
A SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936)

1 - A caída da monarquía e a proclamación da república.  

l Coa caída do réxime ditatorial de Miguel Primo de Rivera en 1930 o rei nomea 
ó   Xeneral  Berenguer como  xefe  de  goberno  para  retomar  o  sistema  político  da 
Restauración  pero  este  non  consegue  enderezar  a  situación  do  país,  polo  que  é 
substituído polo almirante Juan Bautista Aznar. 

l Aznar convoca eleccións municipais que dan a vitoria á  conxunción republicano-
socialista na maioría das cidades españolas. Este feito provoca a abdicación de Afonso 
XIII o 13 de abril de 1931. 

l Ó día seguinte o  14  de  Abril  de  1931  ízase  a  bandeira  republicana  e 
proclámase a  Segunda República.  Este  feito  supón  un cambio  substancial  na  vida 
política do país.

2 - Bienio reformista: abril de 1931 a novembro de 1933.  

l O mesmo 14 de abril formouse un Goberno Provisional     que estaba formado 
por persoas de diversos talantes e ideoloxías:

̶ Antigos  monárquicos  como  Alcalá  Zamora  que  fora  varias  veces  ministro 
durante a monarquía.

̶ Socialistas como Largo Caballero que era sindicalista da UGT.

̶ Republicanos como Lerroux, líder do Partido Republicano Radical ou Azaña, 
republicano de esquerdas.

l Este Goberno Provisional nomeou a Alcalá Zamora presidente da República e 
convocou eleccións a Cortes Constituíntes que se celebraron a finais do mes xuño de 
1931 (DOC.1 /set.2009)

l Os  resultados  deron  o  triunfo  a  socialistas  e  republicanos e  O  Parlamento 
Constituínte quedou    composto por unha maioría de esquerda:   socialistas,  radicais 
de Lerroux, e republicanos de Azaña. A dereita tivo unha representación moi inferior á súa 
base social  debido ó precipitado dos acontecementos xa que a abdicación do rei  e a 
rapidez con que actuou o Goberno provisional non lle deu tempo a organizarse.

l A primeira tarefa destas Cortes foi a redacción dunha nova constitución que será 
a  Constitución  de  1931    (DOC.2/set.2009)     .  A elaboración  desta  constitución  xerou 
debates moi intensos tanto no Parlamento como na opinión pública debido á cuestión de 
darlle ou non o voto ás mulleres. Finalmente foi aprobada polas Cortes Constituíntes o 
9 de decembro de 1931 pero non se someteu a referendo. Isto dou argumentos á dereita 
para rexeitala.

̶ Esta constitución establece o sufraxio universal masculino e feminino para os 
maiores de 23 anos. Este feito fai que sexa a primeira constitución realmente 
democrática da historia de España xa que a de 1869 establecía a Soberanía 
popular pero non lle daba voto ás mulleres.

̶ Definía por primeira vez a España como “ Un Estado integral, compatible coa  
autonomía  dos  Municipios  e  Rexións”  ,  co  cal  recoñecía  os  intereses   do  
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nacionalismo vasco, galego e catalán; e como “Unha República democrática de  
traballadores de todas clases”, integrando así a sensibilidade de socialistas e  
republicanos.

̶ Definiu o Parlamento como unicameral co poder lexislativo e de control sobre 
os orzamentos e ó goberno.

̶ Distinguía entre o  presidente da República que era elixido polos deputados 
para un mandato de seis anos, tiña a facultade de nomear e cesar ó presidente 
do goberno, e podía disolver as Cortes ata un máximo de dúas veces no seu 
mandato.  E  o  presidente  do  Goberno,  que  xunto os  seus  ministros,  que 
exercía o poder executivo e era responsable ante as Cortes.

̶ Os dereitos dos españois eran liberdade de culto públicos e privado, dereito ó 
voto da muller e ensinanza primaria gratuíta, obrigatoria, e laica.

̶ O  sistema económico combinaba o dereito  á  propiedade dos cidadáns  co 
dereito do Estado á intervir na economía  e nas relacións laborais.

̶ Creou  o  Tribunal  de  Garantías  Constitucionais,  encargado  de  ditaminar 
sobre a constitucionalidade das leis.

l Aprobada  a  Constitución   as  Cortes  confirmaron  o  nomeamento  de 
Presidente da República a  Alcalá-Zamora. Quen á súa vez designou como Presidente 
do Goberno a Manuel Azaña. Ao non dispor o seu grupo de maioría na Cámara, Azaña 
gobernou  nunha  ampla  coalición  con  republicanos  e  socialistas, o  que  lle  permitiu 
desenvolver  un  amplo  programa  de  reformas.  As  reformas  máis  importantes  foron  a 
reforma relixiosa, a reforma do exército, a reforma agraria e a reforma da estrutura do 
Estado cos estatutos de autonomía: 

l A reforma relixiosa.   En 1931 había en España tiña a proporción de relixiosos 
habitantes era a máis alta do mundo despois da de Italia e o Estado sostiña e o Estado 
subvencionaba ó clero e o culto católico dende o Concordato ca Santa Sé de 1851.  O 
goberno de Azaña,  seguindo as  liñas  marcadas pola  Constitución (DOC 1/  set.2002) 
estableceu  unhas  medidas que crearon unha forte  oposición  entre os católicos  e o 
goberno  de  Azaña.   O  enfrontamento   foise  radicalizando  e  rematou  prexudicando 
seriamente á República. As medidas máis conflitivas foron:

̶ O  divorcio e a secularización dos cemiterios.

