Tema 15
A DITADURA DE PRIMO DE RIVERA E A CAÍDA DA MONARQUÍA (1923-31)
Golpe de estado e etapas: delimitación temporal e características principais
O golpe
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.
Miguel Primo de Rivera

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
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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.
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-)

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:
A ”rexeneración” da vida política, co obxectivo de
acabar co caciquismo e lograr rexenerar a vida política,
adoptando medidas como:

Anuncio do goberno de Primo de Rivera



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 .
 A defensa da unidade da patria, actuando contra todo aquilo que á ditadura lle parecía que podía
0
ser un perigo para a unidade de España. Desenvolveu campañas de afirmación dos símbolos nacionais
D
i
de España e de represión das reivindicacións e manifestacións nacionalistas de cataláns, vascos
e
r
galegos .
e
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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.

Desembarco de Alhucemas

A Ditadura: o Directorio civil (1925-1930)
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.
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.
- 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.
O Directorio Civil puxo en práctica unha política económica baseada no intervencionismo estatal.
Dirixidas polo ministro Calvo Sotelo 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 espazo 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.
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- 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.
Os resultados: 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
principais problemas. Os principais beneficiarios deste desenvolvemento foron a gran burguesía
terratenente, financeira e industrial.
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. Crece así a oposición:
-

oposición dos partidos de esquerdas: os republicanos forman a Alianza Republicana na que se
integraban diversos grupos e personalidades como Manuel Azaña co obxectivo de sumar os
seus esforzos contra a monarquía. Nos medios anarquistas xurde a FAI ( Federación Anarquista
Ibérica), partidaria da estratexia insurreccional no seno do sindicalismo. 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: Os militares do corpo de artillería amosáronse contrarios á reforma
militar e á política de ascensos que quería levar a cabo Primo de Rivera (primar os ascensos por
méritos de guerra fronte á antigüidade). O conflito provocou en 1929 a disolución do corpo de
artillería, producindo a ruptura da familia militar; moitos oficiais artilleiros, desencantados coa
falta de apoio do rei, pasaron a engrosar as filas republicanas.

Ante estas dificultades, e querendo comprobar se seguía contando co apoio do exército para seguir
gobernando, en xaneiro de 1930 Primo de Rivera preguntou aos xefes militares se contaba coa súa
confianza. As respostas caracterizáronse pola ambigüidade e a falta de entusiasmo. Sentíndose só e sen
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apoio do exército, o ditador presentou a súa dimisión ao rei o 29 de xaneiro de 1930, dimisión que foi
aceptada. Primo de Rivera marchou ao exilio cara a Francia, onde residiu ata a súa morte, que sucedeu
pouco máis tarde (16-3-1930).

A fin da monarquía (1930-1931)

Tras a dimisión de Primo de Rivera, Afonso XIII encargou ao xeneralDámaso Berenguera formación
dun novo Goberno. A súa pretensión era restablecer, de forma progresiva, o sistema constitucional de
1876 e as liberdades, de aí que este período sexa cualificado como a dictabranda. Pero a idea dunha
España republicana tiña cada vez máis partidarios. Aproveitando esta apertura, as forzas opositoras foron
reorganizándose.
En agosto de 1930, un importante número de personalidades políticas (republicanos, antigos
monárquicos, nacionalistas, socialistas) reuníronse en San Sebastián e estableceron un acordo verbal,
coñecido como Pacto de San Sebastián. Os reunidos na capital vasca comprometéronse a: derrocar á
monarquía e establecer a república parlamentaria; garantir a liberdade política e relixiosa; convocar
eleccións a Cortes constituíntes; abrir a posibilidade do recoñecemento da autonomía política das rexións;
formar un Comité revolucionario que actuaría como Goberno provisional no inicio da nova república, e
desenvolver, en colaboración cos militares republicanos, diferentes intentos de sublevación.
Ante a crecente axitación política e social, en febreiro de 1931 Berenguer foi substituído polo
almirante Juan Bautista Aznar. O novo Goberno decidiu convocar primeiro eleccións municipais e despois
as xerais. As eleccións municipais foron fixadas para o 12 de abril. Dadas as circunstancias, adquiriron un
carácter de plebiscito en favor ou en contra da monarquía. O Goberno e o exército declararon que
aceptarían o resultado. Aínda que no medio rural predominaron os concelleiros de candidaturas
monárquicas, o triunfo das candidaturas republicanas nas cidades (corenta e unha das cincuenta capitais
de provincia e noutras grandes poboacións) foi considerado como un apoio ao establecemento da
república. O 14 de abril foi proclamada a Segunda República.
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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