unitaria e centralizada. Este proxecto foi acollido con fortes críticas,tanto polos políticos liberais como polos 

partidos de esquerdas e, ante a falta de apoio, foi retirado. 

 

 A potenciación do desenvolvemento económico. O Directorio Civil puxo en práctica unha política 

económica baseada no intervencionismo estatal. Dirixidas polo ministro Calvo Sotelo (doc.3) as principais 

medidas económicas foron: 

- Forte proteccionismo arancelario para impedir ou dificultar as importacións. A ditadura fixo súas as 

ideas proteccionistas da burguesía industrial e coa “lei de protección industrial” (1926) convertiu a España 

nun espacio económico moi pechado no que a industria do país podía traballar sen temor á competencia 

exterior. España foi calificada como o país máis proteccionista do mundo. 

 - Intervencionismo estatal, practicando unha economía dirixida e intervindo directamente mediante a 

creación e fomento de infraestruturas: 

. Potenciación das vías de comunicación e das obras públicas: modernización dos ferrocarrís (a través do 

Consello Superior de Ferrocarrís), , construción de pantanos e regadíos (creación das Confederacións 

Hidrográficas), renovación das estradas (mediante o Padroado do Circuíto Nacional de Firmes Especiais) 

. Fomento da produción nacional mediante medidas crediticias e encargos estatais. 

. Formación de monopolios para garantir a subministración de determinados servizos, como o de 

teléfonos á empresa norteamericana ITT e o de petróleo e os seus derivados á Compañía Arrendataria de 

Monopolios de Petróleos (CAMPSA), Iberia, o de Correos ou o de telégrafos. 

. Control do mercado interior e dos prezos. 

. Regulamentación da produción e da competencia creando organismos supervisores como o Consello de 

Economía Nacional (1924) e o Comité Regulador da Produción Industrial (1926).  

 

Os resultados (doc.4)  foron positivos, e houbo un importante aumento da produción industrial. En liñas 

xerais, o crecemento económico foi apreciable, especialmente nos sectores que se beneficiaron do fomento das 

infraestruturas: cemento, aceiro….As medidas adoptadas víronse favorecidas pola prosperidade económica 

mundial (os felices anos vinte) e a paz social lograda mediante o control da orde pública e a represión da 

axitación obreira  

Pero a ditadura non solucionou os problemas de fondo: o forte proteccionismo mantivo a produción 

española en niveis pouco competitivos a escala mundial; o elevado gasto do Estado fixo aumentar o déficit 

público; a ausencia de reformas estruturais na agricultura deixou intactos os seus principasi problemas. Os 

principais beneficiarios deste desenvolvemento foron a gran burguesía terratenente, financeira e industrial. 

 

4.2.4. A oposición a ditadura:  
 

Se ben o golpe de estado de Primo de Rivera espertara simpatías iniciais  entre os diferentes sectores 

sociais, ou cando menos pasividade e indiferenza, co paso do tempo as críticas ó réxime e á persoa do ditador 

foron cada vez maiores. As sucesivas medidas do goberno e os intentos de perpetuación do réxime, se ben 

contentaban ós grupos dominantes tradicionais, causaron fortes resentimentos e decepcións en numerosos 

colectivos:   

Oposición de esquerdas: Ata 1926 os incidentes foron illados e tiveron fundamentalmente un carácter 

personalista. Pero a partir desa data, as forzas opositoras foron progresivamente organizándose: os 

republicanos forman a Alianza Republicana na que se integraban diversos grupos e personalidades (Azaña) co 

obxectivo de sumar os seus esforzos contra a monarquía. En 1927 os estudiantes de esquerdas fundan a FUE 

(Federación Universitaria Escolar) e nos medios anarquistas xurde a FAI ( Federación Anarquista Ibérica), 

partidaria da estratexia  insurreccional no seno do sindicalismo. Os políticos da antiga quenda de partidos 

tentaron presionar ó rei para acurta-la duración do réxime ditatorial, pero ante o apoio que este ofrecía a Primo 

de Rivera incrementaron a súa protesta e o desafecto á Monarquía. Ó mesmo tempo, a persecución dos 

símbolos e da lingua propia radicalizaron a oposición ó réxime dos nacionalistas en Cataluña e o País Vasco.  

 

Oposición dos militares: o perigo máis forte para a ditadura procedeu dos militares. En 1926, algúns 

militares descontentos, contando co apoio dos vellos políticos liberais (o conde de Romanones, Melquíades 

Álvarez) tentaron realizar un contragolpe contra o ditador: a Sanjuanada. A conspiración foi desarticulada, 

algúns dos seus protagonistas detidos e outros multados.  

Mais grave foi o enfrontamento cos oficiais do corpo de Artillería provocado polo tema dos ascensos. O 

inicio do conflito estivo no desexo de Primo de Rivera de favorecer os ascensos polas calidades persoais dos 

militares fronte á antigüidade. Esta medida contou coa oposición dos oficiais artilleiros, que consideraban 

unha tradición o escalafón por antigüidade e repudiaban os ascensos polas calidades persoais por consideralos 

proclives ós favoritismos. 

 A disputa, na que os artilleiros pediron a mediación do rei, agravouse. Primo de Rivera negouse a 

calquera acordo e, ante a continuación da rebeldía, suprimiu en 1929 o corpo de artillería. O conflito rompeu a 
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harmonía da familia militar e debilitou os apoios do réxime entre o exército e moitos oficiais artilleiros, 

desencantados coa falta de apoio do rei, pasaron a engrosar as filas republicanas.  

 

Así,  o relativo consenso inicial que tivera o golpe de estado entre as clases conservadoras foise crebando 

co paso do tempo. Alfonso XIII, temeroso de que o desprestixio crecente da ditadura afectase á propia imaxe 

pública da monarquía, optou por retirarlle a confianza ó ditador, que, vello e cansado, dimitiu en xaneiro do 

ano 1930, morrendo seis meses despois en París. (doc.5) 

 

4.2.5. A caída da monarquía (1929-1931) 
 

A Ditabranda de Berenguer 

  

 O rei Afonso XIII encargoulle o goberno ó xeneral Berenguer pretendendo volver á normalidade 

constitucional anterior a 1923 como si nada pasara. O que se encargou de sustituir a Primo foi pois o tamén 

xeneral Dámaso Berenguer que durante os 6 anos anteriores se significou pola súa moderada oposición ao 

réxime e era o mais liberal dos 3 suxeridos polo Ditador o Rei. Desde o principio se observaron graves 

deficiencias no seu goberno,  o seu gabinete mantiña as prerrogativas autoritarias da Ditadura, pero dicia 

camiñar cara a legalidade constitucional aínda que o facía con lentitude. Os comentaristas calificaron a este 

sistema como a "ditablanda"e foi moi mal recibido polos intelectuais (Delenda est monarchia) e por unha 

oposición cada vez mais forte. 

