
A CRISE DA RESTAURACIÓN: 1898-1923  1  .  

1.1 - A perda das colonias ultramarinas en 1898  

l O sistema deseñado por Cánovas mantívose estable ata a  chamada “Crise do 
98” en que se perderon as colonias de Cuba, Porto Rico e Filipinas.  A rápida derrota 
fronte a Estados Unidos,  que en poucas horas  venceu ás tropas españolas,  puxo en 
evidencia a existencia dun exército atrasado e mal equipado. Esta derrota foi cualificada 
de  “desastre”  polos  propios  militares e  creou  neles  unha  sensación  de  frustración  e 
resentimento  contra  o  poder  político. Supuxo  a  fin  do  imperio  colonial español  nun 
momento  en que  o  resto  das  potencias  europeas  estaban  creando  os  seus  grandes 
imperios coloniais. España perdía toda esperanza de estar entre as potencias europeas o 
que supuxo unha crise política importante para a que fora a primeira potencia europea .

l Entre a opinión pública xeneralizouse a idea de que España era  unha “nación 
decadente” con  un  exército  totalmente  ineficaz,  un  sistema  político  corrupto  e  uns 
políticos  incompetentes.  Como  resposta  a  este  sentir  colectivo  xurdiu  o 
Rexeneracionismo, un  movemento intelectual e político cuxo máximo representante foi 
Joaquín Costa. Os eixes básicos do Rexeneracionismo eran a crítica do sistema político 
da Restauración e  a aposta pola dignificación da política, a modernización social, e a 
superación  do  atraso  cultural.  Os  políticos  máis  influenciados por  este  espírito  foron 
Francisco  Silvela,  nomeado  xefe  do  partido  conservador  despois  do  asasinato  de 
Cánovas en 1897, e Antonio Maura, tamén conservador. 

1.2 - Inestabilidade  gobernamental  e  intentos rexeneradores  (ata  +-  a   
1ªG.M).

l Cando Afonso XIII accedeu á maioría de idade en 1902 os partidos dinásticos 
viviron  sendas  crises  motivadas  pola  desaparición  dos  seus  grandes  dirixentes  (  o 
conservador Cánovas fora asasinado en 1897, e o liberal Sagasta que morreu en 1903),  
os conflitos internos, e a ausencia dun líder forte. A debilidade interna dos partidos, sobre  
todo do liberal,  foi  unha das causas da inestabilidade  política  dos primeiros  anos do 
século. Entre 1902 e 1905 houbo cinco gobernos conservadores e dende 1905 a 1907 
seis liberais.

l En 1905 estando os liberais no goberno produciuse unha crise que enfrontou os 
militares  co  catalanismo  ( Doc.1).  Baixo  a  presión  dos  militares  aprobouse  a  Lei  de 
Xurisdicións de 1906 segundo a cal as ofensas contra o exército e a unidade da patria 
pasarían a ser xulgadas por tribunais militares. Esta lei puxo de manifesto o interese  do 
exército por volver a intervir na vida política e a debilidade do poder do goberno.

l Nesta situación os partidos conservador e liberal optaron por deixar a un lado as 
súas  diferencias  internas  e  reforzarse  elixindo  novos  dirixentes:  Antonio  Maura 
(conservador)  e  José  Canalejas  (  liberal)  que  representaban  unha  nova  xeración  de 
políticos influídos polo Rexeneracionismo.

l  Maura ( conservador) gobernou entre 1907 e 1909. Tentou poñer en marcha o 
seu  proxecto  rexeneracionista  baseado  na  revolución “dende  arriba” que  partía  da 
necesidade  de  reformas  urxentes  nun  sistema  político  e  unha  administración 
desarticulada e corrupta. 

1 A partir de aquí entran os documentos doutro comentario: a crise da Restauración.
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̶ Co obxectivo de favorecer  a limpeza electoral,  loitar  contra o caciquismo,  e 
lograr o apoio das clases medias probou en 1907 a Lei Electoral de 1907. Esta 
lei declaraba o voto obrigatorio e dificultaba o falseamento electoral co cal se 
fixo máis difícil  conseguir maiorías suficientes para poder gobernar.

̶ A  través da Lei de Administración Local dou unha maior autonomía local e a 
posibilidade de crear mancomunidades locais e provinciais. Con isto pretendía 
un acercamento ó nacionalismo non republicano da Liga Regionalista pero 
o proxecto tivo a oposición de liberais, republicanos, e mesmo conservadores e 
non foi aprobada polo Parlamento.

