
TEMA 6
ESPAÑA NO SÉCULO XX-XXI

1.  ALFONSO XIII E A SEGUNDA  REPÚBLICA

Foi declarado maior de idade aos 16 anos. Durante o
seu reinado mantívose a quenda de partidos entre os
conservadores  e  os  liberais  no  goberno.  Seguía   á
medrar o movemento obreiro e o republicanismo. 
Houbo a guerra de Marrocos pola rebelión de certos
territorios.
DITADURA DE PRIMO DE RIVERA
Neste  clima  de  axitación  ,  o  xeneral  José  Antonio
Primo de Rivera deu un golpe de Estado co apoio do
Rei e fíxose co  goberno. Prohibiu os partidos políticos e
a  democracia,  impuxo  a  censura  da  prensa  e  un
goberno militar. Gañou a guerra de Marrocos pero a
perda de apoios e a crise económica levárono a dimitir
no ano 1930. O Rei tamén abandonou o país e o 14
de Abril de 1931 , despois de gañar as elecións foi
proclamada a Segunda República
A SEGUNDA REPÚBLICA
Qas eleccións deron a maioría aos de centro esquerda.
Elaborouse a Constitución de 1931 sendo Presidente
da  República  Alcalá  Zamora e  do  Goberno  Manuel



Azaña. A Constitución establecía o sufraxio universal,
a separación da igrexa e do estado e o dereito das
autonomías. Outras reformas importantes foron:
*Autorización  do  matrimonio  civil,  o  divorcio  e  o
dereito ao voto das mulleres
*A reforma agraria
*A reforma educativa
Os  gobernos  conservadores  non  estaban  de  acordo.
Houbo enfrontamentos entre a xente e en 1936 os
máis  conservadores  do exército   deron un golpe  de
Estado que provocou a Guerra Civil
A GUERRA CIVIL E  DITADURA DE FRANCO
O 17 e  18 de Xullo  de  1936,  Algúns  xenerais  do
exército  rebeláronse  contra  a  República.  Este  golpe
militar só triunfou en parte do país, polo que empezou
unha  guerra  entre  os  sublevados  e  as   forzas
republicanas que durou ata o 1 de Abril de 1939.
Os sublevados pouco a pouco foron gañando terreo ata
a  caída  de  Madrid  grazas  a  traizón  dalgúns  dos
Republicanos. As causas da vitoria foron : 
*  A  falla  de  unidade  das  esquerdas  do  bando
republicano e
*  A  superioridade  militar  dos  sublevados,  apoiados
polas ditaduras de Alemania e Italia.



A primeira consecuencia da guerra foi  a morte e o
exilio dunha parte da poboación, o empobrecemento
do país e a destrución de industrias e propiedades.
O Xeneral Franco rematou coa democracia e impuxo a
ditadura.
DITADURA DE FRANCO ( 1939-1975)
O  Xeneral  Franco  concentrou  todos  os  poderes  de
Estado  e  fíxose  chamar  Caudillo  e  Xeneralísimo.
Prohibíronse  os  partidos  políticos  e  favoreceuse  á
Igrexa Católica. Houbo dúas etapas:
A Autarquía: A finais dos anos 50 España sufriu un
illamanto internacional . Non viñan alimentos de fóra
e tivemos que autoabastecernos. Isto provocou escaseza
e  racionamento.  A  Represión  contra  os  adversarios
políticos  foi  moi  intensa  con  penas  de  cárcere  e
execucións.
Política de desenvolvemento: Nos anos 60 e 70 cesou o
illamento  e  medrou  o  nivel  de  benestar.  A  gran
afluencia de turistas contribuiu a esta mellora.
Durante  toda  a  ditadura  a  oposición  actuou  na
clandestinidade  e  tamén  dende  o  estranxeiro.  A
partires dos anos 60 as folgas e protestas foron cada
vez máis frecuentes.



