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1. SARRERA

Artikulu honen bidez Espainiako hez kun tza arloan berrikun tza eta ilu-
sioaren argia piztea ahalbideratu zuen garai adierazgarri bati erreferen tzia 
egin nahi diogu, Bigarren Errepublika garaiari hain zuzen ere, 1931ko api-
rilaren 14ean aldarrikatu eta 1939ko apirilaren 1era iri tsi arte garatu zena. 
Hez kun tza arloari begira, garai horrek bere baitan eduki zuen garran tzia, 
aurrera eraman nahi izan zuen erreformarekin lotu beharko genuke. Hala 
ere, aipaturiko garaian gauza tzeko aukerarik onena aurkitu zuen berrikun-
tza hori ez zen izan bapatean sortutako zerbait; ai tzitik, az pimarratu be-
har dugu Errepublika garaian lora tzeko aukera eduki zuten haziak aurreko 
mendearen bukaera aldean landa tzen hasiak zirela.

Aurreko mende horretan, XIX.enean, Espaniak beste nazio ba tzuekiko 
eskain tzen zuen a tzerapen irudia oso adierazgarria zen, eta horren inguruan 
birsor tze beharra an tzematen hasiak zirenak ere ager tzen ziren; honen ha-
rira birsor tzaile eta batez ere Irakaskun tzaren Instituzio Libreaz hi tz egitea 
beharrez koa izango zaigu, batez ere horiek izan bai tziren, aurreko paragra-
foan adierazi dugun moduan, aldaketaren haziak ilusioz landa tzen hasi zi-
renak.

Ilusio eta berrikun tza nahia erabakiorrak izango baziren ere, artikulu 
honetan zehar jorratu nahi dugun bidean ere agertuko zaiz kigu aipaturiko 
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haziak ez lora tzea ekiditen saiatuko zirenak; honekin lotuta, eta Bigarren 
Errepublikaren aldarrikapena gauzatu baino lehen, diktadura garai bati 
egin beharko diogu erreferen tzia, Primo de Rivera jeneralaren diktadurari 
hain zuzen ere.

2.  KRONOLOGIA: ESPAINIAKO BIGARREN ERREPUBLIKAREN 
INGURUKO GERTAKARI NAGUSIAK

Orain arte adierazitako bide hori jorra tzeko gure asmoak aipatu beste-
rik egin ez ditugunez, asmo horietan az pimarratu ditugun arda tz nagusiak 
eta horiekin lotutako beste gertakari ba tzuk denboral ki ordenaturik erakus-
ten diz kigun kronologia labur bat eskain tzea lagungarria izango zaigu-
lakoan gaude:

— 1876: Francisco Giner de los Ríos eta Uniber tsitatetik kanporatuak 
izan ziren beste katedradun ba tzuek Madrilen Irakaskun tzaren Insti-
tuzio Librea sortu zuten. Uniber tsitatetik kanporatuak izatearen arra-
zoi nagusia Orovio Markesaren, orduko Fomento Ministroa, agin-
duei uko egitea izan zen. Agindu horietan irakaskun tzak Elizaren 
dotrinei egoki tzeko beharra eta Errege berria zen Alfonso XII.are-
kiko a txikimendua erakustea eska tzen zi tzaien; agindu horiek bete 
ez zituztenez, kanporatuak izan ziren.

 Madrilen sortutako Instituzioa laster bihurtu zen askatasun intelek-
tualaren adierazgarri nagusi, Espainian hurrengo hirurogei urteetan 
egongo ziren berrikun tza pedagogikoetan eragin garbia eraku tsiz.

— 1881: Ginerrek, Sagastaren lehenengo gobernaldi liberala aprobe-
txatuz, orduko Fomento Ministro zen Luis Albaredari instrukzio pu-
blikoan zenbait erreforma neurri proposatu ziz kion; horien artean 
«Misio Ibiltariak»1 sor tzea.

— 1882: Albaredaren Ministerioak Museo Pedagogikoa sortu zuen2. 
Urte horretan ere lehen kongreso pedagogikoa antolatu zen; horretan 
Manuel Bartolomé Cossío-k partehar tze esangura tsua eduki zuen, be-
ren jarduera herrixketan gara tzen zuten irakasleen lana goraipatuz.

— 1883: Cossío Museo Pedagogikoaren Zuzendari izendatu zuten. Mu-
seo horrek 1887tik aurrera «Museo Pedagogiko Nazionala» izena 
eraku tsi zuen.

1 Misio Ibiltariek ondoren, Museo Pedagogikoaren sorrerarekin, Misio Pedagogikoen 
izena jaso zuten. Espainiak kultural ki erakusten zuen a tzerapen egoera larria kontuan har-
tuz, eta batez ere nekazal eta herrixka inguruetan egoeraren larritasuna areago tzen zela kon-
tsideratuz, misio horien helburu nagusia kultura zabal tzeko saiakera bat aurrera eramatea izan 
zen, horretarako herrixketan zehar ibili eta horietan kultur ekin tzak planteatuko zituztelarik.

2 1882ko maia tzaren 6ko Errege Dekretuak sortua.
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— 1898: urte horretako apirilaren 21ean Estatu Batuek Espainiaren 
kontrako gudari ekin zioten, Kuba, Puerto Rico eta Filipinaseko 
independen tzia lor tzeko asmoz. Espainiak guda hori galdu zuen, 
gertakari horrek krisialdi sakonean murgilduz.

— 1900: Instrukzio Publiko eta Arte Ederretako Ministerioa sortu zen.
— 1907: urtarrilaren 11ko Dekretuz, Ikasketak Zabal tzeko Ba tzarra 

sortu zen.
— 1910: Ikasleen Erresiden tzia sortu zen, horrek Ikasketak Zabal tzeko 

Ba tzarrarekiko menpekotasuna erakusten zuelarik.
— 1911: Instrukzio Publikoa eta Arte Ederretako Ministerioaren ba-

rruan, Lehenengo Irakaskun tzako Zuzendari tza Orokorra sortu zen.
— 1912: Instrukzio Publiko eta Arte Ederretako Ministerioaren aurre-

kontuan lehenengo aldiz diru partida bat esleitu zi tzaion Misio Pe-
dagogikoak buru tzeari.

— 1915: Francisco Giner de los Ríosen herio tza. Irakaskun tzaren Ins-
tituzio Librearen Zuzendari tza Manuel Bartolmé Cossíoren esku 
geratu zen; honekin lotuta, aipatu behar da ordurako Cossíoren au-
toritate pedagogikoa oso baloratua zela. 1904tik aurrera Espainiako 
Uniber tsitate arloan lehenengo Pedagogia katedraduna zen.

— 1916: ekainaren 14ean Francisco Giner de los Ríos Fundazioa sortu 
zen, batez ere Instituzioaren ondarea zaindu eta Ginerrek hasitako 
hez kun tza jarduera aurrera eramateko asmoz.

— 1923: irailaren 13an Miguel Primo de Rivera jeneralak estatu-kol-
pea eman zuen. Kolpearen aldekoak Instituzioaren ideia eta plantea-
menduen kontrako e tsai amorratuak izan ziren.

— 1931: apirilaren 14ean Bigarren Errepublika aldarrikatu zen. Urte 
horretako maia tzaren 29an Misio Pedagogikoen Patronatoaren so-
rrera jaso tzen zuen dekretoa agertu zen3. 

— 1936: uztailaren 18ak guda zibilaren hasiera ekarri zuen.
Kronologia honetan ager tzen diren data eta datu guztiak adierazgarriak 

eta garran tzi tsuak badira ere, batez ere hiru data izango dira hemendik au-
rrera garatuko dugun bidea osatuko dutenak:

— 1876: Instituzio Librearen sorrera.
— 1923: Primo de Riveraren diktadura.
— 1931: Espainiako Bigarren Errepublika.

3 1931ko abuztuaren 6an Misio Pedagogikoen Patronatoaren Ba tzorde Nagusiaren kideak 
izenda tzen zituen Ministerioaren agindua argitaratu zen, ondoko hauek aukeratuak izan zi-
relarik: lehendakaria Manuel Bartolomé Cossío, lehendakariordea Domingo Barnés (Museo 
Pedagogikoaren Zuzendaria), idaz karia Luis Álvarez Santullano, eta gainon tzeko kideak 
José Ballester, Francisco Barnés, Luis Bello, Amparo Cebríán, Oscar Esplá, Rodolfo Llopis, 
Ángel Llorca, Antonio Machado, Lucio Martínez Gil, María Luisa Navarro, Marcelino Pas-
cua, Enrique Rioja, Pedro Salinas eta Juan Uña.
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3.  ESPAINIAKO EGOERA XIX. MENDEAREN BUKAERAN 
ETA XX. MENDEAREN HASIERAN

XX. mendeko lehenengo bi hamarkadetan, politikoki XIX. mendearen 
bukaeran ere ager tzen zen ezegonkortasuna mantendu zen, boterean gober-
nu kon tserba tzaile eta liberalen arteko  txandaketak agertuz; gertaera hau 
oso az pimarragarria da, hez kun tza arloan ere isla zuzena erakusten bai-
tzuen: gobernu aldaketa bakoi tzarekin Fomento4 edo ondorengo Instrukzio 
Publiko Ministerioaren ardura har tzen zuen per tsonaren aldaketa ere gerta-
tu ohi zen, aipaturiko hez kun tza arlo horretan ere ezegonkortasun handiko 
egoera suposa tzen zuena.

xx. mende hasiera hori, aurreko mendeko az kenengo urteetako ger-
takariek, 1898koek hain zuzen ere, markaturik ager tzen zaigu. Aipatutako 
urte horretan, hasierako kronologian adierazi den moduan, Espainiak ko-
lonia galera handiak eduki zituen, zorigai tza handia suposatu zuena, baina 
bide batez ere egoera alda tzeko beharraz ohartarazi egin zuena5. Gertaka-
ri horiek areagotu egin zuten Espainiak beste nazio ba tzuekin konparatuz 
erakusten zuen a tzerapen irudia. Hala ere, lehen adierazi dugun moduan, 
galera horiek, zorigai tza ezezik, berpizteko grina ere bul tzatu zuten, birsor-
tze mugimendu baten beharraz benetako sinismenari hasiera emanez. Honi 
dagokionez, aipatu beharra dago gertakari horiek baino lehenago bazegoela 
aldaketaren beharra aldarrika tzen zuenik; 1876. urtean Francisco Giner de 
los Ríos eta Unibersitatetik kanporaturiko beste katedradun ba tzuek Madri-
len sortu zuten Irakaskun tzaren Instituzio Librea6.

Ondorengo puntuetan Madrilen 1876an sortutako erakunde horretan 
sakon tzeko aukera edukiko dugu, garran tzia handia eraku tsi bai tzuen Biga-
rren Errepublikan hez kun tza arloan egindako planteamenduan.

3.1. Instrukzio publiko eta arte ederretako ministerioaren sorrera

Birsor tze mugimendu horrekin edo hez kun tza egoera bera alda tzeko 
behar horrekin lotuta, XX. mende hasieran politikan ere badago bereziki az-
pimarratu beharreko gertakari bat: Instrukzio Publiko Ministerioaren so-
rrera, 1900 urtean hain zuzen ere; honi dagokionez, Diaz de Laguardia-ren 
(1988, 294) ondoko aipu honetan ager tzen zaiz kigu horren inguruko as-

4 1900. urtean Instrukzio Publiko eta Arte Ederretako Ministerioa sortu arte, irakaskun-
tzarekin lotutako arloa Fomento Ministerioaren esku gera tzen zen.

5 1898ko apirilaren 21ean Estatu Batuek Espainiaren kontrako gudari ekin zioten garai 
hartan horren menpe zeuden Kuba, Puerto Rico eta Filipinasen independen tzia lor tzeko. Es-
paniak guda hori galdu zuen, krisialdi sakona agertuz. Galera horiek bere a tzerapen egoeraz 
ohar tzen lagundu zioten, hortik aurrera birsor tze mugimendua nagusi tzen joan zelarik.

6 Gaztelaniaz ko jatorriz ko izena «Institución Libre de Enseñanza» (ILE) da.
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pektu nagusiak: «la fundación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes tuvo su origen en la polémica Ley de presupuestos del 31 de marzo de 
1900, que en su artículo 20 autorizaba al Gobierno a dividir en dos seccio-
nes el de Fomento, compensándose la creación de una nueva cartera por la 
supresión de la de Ultramar, ya innecesaria por la pérdida de las colonias. El 
18 de abril, la Reina firmo el Real Decreto por el que se suprimía el Minis-
terio de Fomento y se creaban otros dos en su lugar. El decreto textualmente 
decía: queda suprimido el Ministerio de Fomento; en su lugar se crean dos 
nuevos departamentos ministeriales que se denominarán, respectivamente, 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y Ministerio de Agricultu-
ra, Industria, Comercio y Obras Públicas. El Ministerio de Instrucción Pú-
blica entenderá en lo relativo a la enseñanza pública y privada en todas sus 
diferentes clases y grados, en el fomento de las ciencias y de las letras, Be-
llas Artes, Archivos, Bibliotecas y Museos. Formará parte de este Ministerio 
la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico».

