
O desastre do 98 

Cuba e Filipinas eran as últimas colonias que España conservaba do seu imperio 

colonial en América e o Caribe. Desde 1895 existían movementos independentistas 

nestas colonias e a guerra agravouse polo apoio dos norteamericanos aos insurrectos 

cubanos. En 1898 a guerra enfrontou a España cos Estados Unidos e a derrota española 

foi total provocando na sociedade española un sentimento de humillación e fracaso que 

custou moito superar. 

Para coñecer algo máis sobre estes acontecementos , busca información e redacta un 

informe no que desenvolvas cuestións como: 

 

-A situación de Cuba e Filipinas a finais do século XIX 

-Os inicios do levantamento independentista. Líderes destacados 

-O enfrontamento en Cuba cos Estados Unidos 

-A fin da guerra de Cuba. O tratado de paz  

-O impacto da derrota na sociedade da época 

 

Para completar o teu traballo podes analizar e comentar os seguintes documentos que 

fan referencia directa ao tema tratado: 

 

Ultimato norteamericano 

Considerando que as horribles 

condicións que que existen na 

illa de Cuba, tan próxima ás 

nosas costas, (...) e que 

culminaron na destrución dun 

acoirazado dos Estados 

Unidos durante unha visita 

amistosa ao porto da Habana. 

(...) O Senado e a Cámara de 

Representantes dos Estados 

Unidos reunidos en Congreso 

resolven: 

1º.- Que o pobo da illa de Cuba é, e ten dereito de ser, libre e independente. 

2º.- Que os Estados Unidos, teñen o deber de pedir, e polo tanto o goberno dos Estados 

Unidos pide, que o goberno español renuncie inmediatamente á súa autoridade e 

goberno sobre a illa de Cuba e retire de Cuba e das augas cubanas as súas forzas 

terrestres e navais.(…) Se ao mediodía do sábado próximo, vinte e tres de abril, no foi 

comunicada a este Goberno polo de España unha completa e satisfactoria resposta a 

esta Resolución (...) o Presidente procederá sen ulterior aviso a usar do poder e 

autorización ordenados e conferidos a el, tan extensamente como sexa necesario. 

CONGRESO DOS ESTADOS UNIDOS. Resolución. 19-4-1898 



 

Desastre de Cavite (Filipinas) 

Ás sete da mañá buque almirante "Reina Cristina" fixo un esforzo desesperado para 

saír da liña e combater a corta distancia pero foi recibido con tan tremendo fogo (...) 

que a duras penas si puido volver a abrigarse na Punta. Entón  estalaron dous 

incendios en dicho buque que non puideron ser apagados ata que se foi a pique. 

CONCAS Y PALAU. Causa instruída pola destrución da escuadra de Filipinas. 

Madrid, 1899 

 

 
 

A actitude dos políticos no 98 

Era o ano crítico,o ano de 1898 (...), o ano do principio do último desastre, da última 

disolución nacional. Era o ano 1898, o de Santiago de Cuba. (...) 

Nicolás Salmerón, o republicano, no Congreso, leu un telegrama dun xefe 

norteamericano no que se dicía que estaba acordada a rendición de Santiago de Cuba 

despois daquel simulacro de resistencia, daquela tola saída da escuadra para ser 

destruída. Era necesario salvar non sabemos que honor, ou mellor, non sabemos que 

prestixio, que engano. (...) 

Se estaba acordado que Santiago de Cuba se rendese aos americanos, para que aquel 

sacrificio? Para que se soubese que os mariños españois saben morrer. E aquilo foi un 

suicidio. Para salvar que prestixio? (...) Quedar ben! Que é iso de quedar ben? O que 

hai que facer e deixar ben as cousas aos demais. Os desgraciados suicidas de Santiago 

de Cuba deixaron moi mal a España. E deixaron peor aquelo que trataban de salvar e 

que desde entón vén afundíndose. (...) 

E os políticos de entón? Os políticos de entón acudiron a rendir culto á 

"demencialidade" dos lances de honor. Os políticos aceptaron entón a bárbara política, 

a política incivil, que trata de solventar os conflitos entre nacións ou entre dous pobos 

por iso que chaman o código do honor de lance, e que é, convertido en política, nada 

máis que pura barbarie. 

Miguel de UNAMUNO. Recordos e intimidades. 1924 