 

O erro Berenguer 

 

" No, no es una errata. Es probable que en los libros futuros de historia de España se encuentre un 

capítulo con el mismo título que este artículo. El buen lector, que es el cauteloso y alerta, habrá advertido que 

en esa expresión el señor Berenguer no es el sujeto del error, sino el objeto. No se dice que el error sea de 

Berenguer, sino más bien lo contrario -que Berenguer es del error, que Berenguer es un error-. (…) 

La Dictadura ha sido un poder omnímodo y sin límites, que no sólo ha operado sin ley ni responsabilidad, 

sin norma no ya establecida, pero ni aun conocida, sino que no se ha circunscrito a la órbita de lo público, 

antes bien ha penetrado en el orden privadísimo brutal y soezmente.  

Y que a ese hecho responde el Régimen con el Gobierno Berenguer, cuya política significa: volvamos 

tranquilamente a la normalidad por los medios más normales, hagamos «como si» aquí no hubiese pasado 

nada radicalmente nuevo, sustancialmente anormal. Este es el error Berenguer del que la historia hablará.  

Y como es irremediablemente un error, somos nosotros, y no el Régimen mismo; nosotros gente de la 

calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestro conciudadanos: 

¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! Delenda est Monarchia.” 

 

 José Ortega y Gasset. (El Sol, 15 de noviembre de 1930). 

 

 Incremento da oposición e Pacto de San Sebastian.   
 

A idea dunha España republicana vai tendo cada vez máis partidarios entre os intelectuais, as clases 

medias, as forzas obreiras e os nacionalismos periféricos e incluso entre antigos monárquicos e militares. En 

agosto de 1930 , un importante número de personalidades políticas, en representación dos seus partidos ou a 

título persoal reuníronse en San Sebastián e estableceron un acordo non escrito, denominado Pacto de San 

Sebastián, 

Os seus principais integrantes foron: 

- O republicanismo “histórico”, encarnado na figura de Alejandro Lerroux, fundador do Partido Radical 

en 1908. 

- A nova esquerda republicana de Manuel Azaña  - Os socialistas, as súas principais figuras eran Indalecio 

Prieto e Fernando de los Ríos. 

 - O rexionalismo galego, con Casares Quiroga a fronte da ORGA (Organización Republicana Galega 

Autónoma), partido republicano galego. ( Casares era o presidente do partido e fora designado representante 

dos republicanos galegos no Pacto de Lestrove reunión clandestina dos republicanos galegos en marzo de 

1930 onde crean a FRG, Federación Republicana Galega que agrupaba a todos os partidos republicanos 

galegos) 

- O republicanismo moderado con  Niceto Alcalá Zamora ou Miguel Maura. Alcalá Zamora sería elexido 

presidente do comité revolucionario creado coa firma do Pacto de San Sebastián. 

../../../../../../Documents%20and%20Settings/Downloads/dhistoria/biogafías/bio_afonso.htm
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 Os seus obxectivos eran : establecer unha república parlamentaria, garanti-la liberdade política e 

relixiosa, convocar eleccións a Cortes Constituíntes , abri-la posibilidade do recoñecemento da autonomía 

política das rexións e a formación dun comité revolucionario encargado de planificar unha sublevación xeral 

contra a Monarquía. Este comité sería o embrión do futuro goberno provisional republicano. Os intentos de 

proclamar a república pola forza sucédense sen éxito: o 12 de Decembro foi proclamada a República en Jaca 

polos capitáns Fermín Galán e García Hernández, que foron detidos e fusilados. O día 15 intentouse no 

aeródromo de Cuatro Vientos outro movemento cos comandantes Ramón Franco e Ignacio Higalgo, pero 

tamén fracasa. 

 

O erro Aznar e as eleccións municipais:  

 

Ante a crecente axitación política e social, en un intento de reconducir a situación, en febreiro de 1931, o 

goberno de Berenguer foi substituído por outro de concentración presidido polo almirante Aznar. O novo 

goberno deseñou un escalonamento das eleccións: primeiro as municipais e despois as xerais. Esperaba 

conseguir así que os seus resultados non fosen moi adversos para a Monarquía.  

As eleccións municipais celebráronse o 12 de abril de 1931. Dadas as circunstancias, adquiriron un 

carácter de plebiscito a favor ou en contra da Monarquía. O goberno e o exército declararon que aceptarían o 

resultado.   

O resultado electoral foi desigual: aínda que o número de concelleiros monárquicos superou globalmente 

ó de republicanos, nas grandes cidades os monárquicos sufriran unha gran derrota (en Madrid os republicanos 

obtiveron o triple de votos e en Barcelona, o cuádruple).  

Logo de se coñecer o resultado do escrutinio, o día 14 pola mañá, na localidade guipuscoana de Eíbar 

proclamouse a República e, ó longo do día, tamén noutras cidades españolas (Valencia, Sevilla, Oviedo, 

Zaragoza, Barcelona...), mentres a poboación saía á rúa para celebrar a chegada do novo réxime. Ante a nova 

situación, Afonso XIII suspendeu a potestade real e decidiu abandona-lo país partindo cara ó exilio.En 

Madrid, os membros do Comité revolucionario republicano dirixíronse á Porta do Sol onde tomaron posesión 

do goberno e proclamaron a República no medio do entusiasmo popular. 

 Alfonso XIII renuncia ao trono:  "As eleccións celebradas o domingo revélanme claramente que non 

teño hoxe o amor do meu pobo. A miña conciencia dime que ese desvío non será definitivo, porque procurei 

sempre servir a España e puxen o único afán no interese público ata nas máis críticas conxunturas. (...) un rei 

podese equivocar e sen dúbida errei eu algunha vez…  

 Acharía medios sobrados para manter as miñas rexias prerrogativas (...). Pero, resoltamente, quero 

afastarme de canto sexa lanzar a un compatriota contra outro en fratricida guerra civil (...) e mentres fala a 

nación suspendo deliberadamente o exercicio do Poder Real e alónxome de España, recoñecéndoa deste xeito 

como a única dona dos seus destinos.(…)”(ALFONSO XIII, Manifesto, Abril de 1931 
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4.3  O Estado nación español e os nacionalismos alternativos. Evolución do  

galeguismo 

 

4.3.1.  A cuestión nacional: nacionalismo español vs nacionalismos periféricos 
  

Nas décadas finais do S.XIX xurde en España a chamada cuestión nacional. Con este termo alúdese á 

confluencia de diferentes nacionalismos ou proxectos nacionais de difícil harmonización e a miúdo en 

conflito entre si: 

- Un nacionalismo español dominante que defende a existencia dunha única nación en España e que 

utiliza o aparato do Estado para crear unha conciencia nacional española. O seu rexeitamento 

das tendencias particularistas contribuirá a radicalizar aos defensores destas tendencias. 

- Uns nacionalismos periféricos (catalán, vasco, galego... ) que defenden o carácter diferencial das 

súas comunidades e que rematarán por afirmar a existencia de diferentes nacións en España. 