Instrukzio Publiko Ministerioaren sorrerak, hez kun tzaren egoera hobe-
tzeko ikuspegitik behin tzat, aurrerapen handia ekar bazezakeen ere, erreali-
tatean Ministeri tza horren ardura erakusteak politikoki ez zuen ohore han-
dirik ekar tzen, eta aurreko Fomento Ministerioarekin gertatu zen moduan, 
kasu honetan ere sortuberria zen Ministerio hori ospe handiagoko beste ba-
tzuetarako sarbide moduan erabilia izaten zen. Horren froga da bere sorre-
ratik Bigarren Errepublikara iri tsi arte doazen urte horietan, Instrukzio Pu-
blikoko Ministerio horretan 51 ministro kontabiliza di tzakegula, eranskin 
gisa ager tzen den kuadroan ikus daitekeen moduan7. 

3.2. Irakaskun tzaren instituzio librea

Hasieran aipatu dugu Bigarren Errepublikak suposatu zuen berrikun-
tzaren haziak urte asko lehenago bilatu behar zirela, XIX. mendearen bukae-
ran hain zuzen ere. Adierazi dugun moduan, garai horretan bazeuden al-
daketa sakon baten beharra an tzematen eta iragar tzen zutenak, beraien lana 
aldaketa hori lortu ahal izateko saiakeran zentratu zutelarik; saiakera horre-
taz hi tz egiteak derrigorrez eramaten gaitu Irakaskun tzaren Instituzio Li-
brea aipa tzera, hori izan bai tzen praktikan aldaketa hori edo birsor tze egoera 
ahalbideratuko zuen erakunde nagusia. Lehen esan bezala, Giner de los Ríos 
izan zen Instituzioaren sor tzailea; Iglesiasek (2006, 14) eskain tzen digun Gi-
nerren aipamen honek oso garbi erakusten digu Espainiako a tzerapen egoera 
orokor horretan hez kun tzak jaso tzen zuen aten tzio maila: «de todos los pro-

7 Eranskin gisa eskainitako kuadro horretan gobernu  txandaketak ikus daitez ke, gobernu 
bakoi tza noiz hasi eta noiz bukatu zen adierazten duten datak ager tzen direlarik; horretaz 
gain, gobernu bakoi tzarekin batera Instrukzio Publikoko Ministerioaren ardura hartu zuten 
ministroak, ministerio horren ardura noiz hartu eta noiz u tzi zuten adieraziz.
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blemas que interesan a la regeneración político-social de nuestro pueblo, no 
conozco uno solo tan menospreciado como el de la educación nacional».

3.2.1. Krausismoaren eragina eta Instituzioa
Madrilen sortutako erakunde horren ezaugarri nagusiak azter tzen hasi 

baino lehenago, beharrez ko tzat jo tzen dugu jatorriz horren sorrera inspira-
tu zuen ideologiaren aipamena egitea; benetako jatorria krausismo izeneko 
ideologian kokatu beharko genuke, eta honek berriro ere birsor tze beharra-
ren inguruko kez kaz hi tz egitera eramaten gaitu. Artikuluaren hasieran aipatu 
dugu bereziki az pimarratu behar genituela birsor tze behar horri benetako bul-
tzada eman zioten hainbat gertakari, horien artean 1898. urtekoak nagusituz. 
Hala ere, horiek erabakiorrak izan baziren ere, lehenengo saiakera ba tzuk ere 
agertu ziren horiek baino askoz lehenago: 1840. urtearen inguruan, zenbait 
legelari espainiarrek, pen tsamendu liberalean oinarrituz, Espainiako birsor tze 
planteamendua ahalbidera zezakeen dotrinaren bat bilatu nahian zebil tzan, 
eta hori Alemanian gara tzen hasia zen krausismo8 izeneko ideologia batean 
aurkitu zuten; legelari horien artean bereziki Julián Sanz del Río az pimarratu 
behar da, 1843an bera izan bai tzen krausismoa Espainian garatu zuena. Pue-
lles Benitezek (1991, 283) aipa tzen duen moduan, «desde que Sanz del Río 
pronunciara su famoso discurso inaugural en el curso académico 1857-58, 
el krausismo se presentó en España como una actitud militante de transfor-
mación moral de la nación. En realidad, el krausismo era un episodio local 
si lo relacionamos con el enfrentamiento general producido en Europa entre 
la Iglesia y las fuerzas que aspiraban a representar el mundo moderno. En el 
centro de esa batalla se encontraba precisamente la educación».

Hez kun tza arloari begira, horrek birsor tzaile edo berri tzaile eta tradi-
zionalen arteko bereiz keta ekarri zuen:

— Berri tzaileak hasieran Sanz del Río eta ondoren Giner de los Ríosen 
inguruan koka tzen ziren, eta beraien asmo nagusia berrikun tza pe-
dagogiko baten bitartez Espainiaren erabateko aldaketa lor tzea zen; 
politikoki demokrata eta liberalak ziren, alderdi-politika bazter tzen 
zutela aipatu behar bada ere. Oso erlijiosoak ziren, krausismoak be-
rak jarrera erlijioso garran tzi tsu bat ordez ka tzen bai tzuen. Moral ki 
beren jarrera publiko eta pribatua aka tsgabekoa zen. Pedagogikoki 
berri tzaileak ziren: per tsonak osa tzea zen helburu nagusia, eta hez-
kun tza Espainia berri bat lor tzeko bide moduan aurkezten zen.

8 Carlos Cristian Federico Krause-k Alemanian hasitako korronte filosofiko bat, Espai-
nian, XIX. mendearen bukaeran eta XX. mendearen hasieran, pen tsamendu liberalean era-
gin garran tzi tsua eraku tsi zuena. Krausismo delakoak giza-garapena hobekun tza moralean 
oinarri tzen zuen.
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— Tradizionalak Elizaren inguruan koka tzen ziren, eta horren eskubi-
deak defenda tzea zen beraien helburu nagusia, Eliza justifika-
ziorik gabe eraso tzen zutela kon tsidera tzen bai tzuten. Politikoki 
karlismoaren eta integrismoaren aldekoak ziren, liberalismoaren 
kontrakoak modu su tsuan; liberalismoa pekatu kon tsidera tzen zuten. 
Esandakoaren ondorioz, erabil tzen zuten ikuspegi katolikoa kontuan 
hartuz, bizi tza publikoaren sekularizazioaren kontrakoak ziren. Hez-
kun tza arloan irakaskun tza ofiziala katolikoa izatea zuten helburu 
nagusi: dogma eta moral katolikoarekiko adostasunean, eta Elizak 
irakaskun tza ikuska tzeko eskubidea defendatuz.

Bereiz keta hau kontuan har tzea oso garran tzi tsua irudi tzen zaigu, az-
ken finean, Espainiak izan behar zuenaz gain, Espainian ager tzen zen 
irakaskun tza planteamenduak izan behar zuena ere kontenpla tzen bai tzuen, 
Puelles Benítezen (1991, 285) hi tzetan, «Frente a la España de la unidad 
católica de los tradicionales, los innovadores sueñan con la España laica; 
frente a una España intransigente y coactiva, se alza una España toleran-
te y partidaria de la concordia; frente a una España aislada y cerrada en sí 
misma, una España abierta a Europa y al mundo moderno. En definitiva, 
sobre innovadores y tradicionales se cierne el problema más general que 
vive toda la Europa de su tiempo, el problema de la secularización de las 
instituciones públicas y en especial de la enseñanza. Los tradicionales de-
fienden a toda costa la enseñanza confesional. Los innovadores, en cam-
bio, ven en la enseñanza confesional la causa fundamental de la división 
de los españoles. Los tradicionales estiman que la enseñanza confesional 
proporcionará nuevos defensores de la Iglesia, los innovadores consideran 
que esta enseñanza incrementará más aún la división de los ciudadanos, la 
dualidad, la lucha sin fin. De ahí que para los innovadores sea la toleran-
cia uno de los ejes cardinales de la renovación pedagógica que pretenden, 
mientras que para los tradicionales la intransigencia sea una virtud que hay 
que estimar, aprender y practicar».

3.2.2. Irakaskun tzaren Instituzio Librearen faseak
Instituzioaren garapenaren inguruan hiru fase edo etapa nagusi be-

reiztuko ditugu: lehenengo fasean bere sorrerari buruz ko datuak ezagu-
tzeko aukera aurkituko dugu; bigarren eta hirugarren faseetan, ordurako 
Instituzioaren oinarria nahiko sendo ager tzen delarik, politika arloarekiko 
eraku tsi zuten gero eta interes handiagoaz hi tz egingo dugu.

3.2.2.1. LEHEN FASEA (1876-1881)
Hasieran aipatu dugun moduan, Irakaskun tzaren Erakunde Librea 

1876. urtean sortu zen. Horren sor tzaileek Uniber tsitate arloan gara tzen 
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zuten beren jarduera, baina horretatik kanporatuak izan ziren katedra-as-
katasuna defendatu eta erlijio, politika edo moral dotrina ofizialek adiera-
zitakoa ez errespeta tzeagatik beraien irakaskun tza jardueran. Sor tzaile ho-
rien artean nagusiki Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate 
eta Nicolás Salmerón aipatu behar ditugu. 

Irakaskun tzaren Erakunde Libreak bere aurrekari zuzena krausismoan 
oinarritutako «Colegio Internacional» delakoan eduki zuen, Salmeronek 
sortu zuena 1866an. Puelles Benitezek (1991, 286) sorrera horren inguruan 
proposatu nahi zen hez kun tza planteamendua ondo defini tzen digu: «el Co-
legio Internacional aspiraba a crear un nuevo ambiente para la educación, 
acogiendo al niño desde sus primeros años hasta los días de su formación 
universitaria. En el Colegio convivían profesores y alumnos en un clima 
familiar; incluso algunos alumnos vivían en régimen de internado, dentro 
de un contexto más parecido al de un hogar familiar que a un internado clá-
sico, ambiente que será una de las características más elogiadas de la pos-
terior Residencia de Estudiantes. Por último, en el Colegio Internacional se 
perfilaba ya el tipo de profesor que acuñará definitivamente la Institución: 
el de modestos artesanos entregados vocacionalmente a la enseñanza». 

Irakaskun tzaren Erakunde Librearen sorrerara bueltatuz, puntu honen 
hasierako paragrafoan aipaturiko katedradunak Uniber tsitatetik kanpora-
tuak izateak beren hez kun tza jarduera Estatuko zentroetatik kanpo gara-
tzen saia tzera behartu zituen; hasiera batean Goi Mailako Ikasketen Akade-
mia bat antolatu zuten. 

Beraien asmo nagusia berrikun tza pedagogikoa izaera birsor tzailea 
eraku tsiko zuen erakunde pribatu baten bitartez aurrera eramatea zen; 
asmo horren gauzapena Irakaskun tzaren Erakunde Librearen jaio tza izan 
zen, 1876ko urriaren 29an. Ginerrek erredaktatu zituen horren prin tzipio 
nagusiak, batez ere ondorengo estatutoen 15. artikuluan jasoko zirenak, 
Instituzioaren Boletinean (1880, 103) ikus daitekeen bezala: «La Institu-
ción Libre de Enseñanza es completamente ajena a todo espíritu e interés 
de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político; proclamando 
tan solo el principio de la libertad e inviolabilidad de la ciencia y de la con-
siguiente independencia de su indagación y exposición respecto de cual-
quier otra autoridad que no sea la de la propia conciencia del profesor, úni-
co responsable de sus doctrinas».

Sorreraren jatorrian, aipatu den moduan, krausismo delakoa ager tzen 
bazen ere, eta neurri handi batean bere eragina mantendu bazen ere, 1876. 
urtetik aurrera instituzionismo delakoaz hi tz egiten da, ordurako krausis-
moa desfasaturik geratu bai tzen positibismoaren garapenarekin9.