– A supresión do orzamento do culto e do clero católico nun máximo de dous 
anos.

– A expulsión das ordes relixiosas que non recoñecesen outro poder e autoridade 
que a do Estado. Isto significou a inmediata prohibición da orde dos Xesuítas,  
que tiña voto particular de obediencia ó papa, e fora fundada polo vasco San 
Ignacio de Loyola.

– A prohibición de exercer a docencia a todas ás ordes relixiosas. Esta medida 
pretendía quitar o control que exercía a Igrexa sobre o ensino pero plantexaba á 
necesidade  dunha  reforma  educativa  que  foi emprendida  durante   este 
primeiro bienio republicano, quizais foi das máis acertadas e a que máis éxito 
tivo, pese a que a falta de fondos foi un dos problemas máis difíciles de superar, 
xa  que  ó  asumir  a  parte  do  ensino  que  antes  exercía  o  clero,  creouse  un 
problema  de  financiamento  e  de  estrutura  no  ensino  público.  Aínda  así  a 
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República  creou  máis  de  10.000  escolas.  O  orzamento  de  educación 
incrementouse nun 50% e aumentouse o soldo dos mestres. Tamén se crearon 
as “Misións Pedagóxicas” para levar a cultura ás zonas rurais.

l A  reforma  do  exército  .  Nun  primeiro  momento  o  Goberno  Provisional 
desconfía de parte do exército por iso esixe fidelidade é República ( (DOC 2/ set.2002). 
Despois das eleccións Azaña emprende a reforma do exército: 

̶ Prosegue con medidas de neutralización dos sectores golpistas ca supresión do 
Consello  de  Xustiza  Militar  e  a  Lei  de  Xurisdicións  de  1906,  e  pecha  da 
Academia Militar de Zaragoza, que dirixía Franco dende 1928 que destina a 
Canarias para desprazalo dos centros de poder. 

̶ Reduce o número de oficiais a través da “Lei de Retiro” segundo a cal podían 
retirarse voluntariamente  co soldo íntegro pero os que permanecían en servizo 
debían de mostrar a súa adhesión ao novo réxime. Con esta reforma o exército 
pasou  de  21.000  a  8.000  oficiais  e  xerais,  logrando  unha  maior 
proporcionalidade entre os soldados e os mandos.

̶ Crea a Garda de Asalto: unha policía nacional republicana que debía utilizarse 
como forza armada fiel á República e destinada a controlar as manifestacións e 
a orde pública das cidades.

̶ Suprime os ascensos por méritos de guerra. 

l Estas medidas crearon malestar no exército debido ós peches, ás destitucións e 
ós cambios de destino. 

l A elo veu a engadirse a idea de que se estaba atacando a unidade da patria a 
través  do establecemento das autonomías rexionais  .   Segundo a Constitución aquelas 
zonas que quixesen organizarse como rexións autónomas debían elaborar un Estatuto de 
Autonomía e superar as seguintes condicións: ser proposto pola maioría dos concellos,ser 
aprobado polos dous terzos dos electores da rexión en referendo, e ser aprobado polas 
Cortes.  En Cataluña   (DOC 4/ set.2002) o “Estatuto de Nuria”, asinado en 1932, daba 
autonomía na política social e económica  excepto nas materias de Defensa, Aduanas e 
Asuntos  Exteriores  que  dependían  do  goberno  central  de  Madrid.  E  no  País  Vasco 
redactáronse dous proxectos de estatuto, que non chegaron ás Cortes.

l Pero foi  a reforma agraria foi a que tivo maior importancia dado o papel que 
desempeñaba  a  agricultura  na  economía  do  país  xa  que  en  1931  máis  do  45% da 
poboación activa tiña o seu emprego no campo. O campo estaba na súa maioría en mans 
de  terratenentes,  con  explotacións  atrasadas  tecnicamente.  O  traballador  do  campo 
soportaba xornadas moi extensas e pouco salario. A situación era especialmente grave no 
campesiñado estremeño e andaluz. 

̶ As primeiras medidas tomounas o Goberno Provisional a través do ministerio 
de  Traballo  dirixido  polo  socialista  Largo  Caballero  mediante a  obriga  dos 
patróns de contratar xornaleiros residentes no propio concello e de negociar os 
salarios cos xornaleiros a través de xurados mixtos de patróns e obreiros. Isto 
facíase para impedir que os patróns contratasen xornaleiros doutro concello  se 
non quería correr o risco de que se perdesen as colleitas. Tamén decretou a 
prolongación automática dos contratos de arrendamento agrario e a obriga dos 
propietarios de cultivar as súas terras. Así mesmo estendeu a protección social 
dos traballadores industriais ós traballadores agrícolas con redución da xornada 
agrícola e con seguros de accidentes, maternidade, e de retiro.
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̶  A “Lei de bases da reforma agraria”   (DOC 3/ set.2002)  foi aprobada en 
1932 despois de discusións eternas nas Cortes xa que os socialistas defendían 
a socialización da terra e a súa explotación colectiva e os republicanos querían 
o seu reparto en pequenas propiedades. O resultado foi unha lei que permitía a 
expropiación  das  terras  en  favor  dos  campesiños  mediante  o  pago  dunha 
indemnización ou, mediante cesión ós xornaleiros de terras sen cultivar. 