Os nacionalismos periférícos tiveron a súa orixe no labor desenvolvido polas intelligentsias locais para 

fomentar o interese pola historia, a lingua e a cultura das súas comunidades, co obxectívo de promover a 

creación dunha conciencia propia e diferenciada. Posteriormente, a reivindicación cultural acompañaríase da 

reivindicación política, centrada na esixencia dunha reorganización do Estado español compatible co 

autogoberno das diferentes comunidades ou, nalgúns casos, na reclamación da independencia total. 

O xurdimento da cuestión nacional explícase pola confluencia de diversos FACTORES: 

1-A diversidade cultural e mesmo política existente desde tempos remotos dentro dos límites do 

Estado español. Non resulta extraño que os nacionalismo periféricos remataran por ter unha maior 

audiencia nas comunidades que posuían unha lingua propia. 

 Do mesmo xeito, o feito de que a monarquía dos Austrias (S.XVI-XVII) primara os intereses 

imperiais sobre a construción dunha verdadeira "monarquía nacional" permitiu a pervivencia de altas 

cotas de autogoberno até tempos recentes nalgunhas comunidades (en Cataluña até os "Decretos de 

Nova Planta" -comezos do S.XVIII- e no País Vasco até o remate da 3a Guerra Carlista -1876-). 

 Como é lóxico, o recordo deste -autogoberno serviría de estímulo para o desenvolvemento dos 

nacionalismos nestas comunidades.  

2- A forma que adquiriu a deficiente construción do Estado liberal en España ao longo do S.XIX, 

caracterizada por: 

A. Un centralismo uniformizador: supresión das particularidades xurídicas e económicas, creación 

de novas unidades administrativas (p.e. a nova división provincial) que rompen as divisións tradicionais, 

imposición dun modelo cultural e lingüístico uniforme... É contra esta centralización contra a que 

reaccionarán os nacionalismos periféricos. 

B. Unha débil nacionalización que non consegue consolidar un "sentimento nacional español" 

compartido por todos. Contríbuen a este fracaso: 

- o predominio histórico das opcións máis conservadoras,  

- as profundas divisións políticas que orixinaran “as dúas españas”,  

- a deficiente escolarización, (lei Moyano 1857) 

- o sistema de "quintas",  

- a ineficacia dunha administración que só serve para cobrar os impostos… 

Todo isto terá repercusións como a falta de consenso e identificación cos símbolos nacionais: dúas 

bandeiras, dous himnos…. 

C. O desigual desenvolvemento do capitalismo e a industrialización, que afondou as 

desigualdades na estrutura económica das diferentes áreas do pais. Facilitou o xurdimento de intereses 

económicos distintos e, por veces, difíciles de conciliar ("librecambismo" vs. "proteccionismo"), 

agravado polo feito de que as zonas máis desenvolvidas economicamente non coincidían cos 

centros de decisión política e coa extracción xeográfica maioritaria das elites que gobernaban o Estado.  

D. A todos estes factores veuse sumar, a finais do S.XIX, a desilusión pola marcha de España, 

motivada polo fracaso colonial (1898) (“me duele españa”), a conciencia de atraso e decadencia que 

medrou en moitos círculos sociais do país... Esta sensación de desencanto frustrou o desenvolvemento 

dun sentimento de orgullo de pertenza a unha "patria común" e, pola contra, contribuíu a fortalecer os 

sentimentos diferenciais das distintas comunidades. 

“A partir de 1808 puede hablarse en España de nacionalismo: el patriotismo étnico pasó a ser plenamente nacional, al 

menos entre las élites. Y ello fue obra indiscutible de los liberales. Las élites modernizadoras aprovecharon la ocasión 

para intentar imponer un programa de cambios sociales y políticos; y el método fue lanzar la idea revolucionaria de la 

nación como titular de la soberanía. El mito nacional resultó movilizador contra un ejército extranjero y contra los 

colaboradores de José Bonaparte, en tanto que no españoles (afrancesados). Los liberales españoles recurrieron a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Bonaparte
http://es.wikipedia.org/wiki/Afrancesado
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identificación entre patriotismo y defensa de la libertad: como declaró el diputado asturiano Agustín Argüelles al 

presentar la Constitución de 1812, «españoles, ya tenéis patria».      José Alvárez Junco 

Algúns destes nacionalismos acadaron unha forte presenza social e electoral xa nas primeiras décadas do 

S.XX. Así ocorreu en Cataluña coa Lliga Regionalista -e posteriormente, durante a II República, con 

Esquerra Republicana de Catalunya- ou no País Vasco co PNV. En Galicia a influencia do nacionalismo foi 

sempre menor e haberá que agardar aos anos 30 para que consiga certo éxito coa fundación do Partido 

Galeguista. 

Tras a proclamación da II República, estes movementos contribuíron á apertura do debate sobre a 

reorganización do Estado nunha dirección descentralizadora. Deste xeito, a Constitución republicana 

proclamaría o "Estado integral" compatible coas "autonomías rexionais". 

En cada un dos movementos nacionalistas podemos distinguir tres fases:  

1ª -O provincialismo: termo que se emprega para cualificar todas aquelas doutrinas e movementos que, 

dende 1833 defenden, contra o centralismo, o recoñecemento das particularidades culturais das provincias 

que constitúen España, identificadas estas, nalgúns casos, cos vellos reinos medievais: Galicia, Cataluña... 

2ª -O rexionalismo: termo empregado, a partir da década de 1880, para cualificar aqueles movementos 

políticos e culturais que reivindican formas de descentralización administrativa e de autogoberno 

consideradas como un dereito histórico.  

Pódense distinguir dúas tendencias claramente diferenciadas: a liberal, democrática e federalista que 

pretendía, mantendo a unidade da nación española, a creación e federación de Estados soberanos con base 

nas provincias, e a tradicionalista antiliberal baseada na defensa do catolicismo e das tradicións locais que, no 

caso das provincias vascas, de Navarra e Cataluña coinciden coa defensa dos privilexios recoñecidos polos 

antigos foros. 

3ª -O nacionalismo ou defensa da consideración e do recoñecemento da comunidade propia como unha 

nación diferenciada con dereito a dispoñer de soberanía política e de goberno propio; aparece así, a finais do 

século XIX e comezos do XX, a idea da existencia da nación catala, vasca ou galega e a creación de partidos 

nacionalistas que defenden estes dereitos. Na elaboración e formulación destas ideas nacionalistas destacaron 

Prat de la Riba, Sabino Arana e Vicente Risco que sentaron as bases das respectivas conciencias nacionais. 

 
4.3.2. O Catalanismo 

 

- A Renaixença 

Cara ó ano 1830, dentro do contexto cultural do Romanticismo e no marco dun Estado liberal español con 

dificultades para vertebrar un desenvolvemento económico harmónico, xurdiu en Cataluña un amplo 

movemento cultural e literario, coñecido como a Renaixença. A súa finalidade era a recuperación da lingua e 

dos sinais de identidade da cultura catala, pero carecía de aspiracións e de proxectos políticos, sendo os seus 

obxectivos puramente culturais. 

