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A Segunda República (1931-1936) 

 

Introdución 

A Segunda República foi un momento 

clave na historia española. O seu proxecto 

democrático espertou grandes esperanzas 

no país. Con todo, cinco anos máis tarde o 

país sumiuse nunha cruenta guerra civil. O 

debate sobre as razóns dese fracaso segue 

sendo un dos elementos crave da  

historiografía española. 

O 14 de abril de 1931 

proclamouse a República. Formouse un 

Goberno Provisional presidido por  Niceto 

Alcalá Zamora e formado por republicanos de todas as tendencias, socialistas e nacionalistas. O goberno debía dirixir 

o país ata que unhas novas Cortes Constituíntes que desen forma ao novo réxime político. 

O novo goberno tivo que facer fronte a un ambiente social  

encrespado. Mentres a CNT anarquista promovía unha ampla campaña de 

folgas, o sector máis conservador da Igrexa enfrontouse ao novo goberno. O 

vello  anticlericalismo aflorou de novo e, en maio de 1931, varias igrexas e 

conventos foron queimados. A opinión pública católica, un número 

significativo de españois, afastouse do novo réxime republicano. 

En xuño  de 1931, unha coalición republicano-socialista triunfou 

nas eleccións a Cortes Constituíntes. A nova Constitución, aprobada en 

decembro de 1931, reflectiu as ideas desta maioría parlamentaria. 

A CONSTITUCIÓN DE 1931 

A  constitución  de 1931    foi  a  máis  avanzada  que  tivera     España   ata   ese 

momento.      Estes son      os seus   principais trazos: 

 Soberanía popular. A soberanía residía no pobo e  declarábase    ao  novo  

estado  español  como    unha "república   democrática   de traballadores      de       

todas clases". 

 Sufraxio  universal  masculino  e  feminino.  Tras  un  longo    e complexo  

debate  en     as Cortes,  as  mulleres  españolas obtiveron por primeira vez na historia 

o dereito de voto.  

 Extensa declaración de dereitos e liberdades:  

 Liberdade de reunión, asociación, expresión. 

Dereitos civís: divorcio, equiparación de fillos lexítimos e ilexítimos.   
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 Dereito á educación. Julian  Besteiro,  presidente  das    Cortes  Constituíntes  republicanas  

 División de poderes do estado:  

 Creábase      a   figura   de Presidente      de       a República,   esencialmente    representativa    e    con 

escasos        poderes    políticos. 

 O poder  lexislativo quedou  en mans  dunhas  Cortes  unicamerales elixidas por sufraxio universal 

 O poder executivo quedou en mans do Xefe de Goberno, nomeado  por     o Presidente  pero  que  debía  

contar  con     a aprobación das Cortes.   

 O poder xudicial era exercido polos tribunais de xustiza.Por primeira vez na nosa historia, estableceuse o 

dereito das rexións para establecer Estatutos de Autonomía. 

 Establecemento dun estado laico   

 Separación   da   Igrexa e a Estado  

 Desaparición do orzamento de culto e clero polo  que  o  estado  había  vindo  subvencionando  durante 

décadas á Igrexa 

 Prohibición   de exercer      a   educación   a       as institucións relixiosas 

 Liberdade de conciencia e cultos 

O BIENIO REFORMISTA 

O goberno republicano - socialista dirixido por Manuel Azaña emprendeu 

un amplo programa de reformas que trataba de solucionar unha serie de 

problemas que viñan do século  XIX: 

 Leis sociais. Melloraron as condicións de traballo e reforzaron aos 

sindicatos.  

 Ampla reforma educativa. Construción de case sete mil escolas,  coeducación de nenos e nenas, e fin da 

relixión como materia obrigatoria. 

 Reforma militar. Tratábase de garantir a fidelidade do exército ao novo réxime. 

 Reforma agraria. Intento de redistribuír a propiedade da terra nas zonas  latifundistas. Creou moita alarma 

entre os  terratenientes pero, na práctica, moi poucas terras foron repartidas aos xornaleiros. 

 Reforma do estado centralista. Aprobación do Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

As reformas provocaron a oposición dos grupos conservadores (en 1932 houbo un intento de golpe militar 

dirixido polo xeneral Sanjurjo) e, á vez, non conseguiron manter a ilusión da base social da esquerda. 