̶ A súa aplicación práctica da lei encargóuselle ó Instituto de Reforma Agraria 
que non  dispuña dos medios axeitados nin do persoal debidamente formado. 
Ademais,  contou  ca  total  oposición  dos  propietarios  agrícolas  unidos  na 
Agrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas que atrasaron o 
máis posible a entrega de terras. Ó final as terras entregadas foron moi poucas 
e os campesiños chegaron á conclusión de que só a través dunha revolución 
conseguirían mellorar o seu sistema de vida.

l As medidas do goberno reformista de Manuel Azaña tiveron en contra a sectores 
tanto da dereita como da esquerda:

̶ A extrema dereita e a dereita monárquica pensaban que o réxime adquirira 
un ton demasiado radical cara á esquerda. Tentaron levar a cabo un golpe de 
Estado  contra  o  réxime  republicano  en  1932  (  Sublevación  de  Sanjurjo  en 
Sevilla).

̶ A  esquerda  máis  radical,  composta  polo  anarquismo e  parte  do 
campesiñado, tentaron tres sublevacións entre 1931 e 1933, convocando folgas 
e ocupando terras. A sublevación de Casas Viejas en xaneiro de 1833,Cádiz, 
foi  o  incidente  máis  grave:  os  seus  habitantes  proclamaron  o  comunismo 
libertario,  colectivizaron  as  terras,  cortaron  as  liñas  telefónicas  e  cavaron 
trincheiras para defenderse das forzas da orde. Estes feitos foron duramente 
reprimidos polo goberno: moitos  campesiños foron acurralados e  queimados 
dentro  das  súas  casas,  outros  foron  fusilados  sen  xuízo  previo,  e  outros 
morreron  a  consecuencia  das  torturas  da  garda  civil.  O  balance  foi  de  30 
mortos.  Este  feito  provocou  a  ruptura  entre  o  goberno  e  os  anarquistas  e 
socialistas de xeito que Largo Caballero dimitiu como ministro de traballo e o 
PSOE retirou o seu apoio ó goberno de Azaña.

l Falto  de  apoios  tanto  pola  dereita  como  pola  esquerda,  Azaña  dimitiu  e  o 
presidente da República, Alcalá Zamora, nomeou presidente  do goberno a Lerroux que 
tamén  dimitiu.  Entón  disolveu  as  Cortes  e  convocou  eleccións  que  se  celebraron 
novembro de 1933 e que deron a vitoria á dereita de Gil Robles, a CEDA. 

l Remata así o Bienio reformista da II República chamado así polo gran esforzo 
reformista que se fixo nestes dous anos, moi superior a calquera outra época anterior da 
historia española. De todas as reformas acometidas a reforma da  educación foi un dos 
grandes  logros  do goberno  republicano xa  que  mellorou  moito  o  nivel  educativo  da 
sociedade, aínda que non puido terminar de desenvolver totalmente o seu plan ó carecer  
de fondos suficientes. E  a reforma agraria foi o seu maior fracaso porque se converteu 
nun proceso lento e burocrático que demostrou a incompetencia para levala a cabo pola 
falta de medios e de formación dos encargados de poñela en práctica.1

1 O comentario de set. 2002 remataría aquí. O outro comentario da II República, set. 2009, 
comprendería a evolución política de toda a República, polo tanto habería coller todos os 
apuntes deste tema e centrarse na política tal como xa estades acostumados a facer.
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3 - Bienio de dereitas: novembro de 1933 a febreiro de 1936.  

l As  eleccións  foron  convocadas  para  novembro  de  1933  polo  presidente  da 
República,  Alcalá  Zamora,  despois  da  dimisión  de  Azaña  e  Lerroux  como  xefes  de 
Goberno pero o panorama político  variara respecto ás pasadas eleccións xa agora o 
electorado tiña a oportunidade de expresar o grao de apoio que outorgaba ao reformismo 
do primeiro bienio e a lei electoral rendibilizaba mellor os votos obtidos polos partidos que 
se presentasen en coalición.  Ademais, existía a incógnita dos seis millóns de votos de 
mulleres que votaban por primeira vez, e de como respondería o electorado diante da 
aparición de novos partidos e do desgaste do goberno.

l Os  partidos republicanos presentáronse divididos.  Destacaron os  radicais 
de  Alejandro  Lerroux  que  afianzaron  a  súa  imaxe  de  centro  republicano,  aliándose 
nalgunhas circunscricións con forzas de esquerda ou de dereita segundo as posibilidades.

l No  Partido  Socialista  apareceron  graves  enfrontamentos  entre  os  seus 
líderes, con opinións opostas ante a posibilidade de aliarse cos republicanos ou tratar de 
obter o poder en solitario.

l A dereita  foi  a  que  máis  esforzos  mobilizou  para  alcanzar  unha  ampla 
coalición  electoral  (  (DOC.3  /set.2009) chegando  a  formar  un  partido  de  masas, 
defensor  dos  valores  católicos  e  da  propiedade,  chamado  CEDA  (Confederación 
Española  de  Dereitas  Autónomas),  fundado  en  1933,  e  dirixido  por  Xosé  María  Gil 
Robles. 