- Centre Catala 

As primeiras formulacións catalanistas cun contido político viñeron da man de Valentí Almirall, un 

republicano federal decepcionado, que convocou o primeiro Congreso Catalanista (1880) co obxectivo de 

unificar as dúas correntes máis destacadas do catalanismo, a de herdanza republicana e progresista, e a máis 

literaria, apolítica e conservadora. Este movemento culminou na creación do "Centre Catalá" (1882), 

organización que pretendía sensibilizar a opinión pública catala para conseguir a autonomía. 

 No ano 1885 impulsou a redacción dun "Memorial de Greuges" (Memorial de Agravios), que lle foi 

presentado a Afonso XII por unha ampla comisión de personalidades pouco antes da morte do monarca. O 

memorial denunciaba a opresión de Cataluña e reclamaba a harmonización dos intereses e das aspiracións 

das diferentes rexións españolas. 

“No tenemos Señor, la pretensión de debilitar, ni mucho menos atacar la gloriosa unidad de la patria 

española, antes al contrario, deseamos fortificarla y consolidarla; pero entendemos que para lograrlo no es 

buen camino ahogar y destruir la vida regional.(...) No podemosusar nuestra lengua (...) se nos arrebato 

nuestro sistema administrativo (...) 

Lo que nosotros deseamos señor, es que en España se implante un sistema regional adecuado.” 

 

- Unió Catalanista 

Un grupo de intelectuais, vinculados ó xornal "La Renaixença" e contrarios ó progresismo de Almirall, 

fundaron a "Unió Catalanista" (1891), unha federación de entidades de carácter catalanista de tendencia 

conservadora. O seu programa quedou fixado nas Bases de Manresa, que defendían unha organización 

confederal de España e a soberanía de Cataluña en política interior. Proclamaba a oficialidade do catalán e 

propoñía o restablecemento das institucións tradicionais de Cataluña (Audiencia e Cortes) que deberían ser 

escollidas por sufraxio corporativo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Arg%C3%BCelles_%C3%81lvarez
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_1812
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(...) 

Base 3ª. A lingua catala será a única que con carácter oficial poderá empregarse en Catalunya 

Base 4ª. Só un catalán de nacemento ou naturalizado poderá desempeñar cargos públicos 

 Base 6. Cataluña será soberana do seu goberno interior e polo tanto ditará libremente as súas leis orgánicas, terá ó 

seu cargo a lexislación civil. penal, mercantil, administrativa e procesual, o establecemento e maila recadación de 

impostos; a acuñación de moeda, e terá tódalas atribucións inherentes á soberanía que non lle correspondan ó goberno 

central segundo a base 1a. 

Base 7. O poder lexislativo rexional residirá nas Cortes catalanas que se deberán reunir cada ano nunha época 

determinada e nun lugar diferente. As Cortes formaranse por sufraxio entre os cabezas de familia, agrupados en clases 

segundo o seu traballo manual, carreiras profesionais, propiedade, industria e comercio. (...) 

Bases de Manresa. (1892) 

 

- A Lliga 

A renuncia da "Unió Catalanista" a participar na vida política levou a un grupo de catalanistas, vinculados 

ó xornal "La Veu de Catalunya" (Prat de la Riba, Cambó, entre outros), a defender unha intervención máis 

clara na política e á conversión do catalanismo nunha causa capaz de mobilizar a amplos sectores da 

poboación. O momento propicio para esa nova formulación chegaría tralo desastre do 98. 

 En Cataluña, o impacto da crise do 98 foi decisivo para a madureza e maila expansión social do 

catalanismo. Os fracasos dos proxectos reformistas dos diversos gobernos favoreceron a confluencia de 

intereses entre os sectores catalanistas favorables á intervención electoral e a burguesía industrial e 

comercial, cada vez máis afastada dos partidos dinásticos e máis achegada ó rexionalismo.  

Froito desa converxencia foi a creación en 1901 da "Lliga Regionalista", que contou entre os seus líderes 

a Enric Prat de la Riba e Francesc Cambó. A Lliga presentaba un programa político conservador, centrado 

na loita contra o corrupto e ineficaz sistema da Restauración e a prol dun reformismo político que outorgase 

a autonomía a Cataluña. O seus éxitos electorais en Barcelona a partir de 1901 convertérona na forza 

hexemónica en Cataluña ata o ano 1923. Dous exemplos: 

- Solidaritat: unha coalición electoral 

O amplo rexeitamento suscitado en Cataluña pola Lei de Xurisdicións (1906) posibilitou a formación dun 

amplo movemento, "Solidaritat Catalana", que reuniu a carlistas, rexionalistas e republicanos. A coalición 

presentaba un programa común baseado na derrogación da Lei e na consecución da autonomía; nas eleccións 

de 1907, conseguiu 41 dos 44 escanos que Cataluña tiña no Congreso dos Deputados. Esta vitoria tivo unha 

ampla significación, xa que levou á fin da quenda dinástica en boa parte de Cataluña e maila consolidación 

do catalanismo e do republicanismo como as forzas políticas hexemónicas  

- A mancomunidade 

No ano 1914 e acolléndose á Lei de Mancomunidades, as Deputacións catalas, baixo o control da "Lliga 

Regionalista", impulsaron a creación da Mancomunidade de Cataluña. Este organismo consistía nunha 

federación das catro provincias catalas que contaba cunha Asemblea Xeral, un Consello Permanente e un 

Presidente, cargo para o que foi elixido Prat de la Riba. Tiña o mesmo orzamento e as mesmas competencias 

(beneficencia, cultura e obras públicas) que as Deputacións provinciais e estivo vixente ata a súa disolución 

por Primo de Rivera no ano 1925. 

Todas as reivindicacións catalanistas foron reprimidas pola ditadura de Primo, situación que contribuíu a 

súa radicalización e favoreceu o reagrupamento das forzas da esquerda nacionalista que en 1931 formaran 

Esquerra Republicana de Catalunya, forza hexemónica en Cataluña durante a Segunda República 

 
 
4.3.3-. O nacionalismo vasco 

 
Causas: abolición dos foros e inmigración 

No País Vasco, as formulacións nacionalistas forxáronse ó longo da segunda metade do século XIX a 

partir dunha corrente de recuperación da cultura vasca. Pero foi, sobre todo, a abolición dos foros trala 

última guerra carlista en 1876 o que deu orixe ó nacemento dunha corrente que reivindicaba a reintegración 

foral (estes foros, que os vascos mantiñan desde a Idade Media garantizabanlle un status especial dentro da 

coroa definido polos seus privilexios forais: sistema fiscal propio, exención de moitos impostos, institucións 

propias, restricións no servizo militar....).  