9 Positibismo delakoa Fran tzian sortu zen XIX. mendean, Comte-ren eskutik. Bere oi-
narrian ezagu tzak esperien tziaren bitartez froga tzeko beharra aurki tzen dugu, ezagu tza en-
pirikoak lor tzea hain zuzen ere. Ekin tza da errealitate zientifiko bakarra, eta esperien tzia eta 
indukzioa dira zien tziaren metodo bakarrak.
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Instituzioaren bokazioa Uniber tsitate arloarekin lo tzen zen: Espainia-
ren berrikun tza aurrera eramango zuten gu txiengo ba tzuen formakun tza. 
Beraz, ikastegi moduan, eta plan ofizialak jarraituz, ba txilergoa, Letra eta 
Zien tzien prestakun tza ikastaroak eta zenbait lizen tziatura aurrera erama-
teko presta tzen zuen. Hala ere, laster ikusi zuten Uniber tsitate arlorako 
prestakun tzak ekonomikoki porrota ekarriko ziela, eta horren ondorioz be-
raien lana gero eta arrakasta gehiago beregana tzen ari ziren bigarren mai-
lako ikasketetan garatu zuten. Instituzioak maila horretan zentraturik lehe-
nengo bi urteetan aurrera eraman zuen lana nahikoa izan zen konprobatu 
ahal izateko ba txilergoa egiten ari ziren ikasleek lehen mailako prestakun-
tza egoki baten faltan ager tzen zirela. Hori zela eta, 1878-79. ikasturtean 
zehar aipaturiko maila horri eran tzuteko eskola bat ere sortu zuten, arrakas-
ta handia lortuz.

Hasiera batean Uniber tsitate Libre baten sorrerari uko egin behar iza-
tea mingarria izan bazen ere, Giner eta bere jarrai tzaileek laster ulertu 
zuten Berrezarpenaren garaian hez kun tzari buruz ezarriko zen lehia ideo-
logikoa lehenengo irakaskun tza mailetan gertatuko zela, eta horretan zen-
tratu zituzten beraien indarrak. Hala ere, Uniber tsitatearen ideia ez zuten 
guztiz baztertu. Laster ikusi zuten lehen eta bigarren mailako irakaskun-
tzek ez zutela el karren arteko inolako loturarik erakusten ez zuten zeozer 
izan behar; hori zela eta, biak ziklo bakar batean ba tzea proposatu zuten, 
aurretik aipatutako Boletinean (1880, 105) jaso tzen zen moduan: «nuestro 
propósito es que los alumnos recorran cada año no una parte de cada en-
señanza, sino el dominio íntegro de todas, aunque en muy reducidos lími-
tes al comienzo, y ampliando después estos límites en todas direcciones, 
es decir, ganando sucesivamente extensión, elevación y profundidad». 
Beraz, modu horretan Instituzioak lehen eta bigarren irakaskun tzak osatu-
tako eta etengabekoa eta jarraia izango zen formakun tza ziklo bakar baten 
konfigurazioa bereganatu zuen.

Arlo pedagogikoan Instituzioaren ekarpenak ugariak eta oso garran-
tzi tsuak izan ziren, baina bereziki honako hauek az pimarratu beharko 
genituz ke:

— Hez kun tzari buruz ko kon tzepzio forma tzailea, ezagu tza trasmiti-
tzaile fun tzioa bigarren maila batean u tziz.

— Metodo intuitiboa erabil tzea, gaur egun metodo aktibo moduan 
defini tzen duguna izango zen; koakzioa alde batera u tzi behar zen, 
umearen partehar tze librea bul tzatuz.

— Izaera morala lan tzea, nortasunaren garapenean arreta berezia jarriz.
— Gorpu tza zain tzea: higiene eta heziketa fisikoaren nozioak landuz.
Ekarpen eta prin tzipio hauek Europa mailan garatuko zen Eskola Be-

rriaren mugimenduak aldarrikatuko zituen prin tzipio ba tzuk gogoraraziko 
diz kigute; modu honetan, Instituzioa Eskola Berriaren ain tzindari ere ager-
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tzen zaigu, eta Jiménez-Landik (1976, 48-54) adierazten digun moduan, 
oso modu berezian baloratu beharrekoa da Instituzioak teorian proposatu-
takoa eta praktikan egindakoa, gehienbat Eskola Berriaren prin tzipioekin 
adostasunean agertu bazen ere, neurri batean bere planteamenduan horien 
lorpenak ere gainditu zituela esan bailiteke: «la Institución no solo se ade-
lantó a la Escuela Nueva, sino que en cierto modo la superó, pues mientras 
en esta se impuso el internado, en aquella se mantuvo el criterio de que el 
niño debe vivir en el hogar familiar, complementando la acción de la fa-
milia con la de la escuela. Por eso fue tan característico de la Institución la 
convivencia de maestros y discípulos, prolongada a través de las excursio-
nes y de las colonias de verano. Igualmente, frente al intento de la Escuela 
Nueva de crear un mundo al niño, la Institución respetaba su propio mundo 
tratando de ponerlo en relación con el de la sociedad en que el niño nace y 
donde ha de forjarse su personalidad».

Horrek guztiak Instituzioa ordez ka tzen zuen giro propio bat konfigura-
tzen zuen, ondoko hauek zirelarik adierazgarririk nagusienak: portaera 
onak, gauzekiko zen tzu estetikoa, naturarekiko maitasuna, toleran tzia, le-
gearekiko begirunea…

Hala ere, Instituzioak, Espainiako erabateko berrikun tza pedagogikoaren 
bilaketan, mugak eta zailtasun handiak aurkitu zituen; mugak batez ere erre-
forma aurrera eraman nahi zutenen klase sozialarenak ziren: instituzionistak 
ez kertiarrak ziren, liberal eta demokratak. Askotan ez zituzten klaseari lotu-
tako zailtasunak gainditu; hori zela eta, beraietako ba tzuek politikan modu 
aktiboan ari tzeko erabakia hartu zuten, sozialismoan hain zuzen ere. Insti-
tuzionismoa eta sozialismoak, hez kun tza arloari begira, beren fruitua eman-
go zuten Bigarren Errepublikan.

Orain arte adierazitako guztiak, Zuluetak (1915, 53) az pimarra tzen 
duen moduan, bi instituzio bereiztera behartu gaitu, biek bakar bat osa tzen 
bazuten ere:

— Instituzioa irakaskun tza ikastegi moduan.
— Instituzioa komunitate iz piritual moduan.
«La primera de que hemos hablado es, en puridad, una escuela, un co-

legio. La segunda es una realidad social más amplia y más compleja. La 
forman las familias de los alumnos, los antiguos alumnos ya mayores, un 
núcleo de profesores liberales que simpatizan con esta corriente de edu-
cación, muchas personas de distintas ideas y profesiones más o menos in-
fluidas por ellas, y que se sienten más o menos estrechamente agrupadas 
en una dirección común. Esta unidad es, como decimos, meramente es-
piritual. No hay posibilidad de trazar sus contornos. Esta institución, co-
munidad espiritual, es el natural complemento de la otra, de la Institución 
escuela».
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3.2.2.2. INSTITUZIOAREN BIGARREN FASEA (1881-1907)
1881. urteak, Instituzioaren azterketan, bigarren fase baten hasiera eka-

rri zuen, aipaturiko urte horretan liberalak Gobernura bueltatu bai tziren. 
Hauek argitaraturiko zirkular baten bitartez, 1876. urtean Uniber tsitatetik 
kanporatuak izan ziren katedradunak berriro Uniber tsitatera buelta tzeko 
aukera aurkitu zuten; gertakari hau oso modu berezian az pimarratu beha-
rrekoa da, instituzionismoaren zabal kundea ofizialtasunaren barrutik ema-
teko aukera suposatu bai tzuen. Uniber tsitate barruan berriro egoteak etor-
kizunean instituzionismoaren aldarrikapenak zabalduko zituzten irakasleak 
forma tzeko aukera eskain tzen zien; horren froga da ba tzuetan «ez kerreko 
jesuitismoa» aurrera eramatearen akusazioa leporatu zietela. Laster Uniber-
tsitateetan ezezik, bigarren irakaskun tzako Institutoetan, Eskola Normale-
tan, Ateneoetan, pren tsan… Instituzioak berak formatutako per tsonak ari-
tuko ziren.

1881. urte horretatik aurrera ere Instituzioa eta politikaren arloaren ar-
teko loturak areagotu egin ziren, instituzionista eta Sagastaren alderdi libe-
ralaren arteko harremanak estutuz. Hortik aurrera politika arlo horretako 
per tsonaia famatu askorekiko loturak ere agertuko ziren: Montero Ríos, 
Moret, Romanones...

3.2.2.3. INSTITUZIOAREN HIRUGARREN FASEA (1907TIK AURRERA)
Bigarren fasean aipatu ditugun politikarekiko loturak kon tsolidatu 

egin ziren, modu horretan hirugarren fase bati hasiera emanez; hirugarren 
fase horretan berrikun tza pedagogikotik berrikun tza politikorako igaro tzea 
eman zela adieraz daiteke, az kenengo berrikun tza horretan hez kun tza ere 
arda tza kon tsideratu zelarik. Instituzionisten artean politika egitearen era-
bakia izan zen gehienek hartu zutena: Besteiros, Fernando de los Ríos edo 
Rodolfo Llopis alderdi sozialistan sartu ziren10; sinbiosi horren ondorioz, 
aurreko paragrafoetan aipatu dugun moduan, Bigarren Errepublikako Aza-
ñaren biurtekoan planteatuko zen hez kun tza politika agertu zen.

Beraz, 1907. urte hori erabakiorra izan zen, neurri handi batean Insti-
tuzioa Estatu-aparatoren fun tzionamenduan murgil tzea ekarri bai tzuen. Hala 
ere, hirugarren fase hori ez zen bapatean sortu, bere ezaugarri gehienak au-
rreko fasean agertutako gertakarien ondorioak kon tsidera baitaitez ke: 

— 1882. urtean Albaredaren Ministerioak Museo Pedagogikoa sortu 
zuen. Izen hori eduki bazuen ere, bere eginkizunik nagusiena irakas-
leak forma tzea zen, batez ere Eskola Normalek erakusten zuten hu-
tsune pedagogikoa kontuan hartuz. Museo Pedagogikoaren lehe-
nengo zuzendaria Manuel Bartolomé Cossío izan zen.

10 «Partido Socialista Obrero Español» izeneko alderdia.
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— Antolatu eta aurrera eraman ziren kongresu pedagogikoak: lehenen-
goa 1882. urtean ere egin zen, horretan istituzionistek irakaskun tza 
publikoa hobe tzeko erakusten zuten nahia nagusitu zelarik.

— Ikasketak zabal tzeko Ba tzarraren sorrera11, 1907. urtean: instituzioak 
arlo ofizialean eraku tsiko zuen gero eta eraginik handieneko hasiera 
unea konfiguratu zuen. Honekin lotuta, aipatu behar da sorrera hau 
gara tzean neutraltasun politikoa eraku tsiko zuen erakunde bat lortu 
nahi zela, baina laster jasoko zituen instituzionistek horretan erakus-
ten zuten gehiegiz ko eraginari buruz ko kritrikak.

Ba tzarrari esleituriko helburuak nagusiki bi izan ziren:
— Alde batetik etorkizuneko irakasleak zorroztasunez forma tzea, hori 

kon tsidera tzen bai tzen hez kun tza arloko berrikun tza ahalbideratuko 
zuen ezinbesteko baldin tza.

— Bestetik, Espainiako kultura bul tza tzea, Europara uniber tsitariorik 
hoberenak bidaliz.

Ba tzarraren eskutik beste erakunde ba tzuk ere jaio ziren, Espainiako 
kultura eta hez kun tza arloan garran tzia handia eduki zutenak; horien artean 
Ikasketa Historikoen Zentroa, Ikasleen Erresiden tzia eta Instituto-Eskola 
delakoa aipatu beharko genituz ke.

3.2.3. Instituzioa eta Eliza
Instituzioak eraku tsitako garapen prozesuan ezin dugu Elizak eraku tsi 

zuen papera ahaztu, orain arte gure aten tzioa zentratu duen Instituzioaren 
kontrako e tsai amorratu agertu bai tzen.

XIX. mendearen erdialdean Elizak galduta zeukan Uniber tsitatearekiko 
denbora luzez eraku tsi zuen monopolioa. Hori ikusirik, Berrezarpenaren 
garaian Elizak bere indarra lehen eta bereziki bigarren mailako irakaskun-
tzan zentratu zuen. Horretarako irakaskun tzara dedikaturiko kongregazio 
erlijiosoak, Puelles Benitezek (1991, 297) az pimarra tzen duen bezala, era-
bakiorrak izan ziren. «Durante el largo período de la Restauración, los hi-
jos de la alta burguesía y de la clase media españolas se educarán en cole-
gios confesionales religiosos». 