̶ Outro  dos  seus  proxectos  foi  a  Lei  de  Represión  do  Terrorismo2 dirixida 
contra os ataques anarquistas, pero fracasou pola oposición de republicanos, 
socialistas, e liberais que tiñan medo de que esta lei supuxera unha diminución 
dos dereitos cidadáns. Esta lei motivou a formación dun Bloque de Esquerdas 
que pretendía a reforma da Constitución, a laicización do Estado, e a liberdade 
de cultos.

l Neste panorama de enfrontamentos, a guerra de Marrocos e a Semana Tráxica 
de Barcelona de 1909 propiciaron a caída de Maura e o do seu programa de reformas. A 
Semana Tráxica de Barcelona veu motivada polos problemas derivados da Guerra de 
Marrocos: 

̶ Na Conferencia Internacional de Alxeciras de 1906 concedéuselle  a España  a 
zona do Riff a cambio de pacificala e organizala.  España tiña intereses nesta 
zona de tipo económico ( explotación mineira e construción do ferrocarril3) e 
políticos, xa que quería restablecer o prestixio do exército e volver a ser unha 
potencia  colonial.  Pero  encontrou  oposición  dos  habitantes  da  zona  que 
derrotaron ás tropas españolas no Barranco do Lobo. Morreron 1000 soldados 
españois. O goberno de Maura reaccionou aumentando o número de soldados 
chamando  a  reservistas,  moitos  casados  e  con  fillos  que  debían  partir  de 
Barcelona. A mobilización de reservistas provocou un importante movemento de 
protesta popular que se enfrontaron con fusís e pistolas ás forzas da orde, 
levantaron barricadas,  e  queimaron  máis  de 80 conventos  e  igrexas.  Nesta 
protesta tamén participaron republicanos, socialistas, e anarquistas. 

̶ A  represión encargouse  a  tribunais  militares (xustificados  pola  Lei  de 
Xurisdicións) que someteron a 1700 persoas a consellos de guerra, condenaron 
a  17 a  morte  das  que  executaron  5,  entre  elas  a  do intelectual  Francisco 
Ferrer.  Francisco  Ferrer  era  un  pedagógo  librepensador,  anarquista,  e 
anticlerical,  fundador  da  Escola  Moderna  (  Centro  de  ensino  laico  e 
independente do Estado creado en Barcelona en 1901 para formar ós fillos dos 
obreiros).  Foi  acusado sen probas e sen garantías legais de ser  o  xefe da 
rebelión.  O  seu  fusilamento  produciu  unha  gran  conmoción  internacional. 
Afonso  XIII  apoiado  polos  liberais  e  polo  Bloque  de  Esquerdas  forzou  a 
Dimisión de Maura.

l O monarca chamou a formar goberno a Canalejas ( liberal), que gobernou entre 
1910 e 1912, e tamén tratou de desenvolver un programa rexeneracionista baseado na 

2 Houbo atentados terroristas anarquistas da FTRE no Liceo de Barcelona en 1893 con 22 
mortos e  na Procesión de Corpus en 1896 con 12 mortos. E o atentado na voda de Alfonso 
XIII en 1906 no que morreron 23 persoas.

3 Había políticos con intereses personales como o conde Romanones, un dos líderes liberais 
que era o máximo accionista da empresa que explotaba as minas rifeñas.
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secularización do Estado, na intervención estatal en materia social, e no acercamento ó  
nacionalismo catalán:

̶ A secularización do Estado implicaba a fin do monopolio das ordes relixiosas 
no ensino e a implantación do ensino laico. Para elo aprobouse a chamada Lei 
do Cadeado de 1910 que limitaba o establecemento de novas ordes relixiosas 
en España. Isto valeulle a oposición dos sectores católicos e o enfrontamento 
co papado. 

̶ Substituíu o imposto de consumos por un imposto progresivo sobre a renda 
que motivou a protesta das clases acomodadas.

̶ Reformou  a  lei  de  Recrutamento militar que  pasaba  a  ser  obrigatorio 
houbese ou non houbese guerra. En tempos de guerra suprimíase a redención 
en metálico. Pero en tempos de paz admitíase que os soldados, que pagasen 
unha  cantidade  de diñeiro,   fixesen  un servizo  militar  reducido  de só  cinco 
meses.