l Os  carlistas  fundaron  Comuñón  Tradicionalista  en  1931  e  os  monáquicos 
fundaron Renovación Española en 1933, liderados por José Calvo Sotelo2. 

l Pero unha  minoría apoiou a formación de organizacións de ideoloxía fascista en 
ascenso en Europa:  Onésimo Redondo fundou en 1931 as Xuntas Ofensivas Nacional 
Sindicalistas (XONS) e Xosé Antonio Primo de Rivera, fillo de Miguel Primo de Rivera, 
fundou a Falanxe Española (FE) en 1933 . En 1934 fusionáronse nas FE-XONS. Os seus 
seguidores eran mozos vestidos con camisa azul, xugo e frechas, e formaron grupos de 
carácter paramilitar e terán moita importancia nos próximos anos.

l Nas eleccións de novembro de 1933   (DOC.1 /set.2009)     o partido máis votado foi 
a CEDA de Gil Robles seguido do Partido Republicano de Lerroux. O PSOE perdeu a 
metade dos seus anteriores escanos e os republicanos de esquerdas quedaron case sen 
representación.

l O  presidente  da  República  Alcalá  Zamora nomeou  xefe  de  Goberno  a 
Lerroux que contou co apoio parlamentario da CEDA. 

l Desde 1933 a outubro de 1934 os gobernos foron exclusivamente radicais. 
As medidas tomadas polos gobernos presididos por Lerroux foron en contra das reformas 
do  goberno  de  Azaña  e  aumentaron  as  protestas  e  a  radicalización  das  forzas  de 
esquerda  xa  que  no campo anuláronse  as  expropiacións  de  terras  á  alta  nobreza  e  
volveuse  a  permitir  contratar  xornaleiros  fóra  do  propio  concello,  obstaculizouse  a 
aplicación  do  estatuto  catalán  e  freouse  a  discusión  dos  estatutos  vasco  e  galego,  
baixouse o presuposto destinado á educación, e promulgouse unha amnistía que permitiu 
saír do cárcere ós implicados no golpe de Estado de Sanjurjo.

2 Non confundir con Leopoldo Calvo Sotelo, líder da transición.
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l En outubro de 1834  a CEDA de Gil  Robles negouse á apoiar ó goberno de 
Lerroux a non ser que lle dera algún ministerio ó seu partido. Lerroux deulle carteiras no 
seu Gabinete. Este feito provocou a protesta das forzas de esquerda. A tensión entre 
ambos polos estalou cando os 3 ministros da CÉDA non fixeron xuramento de fidelidade á 
República.

l A protesta dos grupos políticos parlamentarios de esquerda viuse completada 
coa declaración dunha  folga xeral.  Esta  folga  resultou un fracaso na maior  parte  de 
España, debido a que a CNT non quixo participar, pero dexenerou en acontecementos 
dunha enorme gravidade en Barcelona e en Asturias:

̶ En  Barcelona  o  Presidente  da  Generalitat,  Lluís  Companys,  proclamou  o 
Estat  Catalá  pero,  ó  carecer  de  apoios  suficientes,  a  súa  rebelión  foi 
rapidamente sufocada, pese a que os combates tiveron como resultado medio 
centenar  de  mortos.  Como  represalia  o  goberno  suspendeu  o  Estatuto  de 
Autonomía catalán e Companys foi axuizado e condenado á morte, aínda que 
despois foi indultado.

̶ En Asturias,  debido a súa boa organización e apoio masivo, a folga triunfou 
nas concas mineiras, Xixón e Avilés e dalí estendeuse a toda Asturias. A crise 
mineira  deses  anos  favoreceu  a  unión  de  todos  os  sindicatos  e  a  súa 
mobilización baixo a consigna UHP (Unión de Irmáns Proletarios). Para reprimir 
o levantamento revolucionario tívose que declarar o Estado de Guerra e  intervir 
do exército africano (lexión) ó mando de Franco. Houbo máis de mil mortos, 
dous mil feridos e uns cinco mil detidos, ademais dunhas enormes desfeitas 
materiais. Oviedo quedou practicamente destruído, e o exército, e a Garda Civil, 
desataron unha forte represión  con execucións sumarias e torturas.

l Os  sucesos  de  Barcelona  e  Asturias  debilitaron  ó  goberno  e  aumentaron  o 
enfrontamento  social.  A extrema  dereita  aproveitou  o  medo  á  revolución  social  e  a 
capacidade de liderado de José Antonio Primo de Rivera para incentivar  a  tendencia 
fascista da dereita. Foi nese momento cando se produciu a unificación de distintos grupos 
de extrema dereita na partido Falanxe Española.

l Pola súa parte, a esquerda deuse conta de que necesitaba unirse para derrotar 
ao bloque radical-cedista, o que acabou dando orixe á coalición da Fronte Popular. As 
xestións para a formación dun gran bloque iniciáronse a comezos de 1935, coa reunión 
de practicamente todos os partidos da esquerda republicana na coalición de Conxunción 
Republicana que convidou os líderes socialistas a integrar unha “coalición de partidos de 
esquerda“. 