XIX. mendearen bukaeran Elizak oso paper aktiboa eraku tsi zuen, batez 
ere «kongresu katoliko» direlakoak antolatuz. Hauen bidez aurre egin nahi 
zieten Ministerioak antola tzen zituen kongresu pedagogikoei, gehienetan 
ku tsu instituzionista handia erakusten zutenak. Instituzioa benetako obse-
sio bihurtu zen Elizaren tzat, horretan liberalismoak ekar tzen zion arriskua 
an tzematen bai tzuten.

11 Jatorriz ko izena «Junta para la Ampliación de Estudios» da.
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3.3. Primo de Riveraren dictadura garaia

1923ko irailaren 13an Primo de Riverak estatu-kolpea aurrera eraman 
zuen, modu horretan 1930. urtean bukatuko zen Diktadura garai bati ha-
siera emanez. Honekin lotuta, adierazi behar da estatu-kolpe horren baitan, 
aurrera eraman zutenen ikuspegitik behin tzat, Espainiak erakusten zuen 
a tzerapen horretatik atera tzeko nahia ager tzen zela, bide batez beren gus-
tuko gerta tzen ez zen baina iadanik hasita zegoen berrikun tza prozesua 
geldi tzeko nahia ager tzen zelarik. A tzerapen horren arrazoiak marko po-
litikoan ager tzen zen ezegonkortasun horrekin zuzenean lo tzen zituzten; 
beraz, hondamendia ekiditeko, beraien ikuspegitik beharrez koa zen poli-
tikariak gaiz ki buru tzen ari ziren ardura horiek beste ba tzuen esku uztea, 
militarren edota horiek aukeraturiko per tsonen esku hain zuzen ere, Primo 
de Riveraren Diktadura garaiko aldarrikapen honetan egiazta daitekeen 
moduan: 

Al país y al ejército. 
Españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que es-

perado (porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que 
ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger las ansias, de 
atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la Patria no ven 
para ella otra salvación que liberarla de los profesionales de la política, de 
los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas 
e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un 
próximo fin trágico y deshonroso. La tupida red de la política de concu-
piscencias ha cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la voluntad real. 
Con frecuencia parecen pedir que gobiernen los que ellos dicen no dejan 
gobernar, aludiendo a los que han sido su único, aunque débil, freno, y 
llevaron a las leyes y costumbres la poca ética sana, este tenue tinte de 
moral y equidad que aún tienen, pero en la realidad se avienen fáciles y 
contentos al turno y al reparto y entre ellos mismos designan la sucesión.
Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gober-
nar nosotros u hombres civiles que representen nuestra moral y doctrina 
(...). Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad 
completamente caracterizada que espere en un rincón, sin perturbar los 
días buenos que para la patria preparamos. 

Españoles: iViva España y viva el Rey!12

Diktadura garai hori Direktorio Militar baten sorrerarekin hasi zen, 
bedera tzi jeneral eta almirante batek osaturikoa. Direktorio Militar horrek 
lehengo botere exekutiboa ordez katu zuen, aurrera eramandako lehenengo 
urra tsak ondoko hauek izan zirelarik: konstituzioaren etenaldia, udale txeen 
desegitea, alderdi politikoen debekua eta guda-egoeraren aldarrikapena; 

12 Primo de Riveraren manifestua, 1923ko irailaren 13an.
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az kenengo hau irailaren 14an aldarrikatu eta 1925eko mar txoaren 16an 
bukatu zen, urte horretan berriro Ministro Ba tzarraren Lehendakari tza be-
rrezarriz.

Hez kun tza arloan laster agertu ziren Direktorio Militar horrek egindako 
murriz ketak, horietako asko katedra edo irakaskun tza askatasunarekin lotu-
ta zeudenak, ondoko aipu honetan adierazten den moduan: «…los maestros 
de escuelas nacionales y todos los profesores de la enseñanza pública que, 
por la delicada misión que el Estado les encomienda al entregarles la edu-
cación de las nuevas generaciones, deben dar ejemplo paladino de virtudes 
cívicas dentro y fuera de las aulas y conducir a sus discípulos por la senda 
del bien y del orden social, tanto en las lecciones que les transmitan y en 
las doctrinas que les infundan como en la vida que ellos mismos realicen. 
Así lo realiza la inmensa mayoría del profesorado español; pero hay algu-
nos… que se dedican a propagandas más o menos encubiertas contra la 
unidad de la patria o contra instituciones que, cuales la familia, la propie-
dad, la religión o la nación, constituyen el fundamento sobre que descansa 
la vida de los pueblos. Algunos, aunque poquísimos, pero no por esto me-
nos perniciosos, llegan a pretender cautelosamente introducir sus nefandas 
doctrinas en el alma de sus discípulos…»13.

Errektore, ikastegietako Zuzendari eta irakaskun tzako inspektoreen 
ardura zen irakasleek aberriaren kontrako dotrinak aldarrika ez zi tzatela 
kontrola tzea, horretarako horiek aukeratutako testu liburuak ere kontrola-
tzen zirelarik.

Diktadura garai horrek ez zituen berak eta bere jarrai tzaileek desiratu-
tako emai tzak eraku tsi; garai horren inguruan, ordea, irregulartasun han-
diak agertu ziren, diktadorearen irudia, bere jarrai tzaileen artean ere, na-
hikoa belztuta geratu zelarik, Bahamondek (2005, 521) adierazten duen 
moduan: «a la larga, todo un conjunto de denuncias y enfrentamientos es-
candalosos del Dictador con intelectuales, universitarios, militares, jueces 
y otros sectores profesionales, las relaciones ambiguas y llenas de puntos 
oscuros con empresarios y financieros más o menos aventureros, termina-
ron creando una pieza básica del discurso antimonárquico de un nuevo y 
emergente republicanismo, al identificar el régimen y la Monarquía con los 
viejos vicios de la corrupción, el burocratismo y el militarismo interesados, 
con la ineficacia».

Hala ere, Rubiok (1974) az pimarra tzen duen moduan, ez li tzateke zuze-
na izango diktadura garaiko hez kun tza politikan agertutako aspektu nega-
tiboak bakarrik az pimarra tzea, zenbait aspektu positibo ere aurrera eraman 
bai tziren: az pimarragarria da lehen irakaskun tzarako eraiki zen eskola ko-
purua, eta baita bigarren irakaskun tzarekiko eraku tsi zuten kez ka eta intere-

13 Madrilgo Gazeta, 287. zbkia (1925), 194-195 orr., in PUELLES BENÍTEZ, M. (1991): 
Educación e Ideología en la España Contemporánea. Bar tzelona, Labor.
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sa; lehen irakaskun tzako eskolak eraiki tzeko prozesuari zegokionez, adiera-
zi behar da 1924 eta 1929. urteen artean 6.000 eskola eraiki zirela; datu hau 
oraindik ere adierazgarriagoa izan daiteke XX. mendeko lehenengo 23 urtee-
tan 5.563 eskola eraiki zirela aipa tzen badugu. Lázarok (1975, 115), ordea, 
honela justifika tzen du eskola ugal keta horren arrazoia: «…se debe más al 
impulso general de ejecución de obras que, desaparecido el freno de las lu-
chas políticas, caracterizó al período, que a un real despertar al problema es-
pecífico de la abrumadora carencia de escuelas». 

4. BIGARREN ERREPUBLIKAREN GARAIA

4.1. Errepublikaren aurrekariak

1930. urteko urtarrilean Primo de Rivera jeneralak bere dimisioa aur-
keztu ondoren, eta diktadura garaiaren ezintasuna frogatuta, Alfonso XIIIa 
saiatu zen berriro ere bide konstituzional eta parlamentarioa berreskura-
tzen, baina berak eta Primo de Riveraren diktadurak egindako aka tsak ez 
ziren oso erraz gaindituko. Bahamondek (2005, 536) ondo irudika tzen du 
orduko egoera: «se trataba de encontrar los medios de preservar el control 
político de las élites burguesas socialmente hegemónicas, que creían ame-
nazado a través del empuje dado por los errores de la Dictadura y el mo-
narca a la izquierda política y social del país». 

1930. urteko ekainean Alfonso XIII Santiago Albarekin14 el karriz ketatu 
zen egoerari irtenbide bat bila tzeko asmoz. Albaren proposamenen artean 
hauteskundeen deialdia ager tzen zen; hauteskunde horiek 1931ko apirila-
ren 12an iri tsi ziren, beraien emai tzak Bigarren Errepublikaren aldarrikape-
na ekarri zutelarik. Horren aldeko mugimenduek klase ertain, profesional, 
popular eta langileen mobilizazioa lortu zuten, hiri eta hiriburu nagusietan 
emai tza onak, eta Bahamonderen (2005, 543) hi tzetan, ba tzuetan harrigarri 
onak, lortuz. «En el origen inmediato de la instauración del régimen repu-
blicano confluye tanto el agotamiento del sistema político de la Restaura-
ción y la incapacidad de sus élites para reconvertir los pasos de la Monar-
quía de Alfonso XIII, como el empuje de la alternativa republicana y sus 
estrategias políticas».

1931. urteko apirilaren 14ean Espainiako Bigarren Errepublika alda-
rrikatu zen. Izenak berak aitor tzen digun moduan, Espainian, Estatu mo-
duan, Errepublikak Monarkia ordez ka tzen zuen bigarren aldia zen. Lehe-
nengoa 1873. urtekoa izan zen, eta egia esateko sor tzen zituen oroimenak 

14 Santiago Albak hainbat Ministerioren ardura eduki zuen Alfonso XIII.aren erregeal-
dian. Eranskin gisa ager tzen den kuadroan ikusi ahal izango dugu Instrukzio Publikoko Mi-
nisterioaren ardura 1912 eta 1918an eduki zuela. Primo de Riveraren diktadura garaian Fran-
tzian erbesteraturik egon zen.
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ez ziren oso positiboak, ezegonkortasun handiko garai batekin identifika-
tzen bai tzen. 1931an, ordea, egoera oso desberdina zen, bere jatorria eta 
ekar zi tzakeen emai tzak oso i txaropen tsuak bai tziren; aldaketa animoak 
eta etorkizun i txaropen handiak ager tzen ziren: Errepublika berri tze poli-
tikoaren eta demokraziaren sinonimoa zen. Hala ere, eta honekin lotuta, 
aipatu behar da berri tze egoera eta i txaropen horiek guztiak ikuspegi des-
berdinetatik aztertu zirela, nahi desberdinek konfiguraturiko ikuspegietatik 
hain zuzen ere; hori dela eta, ezin da Errepublika bakar batetaz hi tz egin, 
Errepublika desberdin ba tzuetaz baizik, edo hobeto esanda, Errepublika 
errejimena uler tzeko modu desberdinetaz.

4.2. Bigarren Errepublikaren faseak

Bigarren Errepublikaz hi tz egitean nagusiki honako etapa desberdin 
hauek bereiztu ohi dira: 

— Zentro-ez kerrarekin lotutako Gobernua: 1931-33.
— Zentro-eskuinarekin lotutako Gobernua: 1933-36.
— Fronte Popularra: 1936-39.
— Guda zibila: 1936-39.

4.2.1. 1931-33. biurtekoa
Lehenago adierazitako Errepublikaren etapa desberdin horien artean, 

hez kun tza ikuspegitik behin tzat, etaparik emankorrena lehenengoa izan 
zen, 1931tik 1933ra joan zena.

Errepublikaren behin behineko gobernua ezarririk, Marcelino Domin-
go Instrukzio Publikoko ministro agertuz, laster hasi ziren hez kun tzaren 
egoeraren aldaketaren lehenengo arda tzak ager tzen: elebitasuna, Instrukzio 
Publikoko Ba tzarraren birrantolaketa eta irakaskun tza erlijiosoa ziren le-
henbailehen tratatu beharreko arda tzak.

Arda tz horiek guztiek garran tzia handia eduki bazuten ere, akaso be-
reziki az pimarra tzekoa da erlijioaren irakaskun tzari zegokiona: erlijioaren 
irakaskun tzaren derrigortasuna ezabatu egin zen. Horri zegokionez, oso 
adierazgarria da Lehen Irakaskun tzarako Zuzendari tzak 1931ko maia tzaren 
13an argitaraturiko zirkular bat, horren bidez Errepublikak aldarrikatu nahi 
zuen erlijio toleran tzia ondo az pimarra tzen bai tzen, «Colección Legislati-
va de Instrucción Pública» (1931) delakoan egiazta daitekeen bezala: «la 
supresión de la enseñanza religiosa con carácter obligatorio no debe sig-
nificar abandono en la dirección moral de los escolares; por el contrario, 
al perder esta enseñanza su orientación dogmática y catequista, el maestro 
se esforzará, ahora más que nunca, en aprovechar cuantas oportunidades le 
ofrezcan sus lecciones en otras materias, el diario hacer de la escuela y los 
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altos ejemplos de la vida de los pueblos para inspirar en los niños un eleva-
do nivel de conducta».