Nun contexto de crise económica, en novembro de 1933, o goberno convocou eleccións nas que triunfaron as 

forzas conservadoras: o Partido Radical de  Lerroux e a Confederación Española de Dereitas Autónomas (CEDA) de 

Gil Robles. 

O BIENIO CONSERVADOR 

Tras as eleccións,  Lerroux formou un goberno que necesitaba o 

apoio de CEDA desde o Parlamento. O novo executivo iniciou unha 

política de rectificación das reformas do bienio anterior: 

 Paralización da reforma agraria, coa consecuente 

expulsión das terras que ocuparan de miles de xornaleiros. 

 Interrupción da reforma militar e designación para 

postos clave de militares claramente  antirrepublicanos como Franco,  

Gil Robles e militantes da CEDA nunha misa 
patriótica 



A 2ª República (1931-36) Intef –Cidead  Autora: CAMPOS FERNÁNDEZ, Mª Jesús (CC BY-SA)                                    3 
 

Goded ou Mola. 

 Conciliación coa Igrexa católica. 

 Enfrontamento cos nacionalismos periféricos. Freo ao proxecto de Estatuto de Autonomía vasco e 

enfrontamentos coa Generalitat catalá. 

Nun contexto de crecente tensión internacional (Hitler chegara ao poder en 1933), a crispación política chegou 

a niveis difíciles de soster. O ingreso no goberno de ministros da CEDA en 1934 levou á esquerda ao camiño da 

insurrección. A insurrección de 1934, seguida dunha forte represión, fixo que a violencia se apropiase do escenario 

político. O camiño cara ao conflito civil iniciouse. 

Diversos escándalos de corrupción levaron ao goberno de  Lerroux a convocar eleccións en febreiro de 1936. De 

novo tivo lugar a alternancia política co triunfo da Fronte Popular. 

A RADICALIZACIÓN DO MAPA POLÍTICO E A INSURRECCIÓN DE 1934 

Nun contexto  de crise    económica  internacional  e de triunfo  dos 

extremismos  en Europa, con o triunfo  de Hitler en 1933 e a  

consolidación  da ditadura de Stalin na  URSS, a loita política radicalizouse 

no noso país. España polarizouse entre as "dereitas" e as "esquerdas".  

Nas dereitas, a CEDA    de Gil    Robles  agrupou  a opinión  pública  

conservadora  e  católica  cun discurso  cada vez    máis  radicalizado.  Unha  

minoría  optou  directamente  polo fascismo.  En 1933,     José Antonio 

Primo de Rivera, fillo do ditador, fundou a Falanxe Española. 

Mentres tanto, na esquerda    o    partido    maioritario,  o  PSOE,  viu  

como a tendencia  máis  radical,  liderada  por Largo    Caballero,  facíase    

cada vez máis forte. Mentres, a CNT, o sindicato anarquista, seguía      

ligada  á acción revolucionaria. En Cataluña, a crecente crispación político 

levou que  Esquerra 

Republicana de Catalunya,  dirixida  por Lluis Companys  

presidente  da Generalitat,    derivase  cara a posturas  máis 

radicais.  

Revolución de Outubro de 1934  

A crecente tensión entre os dous polos políticos culminou 

coa entrada de tres ministros da CEDA no goberno en outubro 

de 1934. Esta remodelación do goberno foi interpretada pola  

esquerda  como  o  anuncio  do  triunfo  inminente  do  

fascismo no noso país.  A  cada vez    máis  radicalizada  

esquerda,  o  PSOE,  a  UXT,  a  CNT,  e    o minoritario  Partido  

Comunista  (PCE),  chamou á folga xeral contra o goberno.    

O movemento fracasou na maior parte do país.  En Barcelona,  Companys,  desde    a presidencia  da 

Generalitat,  dirixiu  unha  insurrección  con claro    matiz  independentista.     A     revolta     foi     rapidamente     

reprimida por parte do Exército.  