̶ Afrontou  leis  que  melloraban  as  condicións  laborais, entre  elas  a 
prohibición do traballo nocturno das mulleres, a lei de accidentes de traballo, a 
seguridade social obrigatoria, e os contratos colectivos de traballo.

̶ Publicou  a  Lei  de  Mancomunidades que  pretendía  un  acercamento  ó 
nacionalismo  catalán  e  permitía  a  unión  das  deputacións  provinciais  para 
xestionar  algúns  servizos  públicos.  Esta  lei  foi  aprobada  polo  goberno 
conservador de Dato en 1914 e so se construíu a Mancomunidade de Cataluña.

l Canalejas  foi asasinado en 1912 por un anarquista. Despois do asasinato de 
Canalejas  seguiron  no goberno os  liberais  ata  finais  de  1913 en que ascenderon os 
conservadores con Dato de líder.

2 - O impacto da 1ªGM e a crise de 1917.  

l Cando  estalou  a  Gran  Guerra  (1914-1918),  o  goberno  de  Eduardo  Dato 
(conservador nacido na Coruña)  o partido  declarou a neutralidade que foi apoiada 
por todos os partidos políticos.

l A  neutralidade  favoreceu  unha  espectacular  expansión  da  economía 
española xa  que  se  converteu  en  abastecedora  dos  países  belixerantes  ós  que 
subministrou materias primas e produtos industriais. A alza das exportacións e o descenso 
das importacións motivou a ampliación da minaría asturiana, da siderurxia vasca, e das 
industrias téxtiles e metalúrxicas catalás que enriqueceron á burguesía. Pero as clases 
traballadoras  empobrecéronse porque  a  gran  subida  dos  prezos  dos  produtos  de 
primeira necesidade ( o prezo do pan aumentou un 75%) non se viron correspondidos 
cunha subida similar  dos salarios.  A tensión  social  foi  en aumento  como demostra  o 
aumento do número de folgas: 169 en 1915, e 237 en 1916.

l En 1917 prodúcese unha crise xeral motivada polo  ambiente revolucionario 
que se vivía en Europa co triunfo da Revolución Rusa, as dificultades políticas do sistema 
da Restauración, e o descontento do exército:

̶ A crise militar debeuse ó descontento dos oficiais de baixa e media graduación 
debido  ós  baixos  salarios  que  percibían,  e  o  descontento  dos  militares 
peninsulares polo sistema de ascensos que se obtiñan sobre todo por méritos 
de guerra e non por antigüidade. O descontento desembocou na formación das 
Xuntas de defensa en Barcelona que publicaron o  manifesto de xuño de 
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1917. Nel pedían aumento salarial e ascenso por antigüidade. O goberno cedeu 
ás  demandas das Xuntas polo medo a unha rebelión militar e a un golpe de 
Estado.

̶ A  crise   política debeuse  ós  intentos  de Dato4 (  conservador  )  e  de 
Romanones (liberal)   de gobernar sen as as Cortes. Cando, en 1917, Dato 
sube ó poder de e se nega a reabrir as Cortes, ademais de declarar o Estado 
de  Excepción  e  de  aumentar  a  censura  de  prensa,  a   Lliga  Regionalista 
organiza en Barcelona unha Asemblea de Parlamentarios españois ( xuño de 
1917) que esixiu a formación dun goberno provisional, a convocatoria a Cortes 
Constituíntes, a reforma do sistema político, e a descentralización do Estado. Á 
convocatoria  só  asistiron  70  deputados  dun  total  de  760,  na  súa  maioría 
republicanos  e  socialistas.  A Garda  Civil  disolveu  a  Asemblea  por  orde  do 
goberno5, e a Asemblea Parlamentaria non tivo continuidade. 