Behin behineko Gobernu horrek batez ere lehenengo irakaskun tzarekin 
loturiko dekreto asko atera tzen jarraitu zuen. Lehenengo irakaskun tza ho-
rrek arreta berezia beregana tzen bazuen ere, horrek ez zuen esan nahi hel-
duen beharrak ahaztu egiten zirenik; horren froga, eta hasierako krono-
logian aipatu den bezala, 1931ko maia tzaren 29ko dekretoaren bitartez, 
Misio Pedagogikoak sortu zituzten. Beraien helburu nagusia lehenengo 
irakaskun tzaren ondareak erakusten ez zituzten herrixketan kultura oroko-
rra zabal tzea zen.

Orain arte aipaturiko guztia adierazgarria bada ere, behin behineko go-
bernuaren hez kun tza politika ordez katu zuen proiekturik esangura tsuena le-
henengo irakaskun tzarako eskolen defizita konpondu nahiarekin lotuta ager-
tu zen; bere kargua har tzean, Rodolfo Llopis eskolen egoerari buruz ko datu 
faltagatik kexatu zen, horren ondorioz Inspekzioak lan horri ekin behar izan 
ziolarik. Lehen Irakaskun tzako Inspekzio horrek egindako lanak 32.680 es-
kola kontabilizatu zituen, baina beraien datuen arabera oraindik ere beste 
27.151 behar ziren. Defizit egoera hori ikusirik, Ministeri tzak bosturteko 
plan bat proposatu zuen: bost urte horietan falta ziren eskola horiek guztiak 
eraikiko ziren, urte bakoi tzeko 5.000 eskola sortuz, 7.000 eskola eraiki tzea 
ekarriko zuen lehenenengo urtearen salbuespenarekin.

Eskola falta horretaz gain, beste gai kez kagarri bat ondo prestaturiko 
irakasleen falta zen; honekin lotuta, adierazi behar da irakasleek oso solda-
ta eskasa jaso tzen zutela. Hori izan zen Errepublikak planteaturiko hez kun-
tza politikaren bidez konpondu beharreko beste aspektu bat, baina irakas-
leek jaso tzen zuten konpen tsazio ekonomikoa hobe tzeaz gain, esan dugun 
moduan, irakasle gehiago prestatu behar ziren lehenago adierazitako eskola 
sor tze prozesu horri eran tzun ahal izateko. Asmo horrekin, lehengo oposi-
zio sistema bertan behera uztea erabaki zen, hortik aurrera hautaketa profe-
sionaleko ikastaro ba tzuk antolatu zirelarik; 1931eko uztailaren dekretuak 
horren berri ematen digu: «el decreto estableció que los candidatos pasa-
rían tres meses bajo el control del Ministerio recibiendo una preparación 
profesional y una orientación pedagógica, etapa que se dividiría en tres 
partes: clases en las escuelas normales, prácticas pedagógicas en las escue-
las primarias y lecciones de orientación en las universidades. Finalmente, 
eran seleccionados por tribunales competentes a estos efectos».

Aurreko paragrafoetan deskribatu dugun egoera ondo laburtuta ager-
tzen zaigu «Colección Legislativa de Instrucción Pública» delakoaren 
(1931) beste aipamen honetan: «urgía crear escuelas, pero urgía más crear 
maestros; urgía dotar a la escuela de medios para que cumpliera la función 
social que le está encomendada, pero urgía más capacitar al maestro para 
convertirlo en sacerdote de esta función; urgía elevar la jerarquía de la es-
cuela, pero urgía igualmente dar al maestro de la nueva sociedad democrá-
tica la jerarquía que merece y merecerá haciéndole merecedor de ella».
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Irakaslearen formakun tzak hiru oinarri nagusi bildu behar zituen: kultura-
la (Bigarren Irakaskun tzako Nazio Institutoetan eskainiko zena), prestakun-
tza profesionala (Eskola Normaletan15 garatuko zena) eta praktika pedago-
gikoarena (Eskola Nazionaletan aurrera eramango zena).

Hez kun tza arloko erreformak kontenplatu zuen beste aspektu garran-
tzi tsu bat gizon eta emakumeen Eskola Normalak ba tzea izan zen, Eskola 
Normal mistoak sortuz eta horietan hez kide tza planteamendua bul tzatuz.

Lehenago ere adierazi dugun moduan, lehen mailako irakaskun tzak 
arreta berezia bereganatu bazuen ere, beste irakaskun tza arloak ere kon-
tuan hartu ziren: bigarren mailako irakaskun tzari zegokionez, 1931ko 
maia tzaren 13ko dekretuak 1926an sortutako Calleja Plana bertan behera 
u tzi zuen, 1903ko plana berreskuratuz. Horrekin batera, liberalek aspaldi 
kontenplaturiko asmoa berrezarri egin zuten: irakaskun tza maila bakoi-
tzarekiko titulazio egokia eska tzea hain zuzen ere16. Horrek kongregazio 
erlijiosoen protestak berpiztu zituen, gogoratu behar baita askotan ez zute-
la titulazio egokirik erakusten.

Orain arte deskribaturiko neurriak izan ziren Errepublikaren lehenengo 
biurteko horren hez kun tza politika ordez katu zutenak; hala ere, garbi ikus-
ten zuten Instrukzio Publikoko lege berri baten beharra. Marcelino Domin-
gok, orduko Instrukzio Publikoko Ministroak, arlo horretako Ba tzordeari 
lege berri horren prestakun tza eskatu zion, honek Luzuriagari17 enkargua 
luzatu ziolarik. Lagun tza handikoa izan dakiguke Pérez Galanek (1975, 
45-50) eskain tzen digun Luzuriagak sortutako dokumentu horri erreferen-
tzia egitea, horretan Bigarren Errepublikan lortu nahi zen hez kun tza ere-
duaren arda tz nagusiak irudika tzen bai tziren:

— Hez kun tza publikoa nagusiki Estatuaren fun tzioa da. Hala ere, hel-
buru politiko edo konfesionalak eraku tsi ezean, irakaskun tza priba-
tua ere onar tzen da.

— Hez kun tza publikoak laikoa izan behar du.
— Hez kun tza publikoak dohainik izan behar du, batez ere lehen eta 

bigarren mailako irakaskun tzetan. Uniber tsitate arloan matrikulen 
% 25a dohainekoa izan behar da.

— Hez kun tza publikoak izaera aktibo eta sor tzailea eduki behar du.
— Hez kun tza publikoak izaera soziala eraku tsi behar du. Eskolak ez du 

komunitate sozialetik aldendu behar, horretan  txertatu behar duela 
baizik.

15 Eskola normaletan matrikulatu ahal izateko ba txilergoa bukaturik eduki behar zuten.
16 Lehen mailako irakaskun tzarako maisu tituloa eska tzen zen, eta bigarren mailako 

irakaskun tzarako lizen tziatu tituloa.
17 Lorenzo Luzuriaga Irakaskun tzaren Instituzio Librearen ikasle eta ondoren maisua ere 

izan zen. 1913an Ikasketak Zabal tzeko Ba tzarrak Alemaniara joateko beka bat eman zion. Han-
dik buelta tzean politikan ere garatu zuen bere jarduera, PSOEren hez kun tza programaren egile 
nagusia izanik. Bigarren Errepublika garaiko hez kun tza politikan oso paper aktiboa eduki zuen.
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— Hez kun tza publikoak bi sexuetako per tsonak atenditu behar ditu, 
irakaskun tza maila guztietan hez kide tza bul tzatu beharreko oinarria 
izango delarik.

— Hez kun tza publikoak beraien artean erabat erlazionaturik dauden 
hiru mailek osaturiko sistema unitario bat osa tzen du.

Luzuriagaren dokumentu horretaz gain, erreferen tzia egin behar dio-
gu 1931ko Konstituzioari, 1812koarekin lotura handiak erakusten zitue-
nari. Az kenengo horrek hez kun tzari propio kapitulu bat eskaini egin zion; 
1931ekoak, kapitulu propiorik erakusten ez bazuen ere, hez kun tza ingu-
ruko arazoak gehien tratatu zituen testua izan zen.

Aipatutako testu hauetan aldarrikatutakoak ez zuen suposa tzen Elizak 
besterik gabe onartu behar zuen egoera bat; ai tzitik, interpretatu zuten testu 
horietan, eta batez ere 1931ko konstituzioan, Elizaren aurkako eraso borti-
tza ager tzen zela, eta ez zeuden prest eraso hori besterik gabe jasateko.

Errepublikak eta Elizak hez kun tza-kon tzepzio desberdinak plantea tzen 
zituzten, askotan eredu desberdin horien muturreko interpretazioak ere 
agertu ziren: Errepublikak aldarrikatu nahi zuen eskola laikoa Elizak esko-
la ateo baten zabal kunde moduan interpretatu zuen; Errepublikak umearen 
kon tzien tziarekiko begirune tzat jo tzen zuenak Elizaren tzat haur tzaroaren 
deskristautasuna ekar tzen zuen. 

Gertakari nagusiak az pimarratuz gero, adierazi behar da 1932ko urta-
rrilaren 24an Jesusen Konpainiaren desegitea gauzatu zela, hez kun tza ar-
loan kongregaziorik adierazgarriena izan zena. Horrekin loturik, Elizak 
gogor kritikatu zuen 1933ko maia tzaren 17an aprobatutako Kongregazio 
Erlijiosoen Legea, horrek modu praktikoan kenduko bai tzien irakaskun-
tzan gara tzen zuten jarduera.

Irakaskun tza konfesionalaren eta laikoaren aldeko jarrai tzaileen arteko 
eskola borroka horretan, unerik esangura tsuena Aita Santuaren partehar-
tzea izan zen, 1933eko ekainaren 3ko en tziklikarekin. 

Kon tzepzio eta interpretazio desberdin hauek guztiek bien arteko guda 
gogorra ekarri zuten; esan liteke une horietan hain zuzen ere ondorengo 
nazional-katolizismoaren haziak landa tzen hasiak zirela, baina horri ondo-
ren egingo diogu erreferen tzia. 

Errepublikako konstituzioa onarturik, Fernando de los Ríos18 izan zen 
Instrukzio Publikoko Ministro berria. 1931-33. biurteko horretan garatu-
tako beste lorpen garran tzi tsu ba tzuk honako hauek izan ziren:

— 1932ko urtarrilaren 27ko dekretuaren bidez Madrilgo Uniber tsitateko 
Filosofia eta Letrasetako Fakultatean Pedagogia Saila sortu zen; 

18 Fernando de los Ríos Irakaskun tzaren Instituzio Librearen maisua izan zen. Instrukzio 
Publikoko Ministerioaren ardura har tzean beren postuetan berre tsi egin zituen Domingo Bar-
nés eta Rodolfo Llopís.
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modu horretan ikasketa pedagogikoak uniber tsitatera eramateko na-
hia lortu zen.

— 1932ko abenduaren 2ko dekretuaren bitartez lehen mailako ira-
kaskun tzaren aspektu garran tzi tsu bat arautu zen: inspekzioa. Ho-
rrekin lotuta, oso az pimarragarria da dekretuan inspektorearen fi-
guraz hi tz egiteko modua: kon tseilari moduan defini tzen zuten, 
irakasleari lagun tza eta orientazioa eskainiko zion figura bat hain 
zuzen ere.

— Bigarren mailako irakaskun tzari zegokionez, Instrukzio Publikoko Mi-
nisterioak aurre egin behar izan zion lehenago aipaturiko 1933ko 
Kon gregazio Erlijiosoen lege horri, urte horretako urriaren 1erako 
kongregazioek gara tzen zuten irakaskun tza bertan behera uzteko be-
harra adierazten zuenari; datu kuantitatiboak eskainiz, urte horretan 
kongregazio erlijiosoek zuzendutako bigarren mailako irakaskun tza 
ikastegiak 295 ziren, guztira 20.684 ikasle zutenak. Gertakari ho-
rrek, behar berriei eran tzuteko, estatu-ikastegiak sor tzea eska tzen 
zuen. Hori zela eta, Ordez kapen Ba tzarra delakoa sortu zen ekaina-
ren 7ko dekretu baten bitartez.