Doutra banda, o proceso industrializador favoreceu unha forte inmigración, que supuxo unha ruptura da 

sociedade tradicional vasca. Como reacción, fortaleceuse unha corrente de defensores da lingua e mais da 

cultura vascas, contrarios ó proceso de españolización provocado pola chegada de traballadores doutras 

rexións de España denominados despectivamente  “maketos”. Estes traballadores van ser considerados como 

seres inferiores e destrutores das esencias vascas: 
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“El maketo, ¡he ahí el enemigo! Y no me refiero a una clase determinada de maketos, sino a todos en general: todos los 

maketos, aristócratas y plebeyos, burgueses y proletarios, sabios e ignorantes, buenos y malos, todos son enemigos de nuestra 

Patria (...). Y entiéndase que no los aborrecemos porque sí. (...) Pero el español (...) es nuestro dominador y nuestro parásito 

nacional: nos ha sometido privándonos de la condición o que todo hombre y todo pueblo tiene derecho, la libertad (...).” 

Sabino ARANA Y GOIRI. Obras completas 

 “La fisonomía del bizkaino es inteligente y noble; lo del español, inexpresiva y adusta. (...) El bizkaino es inteligente y 
hábil para toda clase de trabajos; el español es corto de inteligencia y carece  de  maña  para   los   trabajos   más   

sencillos. Preguntádselo a cualquier contratista de obras, y sabréis que un bizkaino hace en igual tiempo tanto como tres 

maketos juntos. El bizkaino es laborioso (...); el español, perezoso y vago (...). El bizkaino degenera en carácter si roza 

con el extraño; el español necesita de cuando en cuando una invasión extranjera que lo civilice.”       Sabino ARANA Y 

GOIRI. ¿Qué somos?. Bizkaitarra, n°29.30-VI-1895 

 

Sabino Arana e a fundación do PNV 

Foi neste contexto cultural e político no que Sabino Arana recollendo a tradición foralista, formulou os 

principios orixinarios do nacionalismo vasco e impulsou a formación do Partido Nacionalista Vasco. Nacido 

nunha familia carlista e contrario a modernización e o liberalismo, Sabino Arana foi o principal ideólogo do 

nacionalismo vasco.  A súa ideoloxía articulábase en torno ós principios da “raza vasca”, dos foros e da 

relixión. O seu lema foi "Deus e Lei Vella" (Jaungoikoa eta Lagizarra) e defendía a vella sociedade 

patriarcal desde unha perspectiva antiliberal e tradicionalista, ó mesmo tempo que avogaba pola total 

reintegración dos foros. O nacionalismo vasco atacaba tanto á clase dirixente vasca, considerada responsable 

da destrución da sociedade tradicional ó favorece-lo proceso industrializador, como ó socialismo obreiro, 

acusado de perturbador da orde social e estraño ás tradicións vascas dada a súa influencia entre a 

inmigración. En 1894 fundou o Euskeldun Batzokija, unha sociedade político-recreativa da que xurdira, un 

ano despois, o PNV: 

 

 
 

Deus e Lei Vella 

“Art.3°. Jaungoikua. Bizkaya será católica-apostólica-romana en todas las manifestaciones de su vida interna y en sus 

relaciones con los demás pueblos. 

Art.4°. Lagizarra. Bizkaya se constituirá libremente. Restablecerá en toda su integridad lo esencial de sus leyes tradicionales 

llamadas fueros. Restaurará los buenos usos y costumbres de nuestros mayores. Se constituirá, sino exclusivamente, 

principalmente con familias de raza euskeriana. Señalará al Euskera como lengua oficial (...). 

Art.8°. Siendo Bizkaya por su raza, su lengua, su fe, su carácter y sus costumbres, hermana de Alaba, Benabarre, Guipuzkoa, 

Lapurdi, Nabarra y Suberoa, se ligará o confederará con estos seis pueblos para formar el todo llamado Euskelerría 

(Euskeria), pero sin mengua de su particular autonomía. Esta doctrina se expresa con el principio siguiente: Bizcaya libre en 

Euskeria libre (...). 

Art. 12°. Se prohibe: la blasfemia, los cantares impíos y obscenos, los juegos de azar y los cantos genuinamente españoles.”   

Sabino ARANA y GOIRI. Reglamento de Euskeldun Batzokija. 24-V-1894 

 

Consolidación do nacionalismo vasco 

Tamén no País Vasco, os anos ó redor do cambio de século foron decisivos para a consolidación do 

nacionalismo. No ano 1898, Sabino Arana, fundador do Partido Nacionalista Vasco, foi elixido deputado 

provincial por Biscaia; ó ano seguinte os nacionalistas chegaban ó Concello de Bilbao e, no ano 1907 

lograban a alcaldía da cidade. O principal marco de acción política do partido era o propio País Vasco e 

centraba os seus esforzos electorais no control dos Concellos e das Deputacións, sobre todo de Biscaia, onde 

tiñan maior presenza e forza; mais non tomaban parte nas eleccións xerais españolas. 

Ademais da penetración nas institucións vascas, o nacionalismo suavizou o discurso inicial de Sabino 

Arana, quen nos últimos anos da súa vida amosou unha certa renuncia ás súas teses máis independentistas 

para impulsar a transformación do PNV nun partido nacionalista, mais con obxectivos fundamentalmente 

autonomistas.  

No ano 1913, o PNV pasou a denominarse "Comunión Nacionalista Vasca" e, co fin de atraer á 

burguesía ó campo nacionalista, o novo partido amosou unha postura de moderación, presentándose como 
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un partido de orde . A Comunión obtivo os seus primeiros grandes éxitos electorais nos anos 1917 e 1918, 

cando por primeira vez se presentou ás eleccións xerais, nas que acadou 6 dos 7 escanos de  Biscaia. En 

1923 foron suprimidas as organizacións políticas vascas, só se permitiron actos culturais ou folclóricos. En 

1930 as tendencias uníronse de novo no PNV, partido que será hexemónico no País Vasco na segunda 

República. 

  

4.3.4- O Galeguismo 
 
En Galicia xurdiu tamén, a partir de mediados do século XIX, unha progresiva toma de conciencia das 

súas particularidades que foi unida á defensa da súa cultura e dos intereses económicos e políticos. O 

resultado foi a configuración dun heteroxéneo movemento, o galeguismo, que reivindica, con maior ou 

menor intensidade e radicalidade, o recoñecemento das peculiaridades de Galicia e o autogoberno do pobo 

galego. A pesar de que o movemento galeguista contou con destacados teóricos e defensores, o seu grao de 

implantación na sociedade foi moito menor que en Cataluña ou no País Vasco. Durante o século XIX o 

galeguismo quedou limitado a determinados círculos intelectuais e políticos, auténticas minorías elitistas, 

con moi escasa conexión popular; unicamente ben entrado o século XX as masas populares participarán de 

forma activa nas súas reivindicacións. 

Ata o corte brusco que supuxo a Guerra Civil española de 1936-39, na configuración do galeguismo 

pódese apreciar un continuo proceso evolutivo no que se diferencian con claridade tres fases: provincialismo 

(1840-1885), rexionalismo (1885-1916) e nacionalismo (1916-1936):  

 

Provincialismo 

En torno a década de 1840 xorden en Galicia as primeiras manifestacións dun pensamento e dunha 

actuación política nos que aparecen tanto a defensa de Galicia e da súa maneira de ser como a crítica ó 

centralismo. 