̶  A  crise social manifestouse na folga xeral de agosto de 1917( Doc.2).  En 
marzo de 1917 uníronse as dúas organizacións sindicais rivais, a UGT e a CNT 
e asinaron  un  manifesto  conxunto  pedindo  a  intervención  do  goberno  para 
conter  os prezos.  Ameazaron cunha  folga xeral  se  isto  non se producira.  A 
tensión estalou cando a chamaron á folga xeral en agosto. A folga adquiriu un 
carácter  revolucionario  porque  as  forzas  obreiras  empezaron  a  reclamar  a 
convocatoria a Cortes constituíntes, a fin da monarquía, e o paso a un sistema 
republicano. A Incidencia da folga  foi importante en Barcelona, Madrid, País 
Vasco,  e Asturias onde se chegou a paralizar  a vida cidadá.  Case non tivo 
impacto nas zonas rurais.  A reacción do goberno foi  a declaración da Lei 
marcial e o  envío do exército para sufocar a revolta6. Houbo   80 mortos, 200 
feridos,  e 2000 detidos.  

l A forma en que o goberno afrontou a crise de 1917 orixinou a radicalización  da 
oposición e que o sistema político da Restauración entrou na súa crise definitiva.

3 - A descomposición do sistema despois da crise de 1917  .  

3.1 - Descomposición dos partidos dinásticos.  

l Despois da crise de 1917 os partidos  dinásticos (  Doc.4) fragmentáronse en 
grupos  encabezados  por  distintos  políticos  e  tiveron  que  recorrer  a  gobernos de 
concentración.  Destacou  o  goberno  de  Maura7 con  líderes  dinásticos  e  da  Lliga 
Regionalista  catalá.  Pero as diferencias  entre  eles  impediulles  levar  a  cabo reformas, 
conter a inflación e restablecer a orde social. Volveuse a quenda de partidos entre 1918 
e 1923, ante o fracaso dos gobernos de concentración, pero a situación non mellorou: 
houbo 10 gobernos en 5 anos porque ningún partido conseguía a maioría suficiente para 
poder gobernar.  O recurso a medidas de excepción como a suspensión das garantías 
constitucionais, e a clausura do Parlamento foi unha constante destes anos.

4 Dato estivo no poder entre 1913 e 1916. En 1916 subiu Romanones e en 1917 volve a subir 
Dato.

5 O goberno actúa aquí pola forza, ó revés que cas xuntas de Defensa, o cal nos da unha idea 
do poder dos militares.

6 O recurso ó exército para resolver conflitos da vida civil indícanos a debilidade do goberno e 
o incumprimento da Constitución do 76 ó amparo da Lei de Xurisdisccións. 

7 O mesmo que gobernara entre 1907-1909.
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3.2 - A expansión do movemento obreiro e o aumento da conflitividade   
social.

l A crise social, agudizada pola  recesión económica da posguerra e o influxo da 
revolución rusa de 1917, favoreceu un gran crecemento dos sindicatos e contribuíu a 
radicalizar as posturas das clases traballadoras.

l As folgas afectaron a un bo número de rexións. Nas rexións industriais as máis 
importantes  foron  en Barcelona.  Nesta  cidade en  1919 a  folga da  compañía  que 
abastecía de electricidade á cidade, “A Canadiense”, paralizou o 70% da industria local. 
Durou un mes e medio. Os  obreiros negociaron ca patronal a liberación dos detidos, a 
readmisión dos despedidos, aumentos salariais, e xornada de 8 horas. Pero os detidos 
non foron liberados e a folga continuou. A patronal respondeu co peche de empresas e a 
represión dos sindicatos.

l En Andalucía a miseria do campesiñado, o aumento de prezos, e a “fame de 
terras”  deu  paso  ó  chamado “trienio   bolxevique”:  os  anarquistas  e  socialistas 
impulsaron revoltas campesiñas que ocuparon terras, queimaron colleitas, e chegaron a 
controlar moitos municipios. A cidade de Córdoba  foi a pioneira deste movemento que se 
estendeu a toda Andalucía, Estremadura e a Mancha. A declaración do Estado de guerra, 
a  ilegalización das organizacións obreiras,  e  a  detención dos seus líderes puxo fin  á 
rebelión.

l Os  actos  terroristas  e  a  violencia apoderáronse  das  rúas  a  través  do 
“pistolerismo”.  O enfrontamento  entre   sindicatos e patronal levou a que durante os 
anos 1916-23 tiveron lugar máis de 800 atentados e morreron 226 persoas entre elas un 
presidente  do  goberno, Eduardo  Dato  en  1921,  e  diferentes  dirixentes  sindicais  e 
avogados  laboralistas. Actuou  sobre  todo  en  Cataluña  onde  a   patronal  contratou 
pistoleiros a soldo para asasinar ós dirixentes obreiros, e fundou o Sindicato Libre que 
fomentou accións violentas contra o sindicalismo anarquista. Algúns grupos de obreiros 
vinculados á CNT responderon as accións dos patróns atentando contra as autoridades, 
os  patróns,  e  as  forzas  da orde.  Destaca  o  grupo  “Os Solidarios” que  actuaba  en 
Barcelona.  A actuación do  gobernador  civil  de Barcelona fomentou este clima de 
violencia ó protexer ós pistoleiros da patronal e reprimir ós sindicalistas a través da  a Lei 
de  Fugas segundo a cal a policía podía disparar e matar ós sindicalistas detidos que 
querían escapar.