2.- A DEMOCRACIA E A ESPAÑA CONSTITUCIONAL
TRANSICIÓN E DEMOCRACIA
Chámase así ao periodo de cambios que houbo dende a
morte  de  Franco  ata  a  restauración  da  plena
Democracia.
Despois de morrer Franco no ano 1975 algúns eran
partidarios de seguir coa ditadura e outros non. O Rei
Juan Carlos I  nomeou Presidente do goberno a Adolfo
Suárez  e  encargoulle  que  fixese  e  aprobase  as  leis
necesarias  para  recuperala  democracia.  O  Rei  fora
nomeado  por  Franco  co  gallo  de  que  houbese  unha
ditadura democrática, pero o Rei era reformista.
Así  que  no  ano  1977 houbo  as  primeiras  eleccións
democráticas  que gañou o partido do propio Adolfo
Suárez.  En  1978  foi  aprobada  en  Referendo  a
Constitución , o 6 de Decembro. Ata o día de hoxe
foronse  sucedendo deferentes  gobernos.  Hai  eleccións
cada 4 anos.  En 1986 entramos  na UE e no ano
2002 no Euro.
A CONSTITUCIÓN DE 1978

!)A  Constitución  di  que  España  é  unha  Monarquía
Parlamentaria  e que a soberanía reisde no pobo.



2) Di que España é unha soa Nación e que as rexións
teñen dereito á autonomía.
3)  O idioma oficial  é o castelán e nas comunidades
autónomas , ademáis o idioma correspondente.
DEREITOS E LIBERDADES
* Liberdade de asociarnos e expresarnos libremente  

con liberdaade relixiosa e ideolóxica
* Igualdade de todos ante a lei
* Prohibición da pena de morte e tortura
* Dereito á educación e sanidade gratuitos
* Dereito ao traballo e a unha vivenda digna
* Deber de contribuir  aos gastos  con impostos e de
defender a España.

3.-A ARTE E A CULTURA NOS SÉCULOS XX E XXI
Os artistas modernos tentan interpertrar a realidade
de  xeito  persoal.  Algúns  aporveitan  para  criticar
situacións inxustas ou tomar posicións políticas.
*Na ARQUITECTURA construíronse edificios con novos
materias coma o vidro, ferro ou aluminio. Tamén se
fan  de  maneira  que  sexan  respetuosos  co  medio
ambente.



*Na  ESCULTURA fanse  formas  abstractas
ineteractuando coa Natureza  ou empregando o espazo
urbano. Destaca Eduardo Chillida
* Na PINTURA destacan especialmente Pablo Picasso e
Salvador Dalí
Referíndonos  xa  ao  S.  XXI  os  artistas  empregan  os
novos  medios para a fotografía, vídeo, internet que
misturan elementos varios
* Na LIETERATURA destacaron a comenzos do século
XX Juan Ramón Jiménez e Federico García Lorca. A
finais  destacan  americanos  coma  Gabriel  García
Márquez
En  MÚSICA  destacou  a  música  popular(  flamenco,
cantiga española, rock, rap). Merece ser destacado o
compositor Manuel de Falla 
O  CINE  está  moi  condicionado  pola  Tv,  Internet.
Detaca o Diretor Luis Buñuel
As  novas  tecnoloxías  están  a  provocar  un  grande
impacto mundial en todos os campos

PREGUNTAS
1.- Qué pasou no reinado de Alfonso XIII?
2.- Cando se declarou a 2ª República?
3.- Que dereitos se recollían na Constitución de 1931?



4.- Cando empezou e rematou a guerra civil?
5.- Por qué triunfaron os sublevados
6.- Consecuencias da guerra civil
7.- Canto tempo durou a ditadura de Franco?
8.- Qué é a Transición?
9.- Cando se aprobou a Constitución actual? Cando
entramos  na UE e no Euro?
10.- Que di a Constitución sobre o Estado?
11.- Fálase dalgún deber dos españois na constitución?
12.- Cómo foi a Arquitectura no s. xx?
13.- Di os nomes de pintores e escultores destacados
14.-Nomea tres escritores destacados
15.- Quen foron Manuel de Falla e Luis Buñuel? 



2.- SEXENIO DEMOCRÁTICO E RESTAURACIÓN

3.- TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS E SOCIAIS

4.- O ARTE E A CULTURA NO S. XIX

PREGUNTAS
1.- 