l A Fronte Popular  presentou o seu programa  (DOC.4 /set.2009)    e    foi a gran 
novidade das eleccións de febreiro de 1936 aglutinando a todas as forzas de esquerda. 
(DOC.1 /set.2009).      Nesta nova etapa,  que dura ata xullo do mesmo ano, Azaña pasa a 
ser  presidente  da República  e  Casares  Quiroga presidente  do goberno.  Tal  e  como 
prometía no seu programa reiníciase un programa de reformas baseado na reapertura do 
parlamento catalán, do proceso autonómico do País Vasco, e na aceleración da reforma 
agraria. Tamén se promulga unha amnistía xeral.

l Pero, nas rúas, anarquistas, radicais socialistas e , xeraron unha dinámica de 
violencia e tensión social que ocasionou frecuentes enfrontamentos que ocasionaron 300 
mortos  e   uns  1300  feridos  de  febreiro  a  xullo  dese  ano.  A isto  hai  que  sumar  as 
ocupacións  de  terras  e  os  atentados  a  institucións  relixiosas, o  que  contribuíu 
decididamente a inclinar á dereita moderada cara solucións golpistas. 
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l O goberno veuse incapacitado para frear esta espiral de violencia  que continuou 
ata o  12 de xullo en que pistoleiros  falanxistas asasinaron ao tenente da Garda de 
Asalto José Castillo, coñecido militante socialista. En resposta, ao día seguinte, os seus 
compañeiros asasinaron ó líder  da dereita monárquica, José Calvo Sotelo.  Estes 
feitos actuaron como detonantes da conspiración militar (DOC.5/set.2009)  que se viña 
preparando desde 1934. Os conspiradores tiñan como xefe ao xeneral Sanjurjo, exiliado 
en  Portugal,  e  como  director  das  operacións  ao  xeneral  Mola.  O  xeneral  Francisco 
Franco, tiña de prestixio polas campañas de Marrocos, nas que dirixira á Lexión, foi o 
último en unirse á rebelión. O inicio do golpe estaba previsto para fins de xullo, pero o 
asasinato de José Calvo Sotelo  adiantou os acontecementos. A sublevación iniciarase en 
Ceuta e Melilla o 17 de xullo,  e pasará á península ó día seguinte. Será o inicio dunha 
longa guerra civil que durará ata 1939.
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	l Ó día seguinte o 14 de Abril de 1931 ízase a bandeira republicana e proclámase a Segunda República. Este feito supón un cambio substancial na vida política do país.

	2 - Bienio reformista: abril de 1931 a novembro de 1933.
	l O mesmo 14 de abril formouse un Goberno Provisional que estaba formado por persoas de diversos talantes e ideoloxías:
	̶ Antigos monárquicos como Alcalá Zamora que fora varias veces ministro durante a monarquía.
	̶ Socialistas como Largo Caballero que era sindicalista da UGT.
	̶ Republicanos como Lerroux, líder do Partido Republicano Radical ou Azaña, republicano de esquerdas.

	l Este Goberno Provisional nomeou a Alcalá Zamora presidente da República e convocou eleccións a Cortes Constituíntes que se celebraron a finais do mes xuño de 1931 (DOC.1 /set.2009)
	l Os resultados deron o triunfo a socialistas e republicanos e O Parlamento Constituínte quedou composto por unha maioría de esquerda: socialistas, radicais de Lerroux, e republicanos de Azaña. A dereita tivo unha representación moi inferior á súa base social debido ó precipitado dos acontecementos xa que a abdicación do rei e a rapidez con que actuou o Goberno provisional non lle deu tempo a organizarse.
	l A primeira tarefa destas Cortes foi a redacción dunha nova constitución que será a Constitución de 1931 (DOC.2/set.2009) . A elaboración desta constitución xerou debates moi intensos tanto no Parlamento como na opinión pública debido á cuestión de darlle ou non o voto ás mulleres. Finalmente foi aprobada polas Cortes Constituíntes o 9 de decembro de 1931 pero non se someteu a referendo. Isto dou argumentos á dereita para rexeitala.
	̶ Esta constitución establece o sufraxio universal masculino e feminino para os maiores de 23 anos. Este feito fai que sexa a primeira constitución realmente democrática da historia de España xa que a de 1869 establecía a Soberanía popular pero non lle daba voto ás mulleres.
	̶ Definía por primeira vez a España como “ Un Estado integral, compatible coa autonomía dos Municipios e Rexións” , co cal recoñecía os intereses do nacionalismo vasco, galego e catalán; e como “Unha República democrática de traballadores de todas clases”, integrando así a sensibilidade de socialistas e republicanos.
	̶ Definiu o Parlamento como unicameral co poder lexislativo e de control sobre os orzamentos e ó goberno.
	̶ Distinguía entre o presidente da República que era elixido polos deputados para un mandato de seis anos, tiña a facultade de nomear e cesar ó presidente do goberno, e podía disolver as Cortes ata un máximo de dúas veces no seu mandato. E o presidente do Goberno, que xunto os seus ministros, que exercía o poder executivo e era responsable ante as Cortes.
	̶ Os dereitos dos españois eran liberdade de culto públicos e privado, dereito ó voto da muller e ensinanza primaria gratuíta, obrigatoria, e laica.
	̶ O sistema económico combinaba o dereito á propiedade dos cidadáns co dereito do Estado á intervir na economía e nas relacións laborais.
	̶ Creou o Tribunal de Garantías Constitucionais, encargado de ditaminar sobre a constitucionalidade das leis.