3.3 -  O problema de   Marrocos e o desastre de Annual.  

l En 1921 as tropas españolas foron  derrotadas en Annual  (Doc. 3) polas tribos 
rifeñas.  España perdeu 13.000 soldados e todo o territorio ocupado anteriormente. Esta 
derrota produciu unha grande indignación pública que esixiu responsabilidades. O caso foi 
investigado por unha comisión parlamentaria no “Expediente Picasso” que implicaba ó 
exército e  ó rei.  En  1923, o  anuncio de que o informe  sería  discutido no Parlamento 
mobilizou a sectores do exército e da dereita  cara un golpe de Estado 8 que daría   o 
xeneral Miguel Primo de Rivera o 13 de setembro de 1923.

l  Este fixo públicas as súas intencións nun manifesto inaugural ( Doc.5) no que, 
nunha linguaxe rexeneracionista, anunciaba a súa intención de limpar o país de caciques, 
e acabar ca bandidaxe política, a indisciplina social e as ameazas á unidade nacional. 
Declarou o Estado de Guerra, e esixiulle ó monarca que pasase o goberno ós militares. A 
opinión  pública  acolleuno  favorablemente  ou  mostrouse  indiferente.  Os  sectores 

8 O comentario remataría co doc.5 que pertence ó tema seguinte.
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empresariais,  os bancos,  e  a Igrexa mostráronse favorables.  Os republicanos non se 
opuxeron, e os socialistas mantivéronse á expectativa. Só os anarquistas e os comunistas 
manifestaron a súa repulsa pero non encontraron apoio popular.

O 15 de setembro o rei Afonso XIII encargoulle a Primo de Rivera a formación dun 
novo goberno e concedeulle o cargo de presidente e de ministro único. Mantívose no 
poder ata a súa dimisión en xaneiro de 1930.
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	̶ A represión encargouse a tribunais militares (xustificados pola Lei de Xurisdicións) que someteron a 1700 persoas a consellos de guerra, condenaron a 17 a morte das que executaron 5, entre elas a do intelectual Francisco Ferrer. Francisco Ferrer era un pedagógo librepensador, anarquista, e anticlerical, fundador da Escola Moderna ( Centro de ensino laico e independente do Estado creado en Barcelona en 1901 para formar ós fillos dos obreiros). Foi acusado sen probas e sen garantías legais de ser o xefe da rebelión. O seu fusilamento produciu unha gran conmoción internacional. Afonso XIII apoiado polos liberais e polo Bloque de Esquerdas forzou a Dimisión de Maura.

	l O monarca chamou a formar goberno a Canalejas ( liberal), que gobernou entre 1910 e 1912, e tamén tratou de desenvolver un programa rexeneracionista baseado na secularización do Estado, na intervención estatal en materia social, e no acercamento ó nacionalismo catalán:
	̶ A secularización do Estado implicaba a fin do monopolio das ordes relixiosas no ensino e a implantación do ensino laico. Para elo aprobouse a chamada Lei do Cadeado de 1910 que limitaba o establecemento de novas ordes relixiosas en España. Isto valeulle a oposición dos sectores católicos e o enfrontamento co papado.
	̶ Substituíu o imposto de consumos por un imposto progresivo sobre a renda que motivou a protesta das clases acomodadas.
	̶ Reformou a lei de Recrutamento militar que pasaba a ser obrigatorio houbese ou non houbese guerra. En tempos de guerra suprimíase a redención en metálico. Pero en tempos de paz admitíase que os soldados, que pagasen unha cantidade de diñeiro, fixesen un servizo militar reducido de só cinco meses.
	̶ Afrontou leis que melloraban as condicións laborais, entre elas a prohibición do traballo nocturno das mulleres, a lei de accidentes de traballo, a seguridade social obrigatoria, e os contratos colectivos de traballo.
	̶ Publicou a Lei de Mancomunidades que pretendía un acercamento ó nacionalismo catalán e permitía a unión das deputacións provinciais para xestionar algúns servizos públicos. Esta lei foi aprobada polo goberno conservador de Dato en 1914 e so se construíu a Mancomunidade de Cataluña.

	l Canalejas foi asasinado en 1912 por un anarquista. Despois do asasinato de Canalejas seguiron no goberno os liberais ata finais de 1913 en que ascenderon os conservadores con Dato de líder.