Estas primeiras manifestacións do particularismo galeguista obedecen a diferentes factores e razóns. 

Politicamente están relacionadas cos distintos movementos provincialistas que se dan en toda España, 

encadrables na problemática da definición do modelo de Estado. Así, fronte á centralización política 

desenvolvida polos moderados, certos sectores do liberalismo progresista e democrático defenderon a 

descentralización do poder, xustificaron a preeminencia do local e, nalgúns casos, propugnaron a formación 

dun Estado federal.  Culturalmente están relacionadas cos movementos que en toda Europa, influenciados 

polo romanticismo, potenciaron o estudio e a defensa dos elementos diferenciadores e identificadores da 

propia comunidade: a súa historia, cultura e lingua. 

O descubrimento de Galicia como unha unidade independente doutros pobos foi froito do labor da 

denominada xeración de 1846,  un fato de homes entre os que destaca Antolín Faraldo, que a través dos 

seus escritos puxeron de manifesto as principais características diferenciadoras de Galicia (lingua, costumes, 

historia, economía...) e os problemas que padecía  

 A primeira posta en práctica destas ideas manifestouse con forza no pronunciamento de 1846. 

Encabezado por Miguel Solís y Cuetos contra o goberno dos moderados de Narváez, propiciou a formación 

en Santiago dunha Junta Superior del Gobierno de Galicia que denunciou a explotación que padecía o pobo 

galego. 

Trala experiencia de 1.846, a reivindicación dun goberno galego foi desenvolvida e apoiada polo 

federalismo. Durante a I República tentouse organizar un Cantón Galego e a pesar do seu fracaso, o 

sentimento federalista rexurdiu de novo aprobando en 1887 un Proyecto de Constitución para el Estado 

Galaico no que se establecía a soberanía do pobo galego, os seus dereitos democráticos e os seus órganos de 

goberno (Asemblea rexional e Consello executivo) 

Paralelamente, no eido da cultura, desenvolveuse un activo movemento de recuperación histórica e 

literaria, o Rexurdimento, protagonizado por Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Curros Enríquez, 

Francisco Añón... A eles debeuse o inicio do movemento de recuperación e defensa do emprego do galego 

como lingua non só popular senón tamén literaria. Os historiadores, fundamentalmente Benito Vicetto e 

Manuel Murguía (que publican a partir de 1865 cadansúa Historia de Galicia) contribuíron a subministrar 

argumentos ó nacente galeguismo xustificando o dereito a dispor dunha organización política propia que 

recoñecese a situación xeográfica especial de Galicia, a presenza duns costumes e dunha lingua diferentes, a 

existencia dun pasado glorioso e, na crenza dunhas orixes do pobo galego vinculados á “raza celta”, 

considerada superior a dos restantes pobos peninsulares (celtismo). 

  

Rexionalismo 

De modo paralelo ó que sucede noutras zonas de España, na década de 1880, aparece en Galicia 

claramente configurado un movemento de carácter rexionalista, é dicir, un movemento que busca, xustifica e 

defende especificamente para Galicia tanto o emprego da lingua propia como a consecución do dereito á 

autonomía política e administrativa sen rachar a unidade do Estado español. A defensa do rexionalismo 
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galego foi formulada dende dúas posturas ideolóxicas diferentes: unha liberal liderada por Manuel Murguía 

e outra conservadora,tradicionalista e católica representada por Alfredo Brañas. 

Foi Murguía o primeiro defensor da existencia dunha nacionalidade galega diferente ás demais 

xustificando a súa realidade en razóns étnicas, idiomáticas, xeográficas, e históricas. Partindo dunha posición 

liberal, Murguía reivindicou para Galicia o dereito a recobrar a súa autonomía política que só se podía lograr 

mediante unha ampla descentralización administrativa e económica, 

Sen embargo foi Alfredo Brañas quen mellor sistematizou as reivindicacións e formulacións do 

rexionalismo galego. Nas súas obras Brañas tratou de fundamentar as bases dun rexionalismo que puidese 

ser aplicado a todas aquelas comunidades que tivesen as mesmas aspiracións á autonomía política dentro de 

España e que resolvese o problema diferencial dos distintos pobos hispanos; defendeu a idea da dobre patria 

(a grande e a pequena) coa finalidade de conxuga-las reivindicacións rexionalistas coa unidade de España e 

avogou pola formación de institucións propias para o goberno das rexións, Sen embargo, a súa defensa do 

rexionalismo baseouse en presupostos antiliberais e tradicionalistas (inclusión do catolicismo como trazo 

fundamental da alma galega, composición das futuras institucións políticas rexionais que significaban a 

volta ó corporativismo social e gremial...)  

Foi tamén nesta época cando apareceron as primeiras organizacións de tipo galeguista (Asociación 

Regionalista Gallega, 1891; Liga Gallega, 1897) e de defensa da lingua (Real Academia Gallega, 1906); 

tamén se fundaron periódicos para a difusión dos seus ideais (La Región Gallega, 1886; La Patria Gallega, 

1891; A Nosa Terra, 1907). A pesar da súa forte fundamentación teórica, as realizacións políticas do 

rexionalismo galego foron escasas sendo, ó mesmo tempo, fortes as diverxencias que existiron entre a 

corrente tradicionalista e a liberal. En 1907, fundouse Solidaridad Gallega coa intención de agrupar a 

tódalas persoas e grupos defensores da descentralización, de participar na loita electoral e de contribuír ó 

fomento da riqueza de Galicia. O seu éxito foi relativo e breve, desaparecendo en 1912. A súa preocupación 

polos problemas da transformación agraria fixo que o agrarismo fose un dos seus trazos característicos 

contribuíndo a creación de sociedades solidarias de ámbito campesiño e a celebración das Asambleas 

Agrarias de Monforte.. 

(O AGRARISMO GALEGO: Xurdiu cara finais do S.XIX como un intento de resolver, por medio da organización 

e a mobilización campesiñas, os graves problemas que estaba a padecer a agricultura galega: pervivencia do sistema 

foral, minifundio, elevadas cargas impositivas, efectos da crise agraria finisecular... As primeiras asociacións (mutuas 

gandeiras e seguros cooperativos, sen carácter reivindicativo) apareceron a mediados dos anos oitenta, pero a grande 

expansión do agrarismo ten lugar despois de 1906, ano no que sae á luz unha lei que permite a legalización dos 

sindicatos agrarios. Despois de 1914 o movemento estendeuse e acadou unha maior unidade organizativa (Basilio 

Álvarez logrou agrupar en 1922, na Confederación Regional de Agricultores Gallegos., a máis de catrocentas 

sociedades agrarias. Pero coa chegada da ditadura de Primo de Rivera o agrarismo esmoreceu e moitos dos seus 

dirixentes locais foron integrados nos concellos e as deputacións primorriveiristas. A elo contribuíu a masiva redención 

dos foros nos anos vinte, sancionada pola Lei de Redención de 1926.) 