— 1932ko abenduaren 30eko dekretuaren bitartez bigarren irakaskun-
tzarako Inspekzio Orokorra ere sortu zen. Inspektorearen figurak 
lehen mailako irakaskun tzan ordez ka tzen zuenari jarraituz, bigarren 
irakaskun tzan Instrukzio Publikoko Ministerioa eta bigarren mai-
lako ikastegien arteko lotura suposa tzen zuen.

4.2.2. 1933-1936
1933ko uztailean hausteskunde lege berri bat onartu zen, bere baitan 

nagusiki gehiengo-sistema plantea tzen zuena; horrek, praktikan, koali-
zioak osa tzera bul tza tzen zuen, bere bakardadean aurkeztutako alderdi 
edo per tsona batek arrakasta lor tzeko oso aukera gu txi izanik. Lege berri 
horrek garran tzia handia eduki zuen, aipatutako urte horretan bertan hau-
teskundeak deitu behar bai tziren; horietan ez ker-errepublikano eta sozia-
listek hasiera baten osaturik zuten koalizio-estrategia bertan behera u tzi 
zuten, horrek az kenean garaipena Lerrouxen eta CEDA19ko jarrai tzaileen 
esku uztea suposatu zuelarik. Garaipen hori urte horretako azaroan lortu 
zuten.

Garaipen hori lorturik, aurreko biurtekoan mar txan jarritako proze-
sua erabat man tsotu zen, kasu askotan a tzerapauso garbiak ere agertuz: 
1934ean lehen mailako eskoletan aurreko biurtekoan lan tzen hasia zen 

19 Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA): 1933ko mar txoan sortu-
tako alderdi koalizio bat izan zen. Eskuineko katolikoek osaturiko koalizioa zen, katolizis-
moa izanik beraien adierazgarri nagusia.
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hez kide tza planteamendua debekatu zen, ondoren Eskola Normaletan ere 
gauza bera lortu nahi izanez. Hez kide tzaz gain, deuseztatu zuten beste ele-
mentu bat Inspekzioarena izan zen.

4.2.3. 1936-1939
1936. urtean beste hauteskunde prozesu bati aurre egin behar izan zi-

tzaion. Hauteskunde horietan ere polarizazio garbi bat ager tzen zen, ez kerra 
eta eskuinaren arteko borroka hain zuzen ere. Ez ker-planteamendua Fronte 
Popularrean islaturik ager tzen zen, helburu nagusia Errepublikako lehenen-
go biurtekoan zehar garatutako politika erreformiza tzailea berreskura tzea 
zutelarik.

Hauteskundeetan Fronte Popularrak lortutako garaipenarekin Ins-
trukzio Publikoko Ministeri tzaren ardura berriro Marcelino Domingori 
esleitu zioten. Hortik aurrera, berriro ere ekin zioten 1931-33ko biurteko 
horretan mar txan jarritako proiektuen berreskurapenari; proiektu horien ar-
tean, batez ere berehala berreskuratu zuten adierazgarri nagusi tzat ager tzen 
zen eskolak sor tzearena.

4.2.4. Espainiako guda zibila (1936-39) eta bere ondorioak
1936ko uztailaren 18an guda zibila hasi zen, berriro ere iraganean mar-

txan jarri eta une horietan Fronte Popularra berreskura tzen ari zen hainbat 
eta hainbat proiektu bertan behera uztea suposatu zuena.

Guda egoerarekin, Puelles Benitezek (1991, 349) az pimarra tzen duen 
bezala, hez kun tzak karga ideologiko handia jaso zuen: «el nuevo conteni-
do ideológico se pone de manifiesto en las orientaciones pedagógicas que 
se imparten al profesorado. Así, el profesor de Geografía, además de dar a 
conocer los lugares en que la contienda se desarrolla, deberá explicar las 
características económicas, políticas y sociales de cada región, dentro ló-
gicamente de un contexto geográfico y haciendo mención especial de los 
países que ayudan a la República (México y la URSS)». 

Guda zibilak Berrezarpen garaian zehar landutako toleran tzia poli-
tikoaren bukaera ekarri zuen, garaile atera zen errejimen politiko berriak 
demokrazia aztarnak ezabatu eta adierazgarri nagusi intoleran tzia alda-
rrikatu zuelarik. Intoleran tzia horrek hez kun tza arloan ondorio larriak edu-
ki zituen; eredu zuzen tzaile eta autoritario bat garatu zen: bere ezaugarri 
eta helburu nagusiak «nazional-katolizismo» delako mugimenduan islatu 
ziren.

Egoera horretan Elizak, gudan zehar eta horren bukaeran ere garaile ate-
ra zirenekiko erabateko a txikimendua eraku tsi zuenez, Errepublikako aurre-
ko etapetan, batez ere hasierako biurtekoan, galdutako eremua berreskura-
tzeko aukera eduki zuen. Estatu berriak Errepublika-legedia deuseztatu zuen 
eta Elizari moralaren arloa ikuska tzeko ardura bueltatu egin zion. 



44 TANTAK, 21 (1), 2009, 23-54 orr.

Irakaskun tza konfesionalaren i tzulerak hiru prin tzipio nagusi zituen:
— Eskola guztietan erlijioa irakasteko betebeharra20.
— Moral eta dogma katolikoarekiko adostasunean garatu beharreko 

irakaskun tza.
— Elizak irakaskun tza ikastegi guztiak ikuska tzeko eskubidea.
Aipatutako prin tzipio horiek errealitatean suposatu zuten Eliza ager-

tuko zela irakaskun tza-fun tzioa aurrera eramateko gaitasuna erakusten 
zuen erakunde bakar moduan. Hori horrela izanda, Estatuak hez kun tza ar-
loarekiko ardurak Elizaren esku u tzi zituen, 50. hamarkadaren lehenengo 
urteetara iri tsi arte berreskuratu ezinik.

Espainiak une horietan erakusten zuen balore tradizionalen a tzerapen 
egoeraren errudun tzat Bigarren Errepublikaren hez kun tza eredua zuten, eta 
horren ondorioz ezinbestekoa zen depurazio ideologiko prozesu bat hastea; 
prozesu horrek, Iglesiasek (2006, 19) adierazten duen moduan, irakasleen 
kasuan ezezik, testuliburu eta eskola-liburutegietan ere eragin behar zuen: 
«solo deberían subsistir aquellos libros que respondan a los principios de la 
religión y la moral cristiana y exalten el patriotismo». Hala ere, arlo horiek 
guztiak kontenpla tzen baziren ere, az pimarratu behar da depurazio proze-
sua eta bere ondorioak batez ere irakasleengan zentratu zirela, eta bereziki 
Bigarren Errepublikak hain ilusio handiz formaturiko irakasle horiengan.

Errepublikarekiko begikotasuna benetan eraku tsi edo eraku ts zezaketen 
horien kasuan, depurazioak gogor jokatu zuen; iadanik gogorra zen egoera 
gero eta gogorrago bihurtu zen: aipatutako begikotasuna modu aktiboan 
eraku tsi zuten horien kasuan ezezik, depurazioa ondorengo fase batean ga-
raile atera zirenekin kolabora tzeko aukera aprobe txatu ez zutenen kasuan 
ere aplikatu zen, hau da, modu pasiboan agertu ziren horien kasuan ere.

5. ONDORIOAK

XIX. mendean, Espainiak erakusten zuen hez kun tza egoerari buruz hi tz 
egitean, a tzerapena aipatu behar dugu adierazgarri nagusi moduan; popu-
lazio gehiengoa alfabetatugabekoa zen, hez kun tza klase sozial altuen esku 
bakarrik geratuz. Elizak kontrol zorro tza erakusten zuen horiei eskain tzen 
zi tzaien irakaskun tzan; balore katoliko tradizionalak ziren erabat nagusi-
tzen zirenak. Estatuaren eta Elizaren arteko loturak balore horien aldarrika-
pena berma tzen zuen. Estatuak, hez kun tzaren a tzerapen egoera horrekin 
lotuta, ez zuen erreformarik aurrera eramateko iz pirik ere erakusten, ez 
baizi tzaion interesa tzen hez kun tza populazio gehiengoaren esku jar tzea; 

20 1936ko irailaren 21eko eta abenduaren 9ko ministeri tza-aginduek lehen eta bigarren 
mailako ikastegietan erlijioa irakasteko derrigortasuna adierazten zuten.
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egoera hau ikusita, sistema ofizialak hez kun tzaren erreformaren bat plan-
tea zezakeela pen tsa tzea utopia hu tsa zen.

XIX. mende bukaeran, Espanian jarrera dikotomia bat ager tzen zen: tra-
dizionala eta berri tzailea. Lehenengoaren aldekoek batez ere Elizaren es-
kubideak eta bere paperaren garran tzia hez kun tzan defendatu nahi zuten; 
bigarrenaren aldekoek, Espainiak erakusten zuen a tzerapen egoera hori 
abiapuntu tzat hartuz, berrikun tzaren beharra aldarrika tzen zuten.

Baina XIX. mende bukaeran ager tzen diren gobernuen izaera kon tserba-
tzailea kontuan hartuz, erreforma esangura tsuren bat aurrera eramateko 
aukerak, aurreko lerroetan adierazi dugun moduan, sistema ofizialetik kan-
po joka tzeko beharrarekin lotuta ager tzen ziren, eta hori izan zen hain zuzen 
ere Giner de los Ríosek eta bere jarrai tzaileek Uniber tsitatetik kanporatuak 
izatean aprobe txatu zutena; ofizialtasunetik kanpo gera tzeak Irakaskun-
tzaren Instituzio Librea sor tzeko aukera eskaini zien; bidebatez, Espainian 
hortik aurrera, erritmo motelean izan bazen ere, hez kun tza zabaldu eta 
hobe tzeko nahia gauza tzen hasiko zen. Instituzioaren sorrerak, lehen ai-
patutako pen tsamendu katoliko eta tradizionalaren aurrean, ku tsu liberala 
erakusten zuen pen tsamendu mota baten garapena ordez katu zuen.

XX. mendearen hasiera erabakiorra izan zen hez kun tzaren egoeraren 
hobekun tzarako; esangura tsua izan zen Instrukzio eta Arte Ederretako Mi-
nisterioaren sorrera, hez kun tza erreformarako ekin tza ugari aurrera erama-
tearen arduraduna izan bai tzen. Ekin tza horietako askotan instituzionisten 
aldarrikapenen eragina oso erraz an tzeman zitekeen, eta eragin hori orain-
dik ere esangura tsuago bihurtu zen 1907. urtetik aurrera Instituzioa politika 
arloan murgildu zenean.

Aurreko lerroetan aipatu ditugun gertakizunak zirela eta, nahikoa erraz 
an tzeman daiteke ordurarte hez kun tza arloan erabateko kontrola eraku tsi zuen 
Elizak meha txu handi tzat kon tsideratu zuela Instituzioa eta pen tsamendu libe-
ralaren hedapena, horrek arrisku larrian koka tzen bai tzituen lehenago aipatu-
riko balore katoliko eta tradizionalak, eta batez ere Elizaren beraren boterea; 
horren ondorioz, Instituzioaren kontrako e tsai amorratu agertu zen. 

Irakaskun tzaren Instituzio Librea, hez kun tzaren arloari begira, aldake-
taren haziak landa tzen hasi zen; hazi horiek, lora tze prozesuan zehar, ozto-
po ugari aurkitu zuten, baina loraldiaren unerik adierazgarriena eta distira-
tsuena Bigarren Errepublikaren aldarrikapenarekin aurkitu zuten. 

Aldarrikapen horren inguruan, eta batez ere Elizak ordurarte eraku tsitako 
hez kun tzarekiko kontrola kontuan hartuz, adierazi behar da errepublikanoen 
artean gehiengoa laikoa zela; beraien planteamendu nagusietako bat Eliza 
eta Estatua bereiztea zen. Horren ondorioz, garai horretan bi erakunde horien 
arteko ten tsioak ugariak izan ziren; horrekin lotuta, Manuel Azañak 1931ko 
urriaren 13an esandako hi tzak oso adierazgarriak izan ziren, horien bidez Es-
painiak katolikoa izateari u tzi ziola aldarrikatu bai tzuen.

Errepublikaren lehenengo biurtekoa izan zen az pimarragarriena erre-
formei begira, horretan aurrera eraman bai tziren gehienak; erreforma ho-
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riek Estatu konfesionalaren bukaera suposatu nahi zuten. Horien artean, 
1933. urteko Kongregazio Legea izan zen esangura tsuena, eskola erlijo-
soen bukaera ekar tzen bai tzuen, horiek 1932-33. ikasturtearen amaieran 
ateak i txi behar zituztela adieraziz. Hala ere, 1933. urteko hauteskundeetan 
kon tserbadoreek garaipena eskuratu zutenez, i txiera hori ez zen gauzatu.