	2 - O impacto da 1ªGM e a crise de 1917.
	l Cando estalou a Gran Guerra (1914-1918), o goberno de Eduardo Dato (conservador nacido na Coruña) o partido declarou a neutralidade que foi apoiada por todos os partidos políticos.
	l A neutralidade favoreceu unha espectacular expansión da economía española xa que se converteu en abastecedora dos países belixerantes ós que subministrou materias primas e produtos industriais. A alza das exportacións e o descenso das importacións motivou a ampliación da minaría asturiana, da siderurxia vasca, e das industrias téxtiles e metalúrxicas catalás que enriqueceron á burguesía. Pero as clases traballadoras empobrecéronse porque a gran subida dos prezos dos produtos de primeira necesidade ( o prezo do pan aumentou un 75%) non se viron correspondidos cunha subida similar dos salarios. A tensión social foi en aumento como demostra o aumento do número de folgas: 169 en 1915, e 237 en 1916.
	l En 1917 prodúcese unha crise xeral motivada polo ambiente revolucionario que se vivía en Europa co triunfo da Revolución Rusa, as dificultades políticas do sistema da Restauración, e o descontento do exército:
	̶ A crise militar debeuse ó descontento dos oficiais de baixa e media graduación debido ós baixos salarios que percibían, e o descontento dos militares peninsulares polo sistema de ascensos que se obtiñan sobre todo por méritos de guerra e non por antigüidade. O descontento desembocou na formación das Xuntas de defensa en Barcelona que publicaron o manifesto de xuño de 1917. Nel pedían aumento salarial e ascenso por antigüidade. O goberno cedeu ás demandas das Xuntas polo medo a unha rebelión militar e a un golpe de Estado.
	̶ A crise política debeuse ós intentos de Dato4 ( conservador ) e de Romanones (liberal) de gobernar sen as as Cortes. Cando, en 1917, Dato sube ó poder de e se nega a reabrir as Cortes, ademais de declarar o Estado de Excepción e de aumentar a censura de prensa, a Lliga Regionalista organiza en Barcelona unha Asemblea de Parlamentarios españois ( xuño de 1917) que esixiu a formación dun goberno provisional, a convocatoria a Cortes Constituíntes, a reforma do sistema político, e a descentralización do Estado. Á convocatoria só asistiron 70 deputados dun total de 760, na súa maioría republicanos e socialistas. A Garda Civil disolveu a Asemblea por orde do goberno5, e a Asemblea Parlamentaria non tivo continuidade.
	̶ A crise social manifestouse na folga xeral de agosto de 1917( Doc.2). En marzo de 1917 uníronse as dúas organizacións sindicais rivais, a UGT e a CNT e asinaron un manifesto conxunto pedindo a intervención do goberno para conter os prezos. Ameazaron cunha folga xeral se isto non se producira. A tensión estalou cando a chamaron á folga xeral en agosto. A folga adquiriu un carácter revolucionario porque as forzas obreiras empezaron a reclamar a convocatoria a Cortes constituíntes, a fin da monarquía, e o paso a un sistema republicano. A Incidencia da folga foi importante en Barcelona, Madrid, País Vasco, e Asturias onde se chegou a paralizar a vida cidadá. Case non tivo impacto nas zonas rurais. A reacción do goberno foi a declaración da Lei marcial e o envío do exército para sufocar a revolta6. Houbo 80 mortos, 200 feridos, e 2000 detidos.

	l A forma en que o goberno afrontou a crise de 1917 orixinou a radicalización da oposición e que o sistema político da Restauración entrou na súa crise definitiva.

