
1 -  A ditadura de Miguel Primo de   Rivera. 1923-1930.  

1.1 - O golpe de Estado.  

l O 13 de setembro  de 1923 o  xeneral  Miguel  Primo de Rivera  pronunciouse 
contra a legalidade constitucional, declarou o Estado de Guerra, e esixiulle ó monarca que 
pasase o goberno ós militares (Doc.1)

l As causas  inmediatas  do golpe  de Estado  estiveron  na crise  de  Annual,  na 
lexitimación  do  golpe  polo  rei  Afonso  XIII,  e  no intento  das  Cortes  de  esixir 
responsabilidades  pola  guerra  de  Marrocos.  Pero  de fondo  está  a  inestabilidade  e  o 
desprestixio  do sistema político  e o medo das clases  acomodadas a unha revolución 
social.

l Miguel  Primo  de  Rivera  fixo  públicas  as  súas  intencións nun  manifesto 
inaugural no que anunciaba a súa intención de limpar o país de caciques, e acabar ca 
bandidaxe política, a indisciplina social e as ameazas á unidade nacional.

l 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.

l O 15 de setembro o rei Afonso XIII encargoulle a Primo de Rivera a formación 
dun novo goberno e concedeúlle o cargo de presidente e de ministro único.

1.2 - O Directorio militar: 1923 – 1925.  

1.2.1 - As primeiras medidas:  

l O  directorio  Militar  proclamou  o  Estado  de  guerra  durante  dous  anos  e 
suspendeu  a  Constitución  de  1976,  disolveu  as  cámaras  lexislativas,  cesou  as 
autoridades  civís,  prohibiu  as  actividades  dos  partidos  políticos  e  dos  sindicatos 
perseguindo a anarquistas e comunistas , implantou a censura de prensa, e disolveu os 
concellos que foron substituídos por xuntas de vocais nomeados polos  gobernadores 
civís.

l Tamén reprimiu calquera manifestación de nacionalismo prohibíndose o uso de 
símbolos do catalanismo e do catalán no ámbito oficial.

1.2.2 - A reforma da administración.  

l Debe enmarcarse na súa idea de destruír o caciquismo. Os gobernadores civís 
foron  substituídos  por  gobernadores  militares  e  creouse  a  figura  dos  delegados 
gobernativos, que tamén eran militares, para controlar os concellos. Os concellos foron 
disoltos  e  substituídos  por  “vogais  asociados” que  eran  elixidos  polos  maiores 
contribuíntes  que na práctica estaban vinculados co sistema caciquil.

l A aprobación do Estatuto Municipal en 1924 significou a creación dunha nova 
administración leal e centralizada, e a intención inicial de rematar co caciquismo acabou 
ca persecución dos caciques non adictos ó réxime. As deputacións tamén foron disoltas e 
os novos deputados provinciais foron designados polos gobernadores militares.
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l En Cataluña o  Estatuto Provincial de 1925 eliminou a Mancomunidade. Isto 
significou  a  ruptura  co  catalanismo  conservador  da  Lliga  Regionalista  e  potenciou  o 
nacionalismo radical.

1.2.3 - O conflito de Marrocos  :  

l Primo de Rivera asumiu persoalmente o Alto Comisionado de Marrocos en 1924. 
En 1925 organizou con Francia o desembarco de Alhucemas que rematou con un grande 
éxito para españois e franceses. 

1.3 - O Directorio Civil (1925 – 1930).  

1.3.1 - O intento de dar continuidade á ditadura.  

l Unha vez que se solucionou o problema da orde pública e que se resolveu con 
éxito a cuestión marroquí, Primo de Rivera substituíu o Directorio Militar por un Directorio  
Civil  (DOC.2) ca  intención  de  darlle  continuidade  ó  réxime.  Estas  medidas  están 
inspiradas no fascismo italiano:

̶ Co fin de consolidar o réxime creouse un partido único chamado  Unión 
Patriótica para proporcionar apoio social á ditadura e seguir as directrices do 
poder. Os afiliados deste partido eran católicos, funcionarios e caciques rurais. 
Pero era un partido carente de ideoloxía definida e nunca logrou converterse 
nun partido potente, foi só un instrumento de propaganda gobernamental.

̶ En 1927 convoca unha Asemblea Nacional Consultiva con membros elixidos 
por  designación  das  institucións  públicas:  municipios,  universidades, 

patronais, representantes obreiros...Dos seus 400 membros, dous terzos foron 
designados polo goberno. Ademais de estar baixo o control do goberno as súas 
funcións eran meramente consultivas. 

l A oposición dos vellos políticos dinásticos, a negativa dos socialistas a seguir 
colaborando  e  a  actitude  reticente  do  rei,  paralizaron  o  proxecto  de  Estatuto 
Fundamental da  Monarquía,  nome  que  se  lle  deu  á  Constitución,  e  aceleraron  a 
oposición ó ditador.

1.3.2 - A política económica  :  

l  A ditadura beneficiouse da boa conxuntura económica internacional (os felices 
anos vinte) e puxo en marcha un programa  de fomento da economía española   cuxas 
ideas básicas eran a nacionalización de importantes sectores da economía, o aumento da 
intervención estatal, e o fomento das obras públicas (DOC 3). Para elo:

̶ Aprobou   o  Decreto  de  Protección  da  Industria  Nacional  que  concedía 
axudas estatais a aquelas empresas que non podían competir  co exterior  e 
estableceu elevados aranceis proteccionistas. 

