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Tema 8.- A Segunda República e a Guerra Civil [1931-1939].
Introdución. [páx. 300-301]
1.- A Segunda República (1931-1936).
 A Segunda República é quizais a etapa máis crucial da historia contemporánea de España. Proclamada o 14 de abril de 1931 nun ambiente de
entusiasmo e de esperanza popular, durante cinco anos puxéronse en marcha unha serie de reformas que pretendían modernizar as estruturas
económicas e sociais do país, e que provocaron a oposición da oligarquía que detentara o poder desde a revolución liberal do século XIX. As tensións
e conflitos resultantes foron polarizando a sociedade española, e desembocaron na sublevación militar de xullo de 1936 que deu orixe a unha
cruenta guerra civil de 3 anos. Aínda que en sentido estrito a República non remataría ata abril de 1939, o estalido da guerra civil modificou
radicalmente o seu sentido, polo que se adoita acotar a súa cronoloxía entre abril de 1931 e xullo de 1936.
1.1.- A proclamación da República.
 A proclamación da Segunda República é o punto final do proceso de deterioro da monarquía de Alfonso XIII. Tras a Ditadura de Primo de Rivera
(1923-1930), o rei pretendeu volver ao réxime establecido pola Constitución de 1876. Ante a crecente axitación política e social, o Presidente do
Goberno, Juan Bautista Aznar, convocou eleccións municipais para o domingo 12 de abril de 1931. Durante a campaña, os republicanos presentaron
as eleccións como un plebiscito sobre a Monarquía. Aínda que no medio rural predominaron os concelleiros de candidaturas monárquicas, o triunfo
das candidaturas republicanas nas cidades (41 das 50 capitais de provincia e noutras grandes poboacións), foi considerado como un apoio ao
establecemento da República. Así, o martes 14 de abril proclamouse a República en diversas cidades e vilas en medio do entusiasmo popular.
C O primeiro concello en facelo foi Éibar (Guipúscoa) e a noticia espallouse con rapidez nesa mañá por toda España. En Madrid, ante a sorpresa e a
pasividade das autoridades monárquicas e contando co apoio popular, o comité da coalición republicano-socialista [comité revolucionario formado
polos partidos presentes no Pacto de San Sebastián en agosto de 1930] fíxose rapidamente co poder sen derramamento de sangue e coa maior
orde posible. Ante estes feitos, o rei, que non tiña o apoio dos militares e aconsellado polos seus ministros, suspendeu a autoridade real (non
abdicou, non renunciou á Coroa) e partiu para o exilio. [doc. 2 páx. 302-303]
C

O novo réxime nace nun contexto internacional problemático no terreo económico e político Y negativas repercusións no seu desenvolvemento.
T Conxuntura económica: impacto da depresión económica internacional (a crise do 29). Aínda que a economía española sufriu menos que os
países veciños, esta crise produciu un estancamento da produción e un incremento do paro, agravado pola imposibilidade de emigrar.
T Conxuntura política: a crise das democracias no período de entreguerras e o ascenso dos totalitarismos (fascismo / nazismo / comunismo).