	3 - A descomposición do sistema despois da crise de 1917.
	3.1 - Descomposición dos partidos dinásticos.
	l Despois da crise de 1917 os partidos dinásticos ( Doc.4) fragmentáronse en grupos encabezados por distintos políticos e tiveron que recorrer a gobernos de concentración. Destacou o goberno de Maura7 con líderes dinásticos e da Lliga Regionalista catalá. Pero as diferencias entre eles impediulles levar a cabo reformas, conter a inflación e restablecer a orde social. Volveuse a quenda de partidos entre 1918 e 1923, ante o fracaso dos gobernos de concentración, pero a situación non mellorou: houbo 10 gobernos en 5 anos porque ningún partido conseguía a maioría suficiente para poder gobernar. O recurso a medidas de excepción como a suspensión das garantías constitucionais, e a clausura do Parlamento foi unha constante destes anos.

	3.2 - A expansión do movemento obreiro e o aumento da conflitividade social.
	l A crise social, agudizada pola recesión económica da posguerra e o influxo da revolución rusa de 1917, favoreceu un gran crecemento dos sindicatos e contribuíu a radicalizar as posturas das clases traballadoras.
	l As folgas afectaron a un bo número de rexións. Nas rexións industriais as máis importantes foron en Barcelona. Nesta cidade en 1919 a folga da compañía que abastecía de electricidade á cidade, “A Canadiense”, paralizou o 70% da industria local. Durou un mes e medio. Os obreiros negociaron ca patronal a liberación dos detidos, a readmisión dos despedidos, aumentos salariais, e xornada de 8 horas. Pero os detidos non foron liberados e a folga continuou. A patronal respondeu co peche de empresas e a represión dos sindicatos.
	l En Andalucía a miseria do campesiñado, o aumento de prezos, e a “fame de terras” deu paso ó chamado “trienio bolxevique”: os anarquistas e socialistas impulsaron revoltas campesiñas que ocuparon terras, queimaron colleitas, e chegaron a controlar moitos municipios. A cidade de Córdoba foi a pioneira deste movemento que se estendeu a toda Andalucía, Estremadura e a Mancha. A declaración do Estado de guerra, a ilegalización das organizacións obreiras, e a detención dos seus líderes puxo fin á rebelión.
	l Os actos terroristas e a violencia apoderáronse das rúas a través do “pistolerismo”. O enfrontamento entre sindicatos e patronal levou a que durante os anos 1916-23 tiveron lugar máis de 800 atentados e morreron 226 persoas entre elas un presidente do goberno, Eduardo Dato en 1921, e diferentes dirixentes sindicais e avogados laboralistas. Actuou sobre todo en Cataluña onde a patronal contratou pistoleiros a soldo para asasinar ós dirixentes obreiros, e fundou o Sindicato Libre que fomentou accións violentas contra o sindicalismo anarquista. Algúns grupos de obreiros vinculados á CNT responderon as accións dos patróns atentando contra as autoridades, os patróns, e as forzas da orde. Destaca o grupo “Os Solidarios” que actuaba en Barcelona. A actuación do gobernador civil de Barcelona fomentou este clima de violencia ó protexer ós pistoleiros da patronal e reprimir ós sindicalistas a través da a Lei de Fugas segundo a cal a policía podía disparar e matar ós sindicalistas detidos que querían escapar.

	3.3 - O problema de Marrocos e o desastre de Annual.
	l En 1921 as tropas españolas foron derrotadas en Annual (Doc. 3) polas tribos rifeñas. España perdeu 13.000 soldados e todo o territorio ocupado anteriormente. Esta derrota produciu unha grande indignación pública que esixiu responsabilidades. O caso foi investigado por unha comisión parlamentaria no “Expediente Picasso” que implicaba ó exército e ó rei. En 1923, o anuncio de que o informe sería discutido no Parlamento mobilizou a sectores do exército e da dereita cara un golpe de Estado8 que daría o xeneral Miguel Primo de Rivera o 13 de setembro de 1923.
	l Este fixo públicas as súas intencións nun manifesto inaugural ( Doc.5) no que, nunha linguaxe rexeneracionista, anunciaba a súa intención de limpar o país de caciques, e acabar ca bandidaxe política, a indisciplina social e as ameazas á unidade nacional. Declarou o Estado de Guerra, e esixiulle ó monarca que pasase o goberno ós militares. A opinión pública acolleuno favorablemente ou mostrouse indiferente. Os sectores empresariais, os bancos, e a Igrexa mostráronse favorables. Os republicanos non se opuxeron, e os socialistas mantivéronse á expectativa. Só os anarquistas e os comunistas manifestaron a súa repulsa pero non encontraron apoio popular.