̶ Tamén  se  concederon  grandes  monopolios  como  a telefonía  á  Compañía 
Telefónica Nacional de España, e a importación, refinado, e venda á compañía 
arrendataria Campsa.  

̶ Fomentou as obras públicas ca construción de encoros, estradas, ferrocarrís, e 
portos. 
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̶ En  1926  creáronse  as confederacións  hidrográficas que  pretendían  o 
aproveitamento da auga dos grandes ríos españois tanto para regadío como 
para a produción de enerxía eléctrica. 

̶ Estendeuse  a  electricidade  ó  mundo  rural,  electrificouse  parte  da  rede  de 
ferrocarrís e construíronse 10.000 km de estradas.

l Esta política económica desenvolveu a produción industrial en España (DOC.4) 
pero tamén elevou o gasto público que  non se veu acompañado dunha reforma fiscal que 
aumentase  os  ingresos  do  Estado.  Debido  a  isto  o  Estado  tivo  que  recorrer  ó 
endebedamento mediante a emisión de débeda pública.

1.3.3 - A política social  :   

l Pretendía eliminar os conflitos  laborais mediante a intervención do Estado nas 
relacións  laborais,  a   integración  dos  sectores  moderados  do  movemento  obreiro,  a 
represión das organizacións  máis radicais,  e ó desenvolvemento dunha política social 
baseada  na  construción  de  vivendas  baratas,  na  creación  de  escolas  e  de  servizos 
sanitarios.

l Con  este  fin  creou a  Organización Corporativa  Nacional que  agrupaba  a 
patróns e obreiros  en grandes corporacións, e regulaba a través de Comités  Paritarios 
con igual  número de patróns  que de obreiros  os  conflitos  laborais,  os  salarios,  e  as 
condicións  da  traballo. A  UGT  puido  desenvolverse  con  certa  liberdade  baixo  este 
sistema.

1.4 - Crecente oposición e final da ditadura.  

l A partir de 1926 a ditadura empezou a perder apoios e aumentaron as críticas e 
a oposición (DOC. 5):

̶ Un dos problemas máis graves foi o conflito militar. Primo de Rivera suprimiu 
os ascensos por antigüidade e volveu ós ascensos por méritos de guerra. Isto 
suscitou  a  protesta   dos  oficiais  de  artillería.  Primo  de  Rivera  respondeu 
presionando ó rei  para   que ratificase o decreto de disolución  do corpo de 
Artillería. Desde ese momento unha parte do exército distanciouse da ditadura e 
do propio rei.

̶ Os  antigos  partidos  da  quenda tamén  criticaban  a  excesiva  duración  do 
réxime e  participaron  en conspiracións civís e pronunciamentos militares 
co apoio dos militares descontentos. Exemplos son o complot da “sanjuanada” 
en 1926 e o complot de Sánchez Guerra en 1929.

̶ Outra  fronte  aberta  foi  a  de  intelectuais  do  mundo  universitario e 
xornalistas que fundaron a Federación Universitaria Española (FUE) entre os 
que destacaron Unamuno, Ortega y Gasset, Menéndez Pidal...

̶ A  partir  de  1926  tamén  destacou  a  oposición  do  nacionalismo  e  o 
republicanismo,  especialmente  o  catalán.  Os  feitos  detonantes  foran  a 
supresión  da  Mancomunidade  en  1925,  e  a prohibición  do  uso  público  do 
catalán e do baile da sardana. As distintas faccións do republicanismo uníronse 
en torno á Alianza Republicana e desenvolveron unha campaña en contra no 
exterior.  Incluso o grupo  Estat Catalá intentou unha invasión armada dende 
Francia en 1926.
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̶ O anarquismo foi intensamente perseguido durante a ditadura e a persecución 
agravou a  división entre eles de tal  xeito  que en 1927 os anarquistas  máis 
radicais e violentos fundaron a Federación Anarquista Ibérica (FAI).

̶ O  socialismo cambiou  a  súa  postura  cara  1926,  e  en  1929   rexeitou 
abertamente a continuación do réxime e púxose a favor  da creación dunha 
república. 

l  Finalmente, Primo de Rivera, falto de apoios, incluso dos militares e do rei que 
vía  na  permanencia  da  ditadura  unha  ameaza  para  a  monarquía,  presentou  a  súa 
dimisión en xaneiro de 1930. morreu en París en marzo do mesmo ano.

l O  xeneral  Berenguer foi   encargado  polo  rei   de  substituílo  ca  misión  de 
organizar unhas eleccións para volver á normalidade constitucional. Pero non foi capaz de 
facelo. Substituíno o almirante Aznar que organizou unhas eleccións municipais en 1931 
que gañaron os republicanos nas cidades máis importantes do país. 

l Diante  desta  situación  o  rei  Afonso  XIII  renunciou á  coroa  e  abandonou 
España o 13 de abril de 1931. O 14 de abril de 1931 proclamouse a II República.
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