1936. urteko hauteskundeetan Fronte Popularrak lortutako garaipenare-
kin berriro ere Errepublikaren lehenengo biurtekoan hasitakoarekin jarrai-
tzea zen helburua, baina beharrez koa zen arreta eta kontu handiz joka tzea, 
une hartan Errepublikaren egoera nahiko ahulduta ager tzen bai tzen. 

Bigarren Errepublikak ordez katutako erreformak Espainiako botere-
sektore ba tzuen e tsaikeria piztu zuen: oligarkia ekonomikoak Estatuaren 
boteretik gero eta urrutiago senti tzen ziren, eta faszismoaren bidea eta ejer-
zitoaren lagun tza bila tzea erabaki zuten; az kenean, e tsaikeri sentimendu 
horiek guztiek 1936ko guda zibilerun tz ko bidea ekarri zuten. Gudak ber-
tan behera u tzi zituen lehengo garaian mar txan jarritako erreforma guztiak; 
hez kun tza egoeran tunelaren bukaeran an tzematen hasten zen i txaropen 
argi txo hura i tzali egin zen, berriro ere erabateko iluntasunean murgil-
duaraziz. 1939an, Indar Nazionalen garaipenarekin, Errepublika desager-
tu egin zen. Horren desagerpenarekin batera gauza asko desagertu ziren, 
batez ere hez kun tza egoeraren hobekun tzari begira jarritako ilusioak eta 
berrikun tzak. 

Errepublika desagerturik, Elizak galdutako eremua berreskura tzeko 
aukera eduki zuen, gal tzen hasiak ziren balore tradizionalen berreskura-
penerako lanari berehala ekinez. Bigarren Errepublika izan zen aipatu-
tako balore horien galeraren errudun nagusia, eta horren ondorioz erabat 
beharrez koa zen Errepublika ku tsua eraku ts zezakeen edozein elementuren 
depurazioa aurrera eramatea.

Beraz, aurretik esandakoa laburbilduz, oso az pimarragarria da jorratu 
dugun prozesu horretan guztian zehar Elizak jokatutako papera eta eraku-
tsitako boterea; horixe izan zen guda irabazi ondorengo nazional-katolizis-
moaren planteamendua: tradizio humanista, liberal eta erreformiza tzailea 
ezaba tzeko nahia, irakaskun tza publikoa erabat bazter tzea, ku tsu laizista-
ren gune moduan kon tsidera tzen bai tzuten.

Horiek izan ziren Frankismoaren hez kun tza-egoera ordez katu zuten 
ezaugarriak, eta hez kun tza egoera hori modu egokian konfiguratu ahal iza-
teko, lehen esan bezala, Errepublika garaiko maixuak baztertuak izan be-
har zuten.

1953. urtean Estatu espainiarrak eta Vaticanok sinatutako konkorda-
tuak hez kun tza arloan monopolio katolikoa bermatu zuen; Estatuak ikaske-
ta planetan erlijioa derrigorrez koa izatea ziurtatu zuen eta Eliza fedea, ohi-
tura egokiak eta erlijioaren irakaskun tzaz arduratu zen.

Jaso tze-data: 2008/3/15
Onar tze-data: 2008/4/23
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Abstract

The Second Spanish Republic was proclaimed on 14th April 1931. 
Although this period represented significant general changes in Spain, 
many of them were specifically reflected in the educational panorama. 
From i ts creation, the Second Republic embarked upon a programme 
involving total reform of the education system. I ts representative axes 
were as follows: building schools, setting up a single system composed 
of three cycles, providing a boost from active and participative peda-
gogy and proclamation of secular teaching.

In order to analyse the basic aspec ts of actions carried out during 
the Second Republic, it will be essential to refer to the emergence of the 
Free Teaching Institution at the end of the 19th century, given that this 
Institution planted the seeds which later flowered during the time of 
the Republic.

After referring to the emergence of the aforementioned Institution, 
moving forward into the 20th century, Spain was ruled by a dictator-
ship before the Republic was proclaimed: the dictatorship of general 
Primo de Rivera. Following this period, with the aforementioned proc-
lamation of the Second Republic in 1931, an important renovation 
began in the educational panorama, particularly from 1931 to 1933. 
This renovation sparked hope for the future.

The Second Republic lasted until 1939, and i ts development proc-
ess involved travelling a long road littered with good intentions and 
obstacles. Unfortunately, the aforementioned spark of hope could not 
be kept alight for long, given that the Spanish Civil War and above 
all the winning side, did everything it could to extinguish it, throwing 
Spain and i ts educational panorama back into dark ness.

Keywords: Second Republic. Church. Education. Teaching.

La Segunda República Española se proclamó el 14 de abril de 
1931. Si bien dicha época supuso cambios significativos en España, 
muchos de ellos se reflejaron especialmente en el panorama educati-
vo. Desde su nacimiento la Segunda Republica vino acompañada de 
un programa que supondría una total reforma del sistema educativo; 
los ejes representativos de la misma eran los siguientes: construcción 
de escuelas, establecimiento de un sistema único compuesto por tres 
ciclos, impulso de una pedagogía activa y participativa y proclama-
ción de una enseñanza de carácter laico.

Para poder analizar las pautas de actuación desarrolladas en la 
Segunda República, resultará indispensable hacer referencia al sur-
gimiento a finales del siglo XIX de la Institución Libre de Enseñanza, 
puesto que dicha Institución plantó las semillas que posteriormente 
mostraron su verdadero florecimiento en la República.
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Tras hacer referencia al surgimiento de la citada Institución, aden-
trándonos ya en el siglo XX, España vivió una época de dictadura ante-
rior a la proclamación de la República: la dictadura del general Primo 
de Rivera. Superada dicha época, con la anteriormente señalada pro-
clamación de la Segunda República en 1931 comenzaría una impor-
tante renovación en el panorama educativo, sobre todo en el bienio de 
1931 a 1933, renovación que supuso encender la luz de la ilusión.

La Segunda República llegó hasta el año 1939, debiendo recorrer 
en su proceso de desarrollo un largo camino plagado tanto de buenas 
intenciones como de obstáculos. Desgraciadamente, esa luz anterior-
mente citada no pudo mantenerse encendida durante mucho tiempo, 
puesto que la guerra civil, y sobre todo los vencedores de la misma, 
hicieron todo lo posible por apagarla, sumiendo nuevamente en la os-
curidad a España y a su panorama educativo.

Palabras clave: Segunda República. Iglesia. Educación. Enseñanza.

La Seconde République Espagnole a été proclamée le 14 avril 
1931. Même si cette époque a supposé de profonds changemen ts en 
Espagne, nombre d’entre eux sont particulièrement reflétés dans le pa-
norama éducatif. Depuis sa naissance, la Seconde République a été ac-
compagnée d’un programme qui devait supposer une réforme complète 
du système éducatif, dont les axes représentatifs étaient les suivan ts : 
construction d’écoles, mise en place d’un système unique composé de 
trois cycles, encouragement d’une pédagogie active et participative et 
proclamation d’un enseignement à caractère laïc.

Pour pouvoir analyser les lignes d’action développées sous la 
Seconde République, il est indispensable de faire référence à l’appa-
rition à la fin du XIXème de l’Institution d’Enseignement Libre, en effet 
cette Institution avait posé les bases de ce qui, plus tard, devait réelle-
ment se développer dans la République.

Après avoir fait référence à l’apparition de cette Institution, en-
trons dans le XXème siècle, l’Espagne a vécu une époque de dictature 
avant la proclamation de la République : la dictature du général Primo 
de Rivera. Passée cette époque, avec la proclamation de la Seconde 
République en 1931, devait commencer un important renouvellement 
du panorama éducatif sur les deux années, 1931 à 1933, renouvelle-
ment qui devait voir apparaître la lueur de l’illusion.

La Seconde République s’est maintenue jusqu’en 1939, devant 
parcourir pour son développement un long chemin jalonné aussi bien 
de belles intentions que d’embuches. Malheureusement, cette lueur, 
à laquelle nous avons fait référence ci-avant, n’a pu rester allumée 
bien longtemps, la guerre civile et surtout ceux qui en sont sortis vain-
queurs ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour l’éteindre, plon-
geant à nouveau l’Espagne et son panorama éducatif dans l’obscurité.

Mo ts clé: Deuxième Republique. Eglise. Éducation. Enseignement.
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ERANSKINAK
Instrukzio Publikoko Ministro Zerrenda (1900-1939)

GOIAN AIPATUTAKO DATA HORIEN ARTEAN GARAI NAGUSI HAUEK BEREIZI BEHAR DITUGU:
— 1900-1902: María Cristina de HABSBURGO-LORENA Erreginaren garaia.
— 1902-1923: Alfonso XIII Erregearen garaia.
— 1923-1930: Primo de Riveraren Diktadura garaia.
— 1931-1939: Bigarren Errepublikaren garaia

Gobernua Hasiera data Bukaera data Instrukzio publikoko ministroa Hasiera data Bukaera data

AZCÁRRAGA PALMEROK 
ordezkatutako gobernu kontserbatzailea

1900eko 
urria

1901eko 
martxoa Antonio GARCÍA ALIX 1900, 

apirilak 19
1901, 

martxoak 6
Práxedes Mateo SAGASTAK 
ordezkatutako gobernu liberala

1902, 
maiatzak 17

1902, 
abenduak 4

Álvaro de FIGUEROA Y TORRES, 
ROMANONES kondea

1901, 
martxoak 6

1902, 
abenduak 4

Francisco SILVELAK 
ordezkatutako gobernu kontserbatzailea

1902, 
abenduak 4

1903, 
uztailak 20

Manuel ALLENDESALAZAR 
MUÑOZ

1902, 
abenduak 4

1903, 
uztailak 19

Raimundo FERNÁNDEZ VILLAVERDEK 
ordezkatutako gobernu kontserbatzailea

1903, 
uztailak 20

1903, 
abenduak 5 Gabino BUGALLAL ARAUJO 1903, 

uztailak 19
1903, 

abenduak 5
Antonio MAURA MONTANERREK 

ordezkatutako gobernu kontserbatzailea
1903, 

abenduak 5
1904, 

abenduak 16 Lorenzo DOMÍNGUEZ PASCUAL 1903, 
abenduak 5

1904, 
abenduak 16

Marcelo de AZCÁRRAGA PALMEROK 
ordezkatutako gobernu kontserbatzailea

1904, 
abenduak 16

1905, 
urtarrilak 27 Juan de la CIERVA PEÑAFIEL 1904, 

abenduak 16
1905, 

apirilak 7
Raimundo FERNÁNDEZ VILLAVERDEK 

ordezkatutako gobernu kontserbatzailea
1905, 

urtarrilak 27
1905, 

ekainak 23 Carlos María CORTEZO PRIETO 1905, 
apirilak 7

1905, 
ekainak 23

Eugenio MONTERO RÍOSEK 
ordezkatutako gobernu liberala

1905, 
ekainak 23

1905, 
urriak 31 Andrés MELLADO FERNÁNDEZ 1905, 

ekainak 23
1905, 

urriak 30
1905, 

urriak 31
1905, 

abenduak 1
Manuel EGUILIOR Y LLAGUNO, 

ALBOX kondea
1905, 

urriak 30
1905, 

abenduak 1

Segismundo MORET PRENDERGAST-ek 
ordezkatutako gobernu liberala

1905, 
abenduak 1

1906, 
uztailak 6

Vicente SANTAMARÍA DE 
PAREDES

1905, 
abenduak 1

1906, 
ekainak 10

Alejandro SANMARTÍN Y 
SATRÚSTEGUI

1906, 
ekainak 10

1906, 
uztailak 12

José LÓPEZ DOMÍNGUEZEK 
ordezkatutako gobernu liberala

1906, 
uztailak 6

1906, 
azaroak 30

Amalio GIMENO CABAÑAS, 
JIMENO kondea

1906, 
uztailak 12

1906, 
azaroak 30

Segismundo MORET PRENDERGASTEK 
ordezkatutako gobernu liberala

1906, 
azaroak 30

1906, 
abenduak 4

Pedro RODRÍGUEZ 
DE LA BORBOLLA

1906, 
azaroak 30

1906, 
abenduak 4

Antonio AGUILAR Y CORREA,
 LA VEGA DE ARMIJO-ren MARKESAK 

ordezkatutako gobernu liberala
1906, 

abenduak 4
1907, 

urtarrilak 25
Amalio GIMENO CABAÑAS, 

JIMENO kondea
1906, 

abenduak 4
1907, 

urtarrilak 25
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Gobernua Hasiera data Bukaera data Instrukzio publikoko ministroa Hasiera data Bukaera data