	l Aprobada a Constitución as Cortes confirmaron o nomeamento de Presidente da República a Alcalá-Zamora. Quen á súa vez designou como Presidente do Goberno a Manuel Azaña. Ao non dispor o seu grupo de maioría na Cámara, Azaña gobernou nunha ampla coalición con republicanos e socialistas, o que lle permitiu desenvolver un amplo programa de reformas. As reformas máis importantes foron a reforma relixiosa, a reforma do exército, a reforma agraria e a reforma da estrutura do Estado cos estatutos de autonomía:
	l A reforma relixiosa. En 1931 había en España tiña a proporción de relixiosos habitantes era a máis alta do mundo despois da de Italia e o Estado sostiña e o Estado subvencionaba ó clero e o culto católico dende o Concordato ca Santa Sé de 1851. O goberno de Azaña, seguindo as liñas marcadas pola Constitución (DOC 1/ set.2002) estableceu unhas medidas que crearon unha forte oposición entre os católicos e o goberno de Azaña. O enfrontamento foise radicalizando e rematou prexudicando seriamente á República. As medidas máis conflitivas foron:
	̶ O divorcio e a secularización dos cemiterios.

	l A reforma do exército. Nun primeiro momento o Goberno Provisional desconfía de parte do exército por iso esixe fidelidade é República ( (DOC 2/ set.2002). Despois das eleccións Azaña emprende a reforma do exército:
	̶ Prosegue con medidas de neutralización dos sectores golpistas ca supresión do Consello de Xustiza Militar e a Lei de Xurisdicións de 1906, e pecha da Academia Militar de Zaragoza, que dirixía Franco dende 1928 que destina a Canarias para desprazalo dos centros de poder.
	̶ Reduce o número de oficiais a través da “Lei de Retiro” segundo a cal podían retirarse voluntariamente co soldo íntegro pero os que permanecían en servizo debían de mostrar a súa adhesión ao novo réxime. Con esta reforma o exército pasou de 21.000 a 8.000 oficiais e xerais, logrando unha maior proporcionalidade entre os soldados e os mandos.
	̶ Crea a Garda de Asalto: unha policía nacional republicana que debía utilizarse como forza armada fiel á República e destinada a controlar as manifestacións e a orde pública das cidades.
	̶ Suprime os ascensos por méritos de guerra.

	l Estas medidas crearon malestar no exército debido ós peches, ás destitucións e ós cambios de destino.
	l A elo veu a engadirse a idea de que se estaba atacando a unidade da patria a través do establecemento das autonomías rexionais. Segundo a Constitución aquelas zonas que quixesen organizarse como rexións autónomas debían elaborar un Estatuto de Autonomía e superar as seguintes condicións: ser proposto pola maioría dos concellos,ser aprobado polos dous terzos dos electores da rexión en referendo, e ser aprobado polas Cortes. En Cataluña (DOC 4/ set.2002) o “Estatuto de Nuria”, asinado en 1932, daba autonomía na política social e económica excepto nas materias de Defensa, Aduanas e Asuntos Exteriores que dependían do goberno central de Madrid. E no País Vasco redactáronse dous proxectos de estatuto, que non chegaron ás Cortes.
	l Pero foi a reforma agraria foi a que tivo maior importancia dado o papel que desempeñaba a agricultura na economía do país xa que en 1931 máis do 45% da poboación activa tiña o seu emprego no campo. O campo estaba na súa maioría en mans de terratenentes, con explotacións atrasadas tecnicamente. O traballador do campo soportaba xornadas moi extensas e pouco salario. A situación era especialmente grave no campesiñado estremeño e andaluz.
	̶ As primeiras medidas tomounas o Goberno Provisional a través do ministerio de Traballo dirixido polo socialista Largo Caballero mediante a obriga dos patróns de contratar xornaleiros residentes no propio concello e de negociar os salarios cos xornaleiros a través de xurados mixtos de patróns e obreiros. Isto facíase para impedir que os patróns contratasen xornaleiros doutro concello se non quería correr o risco de que se perdesen as colleitas. Tamén decretou a prolongación automática dos contratos de arrendamento agrario e a obriga dos propietarios de cultivar as súas terras. Así mesmo estendeu a protección social dos traballadores industriais ós traballadores agrícolas con redución da xornada agrícola e con seguros de accidentes, maternidade, e de retiro.
	̶ A “Lei de bases da reforma agraria” (DOC 3/ set.2002) foi aprobada en 1932 despois de discusións eternas nas Cortes xa que os socialistas defendían a socialización da terra e a súa explotación colectiva e os republicanos querían o seu reparto en pequenas propiedades. O resultado foi unha lei que permitía a expropiación das terras en favor dos campesiños mediante o pago dunha indemnización ou, mediante cesión ós xornaleiros de terras sen cultivar.
	̶ A súa aplicación práctica da lei encargóuselle ó Instituto de Reforma Agraria que non dispuña dos medios axeitados nin do persoal debidamente formado. Ademais, contou ca total oposición dos propietarios agrícolas unidos na Agrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas que atrasaron o máis posible a entrega de terras. Ó final as terras entregadas foron moi poucas e os campesiños chegaron á conclusión de que só a través dunha revolución conseguirían mellorar o seu sistema de vida.