O  peor  ocorreu  en Asturias.    Aquí  a  folga  xeral  triunfou   e    dexenerou   nunha      verdadeira    revolución 

organizada pola UXT e a CNT. A persistencia da insurrección  levou  ao  goberno  para  optar  pola represión máis  

Mineiros asturianos detidos na insurrección de 1934 

LLuis Companys no cárcere na insurrección de 
1934 en Barcelona 
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brutal.  A  Lexión,  dirixida  polo xeneral  Franco, foi a encargada de acabar coa insurrección. O  balance  da 

Revolución  de Outubro    de 1934     foi aterrador: máis de mil trescentos mortos, o dobre de feridos, trinta mil 

detidos, entre eles  Companys,  Azaña,  que  non  apoiara    o  levantamento,  e  os  principais  dirixentes  do  PSOE  

como Prieto ou Largo Caballero. O abismo entre esquerda e dereita foise profundando cada vez máis. 

 

A FRONTE POPULAR 

As eleccións de febreiro de 1936 gañounas a Fronte Popular, 

unha coalición que agrupaba ás forza de esquerda. A militancia 

anarquista, a diferenza de 1933, acudiu masivamente a votar. 

Tras as eleccións, Manuel Azaña foi nomeado Presidente da 

República e formouse un goberno presidido por Casares 

Quiroga. Estaba formado exclusivamente por republicanos de 

esquerda, o sector máis moderado da Fronte Popular. 

O novo goberno  reemprendeu a política reformista do 

primeiro bienio republicano: amnistía para os presos da 

insurrección de 1934, reforma agraria, restablecemento do Estatuto catalán e debate de novos estatutos de 

autonomía para Galicia e o País Vasco… 

Mentres, o ambiente social era cada vez máis tenso. A esquerda obreira había optado por unha postura 

claramente revolucionaria e a dereita buscaba de forma evidente un golpe militar que puxese fin ao sistema 

democrático. As posturas moderadas e democráticas, que buscaban manter un réxime constitucional e democrático, 

víronse impotentes ante a deríva que levaba ao país á guerra civil. 

Desde o mes de abril sucedéronse os enfrontamentos violentos nas rúas e a conspiración militar contra a 

República estendeuse. A democracia vivía os seus últimos días en España. 

A MORTE DA DEMOCRACIA REPUBLICANA EN ESPAÑA 

A conspiración contra o sistema republicano púxose en marcha inmediatamente despois do triunfo da Fronte 

Popular en febreiro de 1936.  A   trama    conspirativa   tiña   unha   dobre   vertente.    

Por unha banda, os   principais   líderes  dos partidos   de dereita, Gil Robles,  Calvo  Sotelo,  líder  de 

Renovación    Española, ou José Antonio Primo de Rivera, que optarán  por unha saída    antidemocrática   á tensión   

social   que   vivía  o  país.   

Por outro, e  este  era  o  factor  crave,   a   conspiración   militar   que   ía   conseguindo  atraer  a     un crecente 

número  de xefes    e  oficiais.  O xeneral    Emilio  Mola,  destinado   en Pamplona,  converteuse no xefe da   

conspiración,  o  "director"  do  golpe.    Franco,   Goded,   Fanjul,  Varela e outros importantes xenerais fóronse 

incorporando á conspiración.    O    golpe    tiña    importantes     valedores    internacionais  e  os  golpistas  pronto  

tomaron  contacto   con Mussolini e Hitler.  

Mentres tanto,    o  goberno  republicano  dubidaba  como  frear a conspiración militar e víase incapaz para 

controlar a situación no país.  
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O 12 de xullo, un oficial da Garda de Asalto, a policía da República,  o  tenente  

Castelo,  foi  asasinado  por extremistas    de dereita.    A  resposta  foi  inmediata  

e  ao día seguinte      membros  das    forzas  de seguridade    asasinaban  a José  

Calvo Sotelo.  

O golpe precipitouse. O  mesmo  día  en que o  tenente  Castelo  era  asasinado,  

un  grupo  de militares    destinados  no norte  de Marrocos    e  liderados  por Yagüe,    

levaban    a cabo  o  “Xuramento  do  Chairo  Amarelo”, un acto no que os 

conspiradores   concretaron   os   últimos   detalles   do   levantamento contra a 

República. 

O  goberno  de Casares    Quiroga,  que  non  tomara      medidas    contundentes    a pesar das    continuas   

advertencias   doutras      forzas   de esquerdo,     viu  como  o  17  de xullo    de 1936    o  exército  de Marrocos    

iniciaba  a  rebelión  contra o goberno da República. O  triunfo parcial do golpe desencadeou a guerra civil.   

 

Xenerales que participaron no golpe de estado de xullo de 1936 

José Calvo Sotelo, asasinado 