Antonio MAURA MONTANERREK 
ordezkatutako gobernu kontserbatzailea

1907, 
urtarrilak 25

1909, 
urriak 21

Faustino RODRÍGUEZ 
SANPEDRO

1907, 
urtarrilak 25

1909, 
urriak 20

Segismundo MORET PRENDERGASTEK 
ordezkatutako gobernu liberala

1909, 
urriak 21

1910, 
otsailak 9 Antonio BARROSO CASTILLO 1909, 

urriak 20
1910, 

otsailak 9

José CANALEJAS y MÉNDEZEK 
ordezkatutako gobernu liberala

1910, 
otsailak 9

1911, 
urtarrilak 2

Álvaro de FIGUEROA Y TORRES, 
ROMANONES kondea

1910, 
otsailak 9

1910, 
ekainak 8

Julio BURELL CUÉLLAR 1910, 
ekainak 8

1911, 
urtarrilak 2

José CANALEJAS y MÉNDEZEK 
ordezkatutako gobernu liberala

1911, 
urtarrilak 2

1911, 
apirilak 3 AMOS SALVADOR 1911, 

urtarrilak 2
1911, 

apirilak 3

1911, 
apirilak 3

1912, 
azaroak 14

Amalio GIMENO CABAÑAS, 
JIMENO kondea

1911, 
apirilak 3

1912, 
martxoak 12

Santiago ALBA 1912, 
martxoak 12

1912, 
azaroak 14

Álvaro de FIGUEROA Y TORRES, 
ROMANONES kondeak 

ordezkatutako gobernu liberala

1912, 
azaroak 14

1912, 
abenduak 31

Antonio LÓPEZ MUÑOZ, 
LÓPEZ MUÑOZ kondea

1912, 
abenduak 31

1913, 
ekainak 13

1912, 
abenduak 31

1913, 
urriak 27 Joaquín RUIZ GIMÉNEZ 1913, 

ekainak 13
1913, 

urriak 27

Eduardo DATO IRADIERREK 
ordezkatutako gobernu kontserbatzailea

1913, 
urriak 27

1915, 
abenduak 9

Francisco BERGAMÍN GARCÍA 1913, 
urriak 27

1914, 
abenduak 11

Gabino BUGALLAL ARAUJO 1914, 
abenduak 11

1915, 
urtarrilak 4

Esteban Miguel COLLANTES 1915, 
urtarrilak 4

1915, 
urriak 25

Rafael ANDRADE NAVARRETE 1915, 
urriak 25

1915, 
abenduak 9

Álvaro de FIGUEROA Y TORRES, 
ROMANONES kondeak 

ordezkatutako gobernu liberala
1915, 

abenduak 9
1917, 

apirilak 20 Julio BURELL CUÉLLAR 1915, 
abenduak 9

1917, 
apirilak 19

Manuel GARCÍA PRIETOK 
ordezkatutako gobernu liberala

1917, 
apirilak 20

1917, 
ekainak 11 José FRANCOS RODRÍGUEZ 1917, 

apirilak 19
1917, 

ekainak 11
Eduardo DATO IRADIERREK 

ordezkatutako gobernu kontserbatzailea
1917, 

ekainak 11
1917, 

azaroak 3 Rafael ANDRADE NAVARRETE 1917, 
ekainak 11

1917, 
azaroak 3

Manuel GARCÍA PRIETOK 
ordezkatutako gobernu liberala

1917, 
azaroak 3

1918, 
martxoak 21

Felipe RODÉS y BALDRICH 1917, 
azaroak 3

1918ko 
martxoaren 2an

SILVELA CASADO 1918, 
martxoak 2

1918, 
martxoak 22
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Gobernua Hasiera data Bukaera data Instrukzio publikoko ministroa Hasiera data Bukaera data

Antonio MAURA MONTANERREK 
ordezkatutako gobernu kontserbatzailea

1918, 
martxoak 21

1918, 
azaroak 9

Santiago ALBA 1918, 
martxoak 22

1918, 
urriak 10

Alvaro de FIGUEROA y TORRES, 
ROMANONES kondea

1918, 
urriak 10

1918, 
azaroak 9

Manuel GARCÍA PRIETOK 
ordezkatutako gobernu liberala

1918, 
azaroak 9

1918, 
abenduak 5 Julio BURELL 1918, 

azaroak 9
1918, 

abenduak 5
Álvaro de FIGUEROA Y TORRES, 

ROMANONES kondeak 
ordezkatutako gobernu liberala

1918, 
abenduak 5

1919, 
apirilak 15 Joaquín SALVATELLA y GISBERT 1918, 

abenduak 5
1919, 

apirilak 15

Antonio MAURA MONTANERREK 
ordezkatutako gobernu kontserbatzailea

1919, 
apirilak 15

1919, 
uztailak 20 Cesar SILIÓ Y CORTÉS 1919, 

apirilak 15
1919, 

uztailak 20

Joaquín SÁNCHEZ TOCAK 
ordezkatutako gobernu kontserbatzailea

1919, 
uztailak 20

1919, 
abenduak 12

José del PRADO Y PALACIO, 
REAL SITIO DE SAN 

ILDEFONSOREN Markesa
1919, 

uztailak 20
1919, 

abenduak 12

Manuel ALLENDESALAZAR 
y MUÑOZEK 

ordezkatutako gobernu kontserbatzailea
1919, 

abenduak 12
1920, 

maiatzak 5 Natalio RIVAS SANTIAGO 1919, 
abenduak 12

1920, 
maiatzak 5

Eduardo DATO IRADIERREK 
ordezkatutako gobernu kontserbatzailea

1920, 
maiatzak 5

1921, 
martxoak 12

Luis ESPADA GUNTÍN 1920, 
maiatzak 5

1920, 
irailak 1

Vicente CABEZA DE VACA Y 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, 

Marqués de PORTAGO
1920, 

irailak 1
1920, 

abenduak 29

Tomás MONTEJO RICA 1920, 
abenduak 29

1921, 
martxoak 13

Manuel ALLENDESALAZAR 
y MUÑOZEK 

ordezkatutako gobernu kontserbatzailea
1921, 

martxoak 13
1921, 

abuztuak 14 Francisco APARICIO RUIZ 1921, 
martxoak 13

1921, 
abuztuak 14

Antonio MAURA MONTANERREK 
ordezkatutako gobernu kontserbatzailea

1921, 
abuztuak 14

1922, 
martxoak 8 César SILIÓ Y CORTÉS 1921, 

abuztuak 14
1922, 

apirilak 1

José SÁNCHEZ GUERRAK 
ordezkatutako gobernu kontserbatzailea

1922, 
martxoak 8

1922, 
abenduak 7

Tomás MONTEJO RICA 1922, 
apirilak 1

1922, 
azaroak 8

César SILIÓ Y CORTÉS 1922, 
azaroak 8

1922, 
abenduak 5

Isidoro DE LA CIERVA 
Y PEÑAFIEL

1922, 
abenduak 5

1922, 
abenduak 7

Manuel GARCÍA PRIETOK 
ordezkatutako gobernu liberala

1922, 
abenduak 7

1923, 
azaroak 13 Joaquín SALVATELLA GISBERT 1922, 

abenduak 7
1923, 

azaroak 13



53TANTAK, 21 (1), 2009, 23-54 orr.

PRIMO DE RIVERA JENERALAREN DIKTADURA GARAIA
Gobernua Hasiera data Bukaera data Instrukzio publikoko ministroa Hasiera data Bukaera data

PRIMO DE RIVERAREN diktadura 1923, 
irailak 13

1930, 
urtarrilak 31

Eduardo CALLEJO 
DE LA CUESTA

1925, 
abenduak 4

1930, 
urtarrilak 31

Jacobo FITZ-JAMES STUART 
Y FALCÓ

1930, 
urtarrilak 31

1930, 
otsailak 24

Dámaso BERENGUERREK 
ordezkatutako gobernua

1930, 
urtarrilak 31

1931, 
otsailak 19 Elías TORMO Y MONZÓ 1930, 

otsailak 24
1931, 

otsailak 19
Juan Bautista AZNAR Y CABANASEK 

ordezkatutako gobernua
1931, 

otsailak 19
1931, 

apirilak 14 José GASCÓN Y MARÍN 1931, 
otsailak 19

1931, 
apirilak 14

BIGARREN ERREPUBLIKAREN GARAIA
Gobernua Hasiera data Bukaera data Instrukzio publikoko ministroa Hasiera data Bukaera data

Niceto ALCALÁ-ZAMORA y TORRES 1931, 
apirilak 14

1931, 
urriak 14 Marcelino

DOMINGO SANJUÁN
1931, 

apirilak 14
1931, 

abenduak 16

Manuel AZAÑA DÍAZ

1931, 
urriak 14

1931, 
abenduak 16

1931, 
abenduak 16

1933, 
ekainak 12 Fernando DE LOS RÍOS 1931, 

abenduak 16
1933, 

ekainak 12
1933, 

ekainak 12
1933, 

irailak 12 Francisco José BARNES SALINAS 1933, 
ekainak 12

1933, 
irailak 12

Alejandro LERROUX GARCÍA 1933, 
irailak 12

1933, 
urriak 8

Domingo BARNÉS SALINAS 1933, 
irailak 12

1933, 
abenduak 16

Diego MARTÍNEZ BARRIO 1933, 
urriak 8

1933, 
abenduak 16

Alejandro LERROUX GARCÍA

1933, 
abenduak 16

1934, 
martxoak 3 José PAREJA YÉBENES 1933, 

abenduak 16
1934, 

martxoak 3

1934, 
martxoak 3

1934, 
apirilak 28 Salvador de MADARIAGA ROJO

1934, 
martxoak 3 1934, 

apirilak 28

Ricardo SAMPER IBÁÑEZ 1934, 
apirilak 28

1934, 
urriak 4

Filiberto VILLALOBOS 
GONZÁLEZ

1934, 
apirilak 28

1934, 
abenduak 29

Alejandro LERROUX GARCÍA

1934, 
urriak 4

1935, 
apirilak 3 Joaquín DUALDE GÓMEZ 1934, 

abenduak 29
1935, 

apirilak 3
1935, 

apirilak 3
1935, 

maiatzak 6 Ramón PRIETO BANCES 1935, 
apirilak 3

1935, 
maiatzak 6

1935, 
maiatzak 6

1935, 
irailak 25 Joaquín DUALDE GÓMEZ 1935, 

maiatzak 6
1935, 

irailak 25
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Gobernua Hasiera data Bukaera data Instrukzio publikoko ministroa Hasiera data Bukaera data

Joaquín CHAPAPRIETA TORREGROSA
1935, 

irailak 25
1935, 

urriak 29 Juan José ROCHA GARCÍA 1935, 
irailak 25

1935, 
urriak 29

1935, 
urriak 29

1935, 
abenduak 14 Juan BARDAJÍ LÓPEZ 1935, 

urriak 29
1935, 

abenduak 14

Manuel PORTELA VALLADARES
1935, 

abenduak 14
1935, 

abenduak 30 Manuel BECERRA FERNÁNDEZ 1935, 
abenduak 14

1935, 
abenduak 30

1935, 
abenduak 30

1936, 
otsailak 19

Filiberto VILLALOBOS 
GONZÁLEZ

1935, 
abenduak 30

1936, 
otsailak 19

Manuel AZAÑA DÍAZ
1936, 

otsailak 19
1936, 

apirilak 7

Marcelino DOMINGO SANJUÁN 1936, 
otsailak 19

1936, 
maiatzak 13

1936, 
apirilak 7

1936, 
maiatzak 10

Augusto BARCÍA TRELLES 1936, 
maiatzak 10

1936, 
maiatzak 13

Santiago CASARES QUIROGA 1936, 
maiatzak 13

1936, 
uztailak 19

Francisco José BARNES SALINAS 1936, 
maiatzak 13

1936, 
irailak 4

José GIRAL PEREIRA 1936, 
uztailak 19

1936, 
irailak 4

Francisco LARGO CABALLERO
1936, 

irailak 4
1936, 

azaroak 4

Jesús HERNÁNDEZ TOMÁS 1936, 
irailak 4

1938, 
apirilak 5

1936, 
azaroak 4

1937, 
maiatzak 17

Juán NEGRÍN LÓPEZ
1937, 

maiatzak 17
1938, 

apirilak 5
1938, 

apirilak 5
1939, 

apirilak 1 Segundo BLANCO GONZÁLEZ 1938, 
apirilak 5

1939, 
apirilak 1