	l As medidas do goberno reformista de Manuel Azaña tiveron en contra a sectores tanto da dereita como da esquerda:
	̶ A extrema dereita e a dereita monárquica pensaban que o réxime adquirira un ton demasiado radical cara á esquerda. Tentaron levar a cabo un golpe de Estado contra o réxime republicano en 1932 ( Sublevación de Sanjurjo en Sevilla).
	̶ A esquerda máis radical, composta polo anarquismo e parte do campesiñado, tentaron tres sublevacións entre 1931 e 1933, convocando folgas e ocupando terras. A sublevación de Casas Viejas en xaneiro de 1833,Cádiz, foi o incidente máis grave: os seus habitantes proclamaron o comunismo libertario, colectivizaron as terras, cortaron as liñas telefónicas e cavaron trincheiras para defenderse das forzas da orde. Estes feitos foron duramente reprimidos polo goberno: moitos campesiños foron acurralados e queimados dentro das súas casas, outros foron fusilados sen xuízo previo, e outros morreron a consecuencia das torturas da garda civil. O balance foi de 30 mortos. Este feito provocou a ruptura entre o goberno e os anarquistas e socialistas de xeito que Largo Caballero dimitiu como ministro de traballo e o PSOE retirou o seu apoio ó goberno de Azaña.

	l Falto de apoios tanto pola dereita como pola esquerda, Azaña dimitiu e o presidente da República, Alcalá Zamora, nomeou presidente do goberno a Lerroux que tamén dimitiu. Entón disolveu as Cortes e convocou eleccións que se celebraron novembro de 1933 e que deron a vitoria á dereita de Gil Robles, a CEDA.
	l Remata así o Bienio reformista da II República chamado así polo gran esforzo reformista que se fixo nestes dous anos, moi superior a calquera outra época anterior da historia española. De todas as reformas acometidas a reforma da educación foi un dos grandes logros do goberno republicano xa que mellorou moito o nivel educativo da sociedade, aínda que non puido terminar de desenvolver totalmente o seu plan ó carecer de fondos suficientes. E a reforma agraria foi o seu maior fracaso porque se converteu nun proceso lento e burocrático que demostrou a incompetencia para levala a cabo pola falta de medios e de formación dos encargados de poñela en práctica.1

	3 - Bienio de dereitas: novembro de 1933 a febreiro de 1936.
	l As eleccións foron convocadas para novembro de 1933 polo presidente da República, Alcalá Zamora, despois da dimisión de Azaña e Lerroux como xefes de Goberno pero o panorama político variara respecto ás pasadas eleccións xa agora o electorado tiña a oportunidade de expresar o grao de apoio que outorgaba ao reformismo do primeiro bienio e a lei electoral rendibilizaba mellor os votos obtidos polos partidos que se presentasen en coalición. Ademais, existía a incógnita dos seis millóns de votos de mulleres que votaban por primeira vez, e de como respondería o electorado diante da aparición de novos partidos e do desgaste do goberno.
	l Os partidos republicanos presentáronse divididos. Destacaron os radicais de Alejandro Lerroux que afianzaron a súa imaxe de centro republicano, aliándose nalgunhas circunscricións con forzas de esquerda ou de dereita segundo as posibilidades.
	l No Partido Socialista apareceron graves enfrontamentos entre os seus líderes, con opinións opostas ante a posibilidade de aliarse cos republicanos ou tratar de obter o poder en solitario.
	l A dereita foi a que máis esforzos mobilizou para alcanzar unha ampla coalición electoral ( (DOC.3 /set.2009) chegando a formar un partido de masas, defensor dos valores católicos e da propiedade, chamado CEDA (Confederación Española de Dereitas Autónomas), fundado en 1933, e dirixido por Xosé María Gil Robles.
	l Os carlistas fundaron Comuñón Tradicionalista en 1931 e os monáquicos fundaron Renovación Española en 1933, liderados por José Calvo Sotelo2.
	l Pero unha minoría apoiou a formación de organizacións de ideoloxía fascista en ascenso en Europa: Onésimo Redondo fundou en 1931 as Xuntas Ofensivas Nacional Sindicalistas (XONS) e Xosé Antonio Primo de Rivera, fillo de Miguel Primo de Rivera, fundou a Falanxe Española (FE) en 1933 . En 1934 fusionáronse nas FE-XONS. Os seus seguidores eran mozos vestidos con camisa azul, xugo e frechas, e formaron grupos de carácter paramilitar e terán moita importancia nos próximos anos.
	l Nas eleccións de novembro de 1933 (DOC.1 /set.2009) o partido máis votado foi a CEDA de Gil Robles seguido do Partido Republicano de Lerroux. O PSOE perdeu a metade dos seus anteriores escanos e os republicanos de esquerdas quedaron case sen representación.
	l O presidente da República Alcalá Zamora nomeou xefe de Goberno a Lerroux que contou co apoio parlamentario da CEDA.
	l Desde 1933 a outubro de 1934 os gobernos foron exclusivamente radicais. As medidas tomadas polos gobernos presididos por Lerroux foron en contra das reformas do goberno de Azaña e aumentaron as protestas e a radicalización das forzas de esquerda xa que no campo anuláronse as expropiacións de terras á alta nobreza e volveuse a permitir contratar xornaleiros fóra do propio concello, obstaculizouse a aplicación do estatuto catalán e freouse a discusión dos estatutos vasco e galego, baixouse o presuposto destinado á educación, e promulgouse unha amnistía que permitiu saír do cárcere ós implicados no golpe de Estado de Sanjurjo.
	l En outubro de 1834 a CEDA de Gil Robles negouse á apoiar ó goberno de Lerroux a non ser que lle dera algún ministerio ó seu partido. Lerroux deulle carteiras no seu Gabinete. Este feito provocou a protesta das forzas de esquerda. A tensión entre ambos polos estalou cando os 3 ministros da CÉDA non fixeron xuramento de fidelidade á República.
	l A protesta dos grupos políticos parlamentarios de esquerda viuse completada coa declaración dunha folga xeral. Esta folga resultou un fracaso na maior parte de España, debido a que a CNT non quixo participar, pero dexenerou en acontecementos dunha enorme gravidade en Barcelona e en Asturias:
	̶ En Barcelona o Presidente da Generalitat, Lluís Companys, proclamou o Estat Catalá pero, ó carecer de apoios suficientes, a súa rebelión foi rapidamente sufocada, pese a que os combates tiveron como resultado medio centenar de mortos. Como represalia o goberno suspendeu o Estatuto de Autonomía catalán e Companys foi axuizado e condenado á morte, aínda que despois foi indultado.
	̶ En Asturias, debido a súa boa organización e apoio masivo, a folga triunfou nas concas mineiras, Xixón e Avilés e dalí estendeuse a toda Asturias. A crise mineira deses anos favoreceu a unión de todos os sindicatos e a súa mobilización baixo a consigna UHP (Unión de Irmáns Proletarios). Para reprimir o levantamento revolucionario tívose que declarar o Estado de Guerra e intervir do exército africano (lexión) ó mando de Franco. Houbo máis de mil mortos, dous mil feridos e uns cinco mil detidos, ademais dunhas enormes desfeitas materiais. Oviedo quedou practicamente destruído, e o exército, e a Garda Civil, desataron unha forte represión con execucións sumarias e torturas.