 

Nacionalismo 

A partir de 1916, o pensamento político galeguista afirma con rotundidade que Galicia é unha 

nación. Os escritos e as obras, entre outros, de Antón Vilar Ponte (Nacionalismo Gallego. Nuestra 

afirmación regional, 1916), Vicente Risco (Teoría do nacionalismo galego) e Castelao (Sempre en Galiza, 

1944) recolleron, fundamentaron e divulgaron os trazos esenciais da nación galega, analizaron os problemas 

que padecía e propuxeron solucións, alternativas e programas de transformación da realidade política e 

económica galega. Entre 1916 e 1936, a publicación A Nosa Terra foi o voceiro e órgano de expresión das 

inquedanzas nacionalistas. 

Foron Vicente Risco e Castelao quen mellor sistematizaron e defenderon os trazos nacionais de Galicia. 

Segundo eles, Galicia é unha nación perfectamente diferenciada e caracterizada pola súa lingua (o galego), a 

súa xeografía (a Terra galega), a súa raza (céltica), o seu espírito (a alma galega, a saudade), a súa cultura e a 

súa historia, elementos claramente senlleiros con respecto ós demais pobos de España 

 Na doutrina nacionalista galega, a hora de lexitimar a existencia da nación, predominan claramente os 

elementos organicistas, culturais e históricos fronte ós elementos políticos, tódolos nacionalistas galegos 

manteñen, en liñas xerais, un mesmo ideario común básico: a denuncia do atraso económico e da opresión 

cultural de Galicia por Castela, a apoloxía da modernización da produción agropecuaria, a defensa da 

autonomía integral de Galicia, o rexeitamento ó separatismo e o desexo de conseguir unha federación ibérica 

na que se poida reintegrar Portugal.  

As diferenzas entre eles xorden por motivos políticos e sociais. Así, o nacionalismo tradicionalista 

(Vicente Risco, Otero Pedrayo, Filgueira Valverde...) defendeu o predominio ideolóxico do catolicismo na 

sociedade galega, a hexemonía social e política da fidalguía e dos sectores intelectuais e a preeminencia dos 

valores e actuacións culturais como obxectivo prioritario do nacionalismo; en cambio, o nacionalismo 

democrático (Xoán Vicente Viqueira, Castelao, Alexandre Bóveda...) toma ó pobo galego como referente 

político das súas actuacións e busca alcanzar unha democracia compatible co pleno autogoberno de Galicia. 
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No terreo organizativo,o nacionalismo galego manifestouse inicialmente a través das Irmandades da Fala. 

En 1916 fundouse na Coruña, impulsada por Antón Vilar Ponte, a primeira destas irmandades que 

rapidamente se estenderon por toda Galicia. Os seus obxectivos foron tanto a defensa, dignificación e cultivo 

do idioma galego como a potenciación da propia identidade e a busca de solucións para os problemas 

económicos e políticos de Galicia. En 1918, en Lugo, celebrouse a primeira asemblea das Irmandades da 

Fala, a I Asemblea Nazonalista, na que se definiu o seu programa político: a busca da autonomía integral de 

Galicia. 

Ó movemento das Irmandades do Fala incorporáronse numerosas personalidades da cultura e da 

intelectualidade galega, aínda que a súa repercusión popular foi minoritaria. As diferenzas ideolóxicas e de 

estratexia política entre os partidarios da participación nas eleccións e os partidarios da abstención fixeron 

que o movemento se escindise en dúas liñas diferentes. Na IV Asemblea Nazonalista celebrada en Monforte 

de 1922, a meirande parte das Irmandades, encabezadas por Risco, decidiron fundar e integrarse na 

Irmandade Nazonalista Galega cun programa baseado preferentemente na propaganda política e de 

concienciación da sociedade galega e no abstencionismo electoral. En cambio,a Irmandade da Coruña, a de 

maior numero de afiliados, decidiu, seguindo a Luis Peña Novo, a participación política nas eleccións. En 

1924 o goberno de Primo de Rivera iniciou a represión de calquera tipo de actuación ou propaganda política 

dos nacionalismos periféricos e as actividades galeguistas quedaron reducidas so ó ámbito cultural ata a 

chegada da Segunda República. 

 

“Os persoeiros das Irmandades da Fala reunidos en Asamblea magna tida na cidade de Lugo nos 

días 17 e 18 do mes da data para conquerir do Goberno da Súa Maxestade El-Rei a autonomía 

integral da Nación Galega e fixar nun programa concreto as que coidan testas solucións ós problemas 

que interesan dun xeito fondísimo á vida nacional da Galicia, aprobaron e sosteñen, co corazón 

ateigado de espranza e ollos postos no porvir da Nai Terra, as seguintes conclusións, que fan 

públicas para coñecimento e meditación do pobo galego nesta hora solemne do dealbar das 

nacionalidades que sinten tremelar a súa alma e fan xurdir a súa personalidade.I. Tendo Galicia 

todas as características esenciais de nacionalidade, nós nomeámonos, de hoxe para sempre, 

nacionalistas galegos, xa que a verba 'rexionalismo' non recolle todas as aspiracións nin encerra 

toda a intensidade dos nosos problemas.” 
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OPCIÓN 2 
 

Tendo en conta os seguintes documentos, aos que debes referirte ao longo da túa exposición, 

debes elaborar unha redacción sobre a ditadura do xeneral Primo de Rivera, centrándote nos ámbitos 

político e económico. O golpe de Estado (Doc. 1), aprobado por Afonso XIII, pon fin ao réxime 

constitucional e instaura no goberno a un Directorio Militar que será sucedido en 1925 por un 

Directorio Civil (Doc. 2). Os éxitos militares en Marrocos e un crecemento económico sustentado no 

nacionalismo e no intervencionismo (Docs. 3 e 4) non puideron evitar a caída do ditador en 1930, 

enfrontado a unha crecente oposición (Doc. 5) e ao cambio de tendencia na conxuntura económica 

internacional. 

 

Doc.1 .-Manifesto do xeneral Primo de Rivera (13 de setembro de 1923): 

 “Españois: Chegou para nós o momento máis temido que agardado (...) de atender o clamoroso 

requirimento de cantos, amando a Patria, non ven para ela outra salvación que libertala dos profesionais 

da política, dos que por unha ou outra razón nos ofrecen o cadro de desventura e inmoralidades que 

comezaron no ano 98 e ameazan a España cun próximo fin tráxico e deshonroso (...). 

 Non vimos chorar mágoas e vergoñas, senón poñerlles axiña radical remedio, para o que 

requirimos o concurso de todos os bos cidadáns. Para iso (...) constituirase en Madrid un Directorio 

Militar con carácter provisorio encargado de manter a orde pública (...)”. 