 Na noite do mesmo día 14 asumiu o poder o Goberno provisional, formado polas forzas que acordaran o Pacto de San Sebastián (agosto de 1930):
T Dereita liberal republicana: Niceto Alcalá Zamora (presidente do Goberno) e Miguel Maura.
T Republicanos de centro (os chamados republicanos radicais): Alejandro Lerroux e Diego Martínez Barrio.
T Republicanos de esquerda: Manuel Azaña, Álvaro de Albornoz e Marcelino Domingo.
T Republicanos galeguistas: Santiago Casares Quiroga (da ORGA).
T Socialistas: Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos e Francisco Largo Caballero.
T Nacionalistas cataláns: Luis Nicolau D’Olwer.
C O Goberno provisional adoptou xa as primeiras medidas: decretou unha amnistía xeral, proclamou as liberdades públicas e sindicais e afrontou as
reformas máis urxentes, para o cal promulgou numerosos decretos, que logo ratificarían como leis as Cortes:
T Os decretos agrarios: decreto de termos municipais, decreto de laboreo forzoso, extensión dos xurados mixtos, xornada laboral de oito horas...
T En educación: medidas dirixidas a diminuír o analfabetismo, estender a ensinanza primaria e eliminar o control da Igrexa.
T Desde o Ministerio da Guerra, Manuel Azaña iniciou o seu plan de modernización e submisión do exército ao poder civil.
T Convocatoria de eleccións a Cortes Constituíntes para o 28 de xuño.
C Tamén de inmediato xurdiron as primeiras dificultades da nova República:
T O primeiro problema apareceu en Cataluña, polas urxencias do nacionalismo catalán: o 14 de abril Francesc Maciá proclamou o Estado catalán
dentro da República federal; a proclamación unilateral rompía o Pacto de San Sebastián, no que se establecera que habían de ser as Cortes
constituíntes as que decidisen sobre o novo modelo de Estado. O día 17 viaxaron a Barcelona varios ministros para acordar con Maciá o
programa de desenvolvemento da autonomía catalá e o recoñecemento dun órgano de goberno autónomo: a Generalitat.
T Conflitos sociais alentados polos anarquistas, que non deron tregua ao novo réxime: Sevilla, Barcelona, Asturias...
T Crecente animadversión de empresarios, propietarios agrícolas, e altos oficiais, que vían agredidos os seus intereses polos decretos do Goberno.
T Oposición da Igrexa católica, cuxa actitude caldeou o ambiente anticlerical, que estalou en violentos brotes (queima de conventos).
1.2.- As forzas sociais e políticas durante a República.
 A República orixinou actitudes de apoio e rexeitamento que dividiron a sociedade española, caracterizada polos fortes desequilibrios sociais, e
crearon un ambiente de tensión que foi aumentando ata desencadear a Guerra Civil de 1936.
C En liñas xerais, os xornaleiros agrícolas, os obreiros industriais e as clases medias eran favorables ás reformas e desexaban desbancar o grupo
dominante tradicional, se ben entre eles existían fortes diferenzas sobre o alcance e sentido dos cambios (democracia liberal ou revolución). O
bloque de poder tradicional (terratenentes, burguesía financeira e industrial) non aceptaba ningunha reforma que limitase os seus beneficios e
adoptou unha actitude de boicot contra os cambios. A loita de clases agravouse porque todos os grupos adoptaron posicións intransixentes.
C A vida política polarizouse e apareceron diversas correntes de opinión materializadas en multitude de partidos políticos.
T Os partidos políticos que subsistiran máis ou menos legalmente durante a Ditadura e os últimos tempos da monarquía, afloraron,
desenvolvéronse, fragmentáronse e entraron nun proceso de descomposición e de reagrupamento ao longo da Segunda República.
T Aínda que durante algún tempo puido falarse dun centrismo, o proceso de bipolarización que caracterizou o quinquenio republicano fixo
desaparecer por completo tal posibilidade nas eleccións de 1936.
T En liñas xerais, pódense diferenciar catro grandes grupos políticos e ideolóxicos: autoritarios, dereitas, republicanos e esquerdas. Porén, a
polarización sociopolítica fai que se poidan agrupar os dous primeiros baixo o cualificativo global de as dereitas e os dous segundos como as
esquerdas.
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PROGRAMA BÁSICO

Bases sociais

Tendencias

Organizacións

C Oligarquía
C
C Non aceptan a legalidade republicana e
terratenente Fascistas C
Auto
organízanse para derrubala
C Alta
ritar C Decláranse frontalmente antimarxistas
C
burguesía
ios C Defenden a unidade da patria, a orde social e o
catolicismo
financeira e Monárquicos C
C
industrial

Fundac.