	l Os sucesos de Barcelona e Asturias debilitaron ó goberno e aumentaron o enfrontamento social. A extrema dereita aproveitou o medo á revolución social e a capacidade de liderado de José Antonio Primo de Rivera para incentivar a tendencia fascista da dereita. Foi nese momento cando se produciu a unificación de distintos grupos de extrema dereita na partido Falanxe Española.
	l Pola súa parte, a esquerda deuse conta de que necesitaba unirse para derrotar ao bloque radical-cedista, o que acabou dando orixe á coalición da Fronte Popular. As xestións para a formación dun gran bloque iniciáronse a comezos de 1935, coa reunión de practicamente todos os partidos da esquerda republicana na coalición de Conxunción Republicana que convidou os líderes socialistas a integrar unha “coalición de partidos de esquerda“.
	l A Fronte Popular presentou o seu programa (DOC.4 /set.2009) e foi a gran novidade das eleccións de febreiro de 1936 aglutinando a todas as forzas de esquerda. (DOC.1 /set.2009). Nesta nova etapa, que dura ata xullo do mesmo ano, Azaña pasa a ser presidente da República e Casares Quiroga presidente do goberno. Tal e como prometía no seu programa reiníciase un programa de reformas baseado na reapertura do parlamento catalán, do proceso autonómico do País Vasco, e na aceleración da reforma agraria. Tamén se promulga unha amnistía xeral.
	l Pero, nas rúas, anarquistas, radicais socialistas e , xeraron unha dinámica de violencia e tensión social que ocasionou frecuentes enfrontamentos que ocasionaron 300 mortos e uns 1300 feridos de febreiro a xullo dese ano. A isto hai que sumar as ocupacións de terras e os atentados a institucións relixiosas, o que contribuíu decididamente a inclinar á dereita moderada cara solucións golpistas.
	l O goberno veuse incapacitado para frear esta espiral de violencia que continuou ata o 12 de xullo en que pistoleiros falanxistas asasinaron ao tenente da Garda de Asalto José Castillo, coñecido militante socialista. En resposta, ao día seguinte, os seus compañeiros asasinaron ó líder da dereita monárquica, José Calvo Sotelo. Estes feitos actuaron como detonantes da conspiración militar (DOC.5/set.2009) que se viña preparando desde 1934. Os conspiradores tiñan como xefe ao xeneral Sanjurjo, exiliado en Portugal, e como director das operacións ao xeneral Mola. O xeneral Francisco Franco, tiña de prestixio polas campañas de Marrocos, nas que dirixira á Lexión, foi o último en unirse á rebelión. O inicio do golpe estaba previsto para fins de xullo, pero o asasinato de José Calvo Sotelo adiantou os acontecementos. A sublevación iniciarase en Ceuta e Melilla o 17 de xullo, e pasará á península ó día seguinte. Será o inicio dunha longa guerra civil que durará ata 1939.