 

Doc. 2.-Proposta de Primo de Rivera a Alfonso XIII para substituír o Directorio Militar por un 

Directorio Civil (1925): 

 “En suma, señor, para expoñer o meu pensamento clara e sinceramente, o que propoño a V. M. é 

a substitución dunha ditadura militar por outra civil e de organización máis axeitada, pero non menos 

vigorosa. E permítome propoñelo así, recollendo a arela popular, que só teme do cambio de goberno que 

se debiliten os resortes do mando que foron carácter do Directorio militar, cuxa vida, como xenuína 

representación do exército e da mariña, que tan patrioticamente ofreceron o prestixio dos seus nomes 

corporativos a este arriscado labor, non debe levarse a momento de desgaste ou de quebranto; nin 

tampouco debe subtraerse por máis tempo ao país, na súa representación civil, que é a axeitada e tan 

manifestamente está da nosa parte, a participación e a responsabilidade na obra de reconstituílo e 

reeducalo administrativa e politicamente”. 

 

Doc. 3.-José Calvo Sotelo, na súa obra Mis servicios a España (1931), expón e defende as que foran 

liñas mestras da actuación económica da ditadura: 

 “As ditaduras propenden fatalmente ao intervencionismo. O seu omnímodo poder é incompatible 

coa inhibición (...). O intervencionismo de Primo de Rivera abrangueu a agricultura, a industria, o mesmo 

comercio (...). Primo de Rivera profesou un entusiasta nacionalismo económico que eu compartín co máis 

caloroso fervor. Pero o noso nacionalismo mantívose dentro de correctísimos límites. A xuízo do xeneral, 

España debía nacionalizar unicamente: a) as industrias para as que a primeira materia se obtén no noso 

territorio; b) as que dentro do ámbito nacional de consumo poden achar mercado suficiente de vida; c) as 

indispensables para asegurar a nosa independencia política nacional”. 

 

Doc. 4.-Incremento da produción en España en diversos sectores, 1922-1930: 

 1922 1930 

Mineira e industrial (base 1906/13=100) 84,7 144 

Enerxía eléctrica (millóns de Kw.) 1.040 2.609 

Aceiro (toneladas) 326.136 953.673 

Cemento (toneladas) 729.035 1.820.011 

 

Doc. 5.-Rematada a ditadura, Ángel Ossorio, que sería deputado nas Cortes republicanas, axuíza 

así a situación de España: 

 “E despois de seis anos longos de Ditadura, ¿que queda en España? (...). Roto o Exército con 

múltiples sublevacións sucesivas (...); rota a Universidade, coas aulas pechadas (...); rota a Facenda, coa 

moeda derrubada (...); rota a Xustiza (...). 

 Todas as forzas lexítimas, rotas; pero, en troques, intactas todas as forzas nocivas (...): o 

caciquismo en pé, as súas falanxes unidas; o sindicalismo revolucionario, latente e prevido; os 

extremismos nacionalistas, máis esaxerados que antes; nin un só dos elementos da patoloxía nacional 

quedaron suprimidos ou atenuados”. 
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OPCIÓN B 

ORIENTACIÓNS: Baseándote nos seguintes documentos debes compoñer un texto sobre a crise da Restauración, aberta 

coa perda das colonias ultramariñas en 1898. Na redacción debes abordar as seguintes cuestións: a crecente disposición do 

Exército a tutelar a vida política; o aumento da conflitividade social; os problemas bélicos en Marrocos; a exasperación da 

inestabilidade gobernamental; o pronunciamento de Primo de Rivera como final do réxime constitucional. Lembra que non se 

trata de responder a preguntas illadas, senón de realizar unha composición coherente e argumentada, e que na avaliación se 

terán en conta os coñecementos, a utilización dos documentos e a corrección da expresión escrita. 

 

Doc. 1.-Artigo publicado na revista El Ejército Español en 1905: 

“Aos separatistas cataláns dilles que xa rematou a época das contemplacións; que de hoxe en diante non se poderá berrar 

„¡Morra España!‟ sen que quen o berre saiba que é perigosísimo o berralo. Aos gobernos dilles que tamén pasou a época en que 

poidan amosárense débiles; que é preciso arrincar de raíz a semente separatista custe o que custe. E ás Cortes dilles así mesmo 

que se por imprevisión dos lexisladores non hai leis contra o separatismo, as fagan axiña, porque entrementres o Exército 

aplicará a lei suprema, a que dita o seu inquebrantable amor a España unha e intanxible”. 

Doc. 2.-A UGT e a CNT convocan unitariamente a folga xeral en agosto de 1917: 

“Pedimos a constitución dun Goberno Provisional que asuma os poderes executivo e moderador, e prepare, previas as 

modificacións imprescindibles nunha lexislación viciada, a celebración de eleccións sinceras, dunhas Cortes Constituíntes que 

aborden en plena liberdade os problemas fundamentais da constitución política do país. Mentres non se acade ese obxectivo, a 

organización obreira está absolutamente decidida a manter a súa actitude de folga. Cidadáns: non somos instrumentos de 

desorde, como na súa impudicia nos chaman con frecuencia os gobernantes que padecemos. Aceptamos unha misión de 

sacrificio polo ben de todos, pola salvación do pobo español, e solicitamos o voso concurso. ¡Viva España!”.  

Doc. 3.-Viñeta alusiva ao desastre de Annual 

(1921)  

 

 

 

Doc. 4.-A inestabilidade dos gobernos, 1917- 1922: 

ANO 

TOMA 

POSESIÓN 

CARÁCTER 

POLÍTICO 

1917 19 abril Concentración liberal 

1917 11 xuño Conservador 

1917 3 novembro Concentración liberal 

1918 22 marzo Concentración nacional 

1918 9 novembro Concentración liberal 

1918 5 decembro Liberal 

1919 15 abril Conservador 

1919 20 xullo Conservador 

1919 12 decembro Concentración 

1920 5 maio Conservador 

1921 8 marzo Interino 

1921 13 marzo Conservador 

1921 14 agosto Concentración 

1922 8 marzo Concentr.  Conservador 

1922 7 decembro Concentración liberal 

 

Doc. 5.-En setembro de 1923, o xeneral Primo de Rivera xustifica así  o seu golpe de Estado, aprobado pola 

Coroa: 

“Españois: Chegou para nós o momento máis temido que esperado (...) de atender o clamoroso requirimento de 

cantos amando á Patria non ven para ela outra salvación que liberala dos profesionais da política, dos homes que por 

unha ou outra razón nos ofrecen o cadro de desventuras e inmoralidades que comezaron o ano 98 e ameazan a 

España cun próximo fin tráxico e deshonroso. A mesta rede da política de concupiscencias colleu nas súas mallas, 

secuestrándoa, ata a vontade real (...). 

Pois ben, agora imos solicitar todas as responsabilidades e gobernar nós ou homes civís da nosa moral e doutrina. 

Non temos que xustificar o noso acto, que o pobo san demanda e impón. Asasinatos (...), atracos, depreciación da 

moeda (...), rastreiras intrigas políticas tomando por pretexto a traxedia de Marrocos (...), precaria e ruinosa a 

produción agrícola e industrial, impune propaganda comunista, impiedade e incultura, xustiza influída pola política, 

descarada propaganda separatista (...). Non vimos chorar penas e vergoñas, senón poñerlles pronto radical remedio, 

para o que requirimos o concurso de todos os bos cidadáns”. 
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