Principais dirixentes

C 1931 C Ramiro Ledesma, Onésimo Redondo
C 1933 C José Antonio Primo de Rivera

Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista [JONS]
Falange Española [FE]
T Ambas fusionáronse en febreiro de 1934 [FE-JONS]

Comunión Tradicionalista (fusión de carlistas e integristas) C 1932 C Manuel Fal Conde
C 1931 C Ramiro de Maeztu, José María Pemán
Acción Española.
C 1933 C José Calvo Sotelo
Renovación Española (en 1934 Bloque Nacional)

C Manifestan un antagonismo velado á República,
C 1930 C José Martínez de Velasco
C Partido Agrario
Partidos
aceptada só como mal menor
C Pequenos e
C Acción Nacional (despois Acción Popular). En 1933 Y CEDA C 1931 C Ángel Herrera Oria, Antonio Goicoechea
nacionais
C Defenden a estrutura económica e social vixente
medianos
C Confederación Española de Derechas Autónomas [CEDA] C 1933 C José María Gil Robles
C Reivindican as vellas institucións (Igrexa e
propietarios
Dere
C Lliga Catalana, novo nome da Lliga Regionalista de C 1933 C Francesc Cambó
Exército) como salvagarda da orde e os valores
agrarios
Partidos
itas
Catalunya
cristiáns tradicionais fronte á revolución social
autonomistas
C 1895 C José Antonio Aguirre
C Partido Nacionalista Vasco [PNV]
C Defenden a unidade nacional: rexeitan C Burguesía
abertamente calquera transferencia de poder do
urbana
Sindicatos Organizacións sindicais católicas: círculos obreiros, cooperativas agrarias... apoian co seu voto nas eleccións
Goberno central ás organizacións rexionais
C 1930 C Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura

C Derecha Liberal Republicana [DLR]

Dereita

C
C Pequena
Centro
C Defenden a república como sistema de goberno
C
burguesía
C Laicismo: liberdade de cultos e separación total
Rep
C
de Igrexa e Estado
De esquerda
C Clases
ubli C Aspiran a conseguir grandes transformacións
C
nacionais
medias
sociais en diversos graos
C
can
urbanas
os C Aceptación da personalidade diferenciada das
C
distintas rexións españolas, e do seu dereito a
De esquerda
C Moitos
C
un maior ou menor grao de autonomía
intelectuais autonomistas C

Partido Republicano Radical [PRR]
Partido Radical Demócrata, [PRD] escisión do PRR

C 1908 C Alejandro Lerroux
C 1934 C Diego Martínez Barrio

Acción Republicana [AR]
Partido Republicano Radical Socialista [PRRS]
Unión Republicana: sectores do PRRS + PRD

C 1925 C Manuel Azaña Díaz
C 1930 C Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz
C 1934 C Diego Martínez Barrio

Organización Republicana Galega Autónoma [ORGA]
Partido Galeguista
Esquerra Republicana de Catalunya [ERC]

C 1929 C Santiago Casares Quiroga
C 1931 C V. Risco, A. R. Castelao, A. Bóveda
C 1931 C Francesc Maciá, Lluis Companys

C Abril de 1934: integración de AR + PRRS+ ORGA Y formación de Izquierda Republicana [IR], liderada por Manuel Azaña

C Defenden os intereses dos traballadores
C Obreiros
industriais e xornaleiros agrícolas
Esq
industriais
C Obxectivo final: eliminar o sistema capitalista e
uerd
establecer unha sociedade sen clases
as C Oscilan entre o apoio, a oposición e o C Xornaleiros
agrícolas
enfrontamento aos gobernos republicanos

Partidos

C Partido Socialista Obrero Español [PSOE]: dúas correntes C 1879
C
- socialdemócrata, partidaria de atrasar a revolución
C
- revolucionaria: a República era paso previo ao socialismo
C 1921 C
C Partido Comunista de España [PCE]
C Partido Obrero de Unificación Marxista [POUM] (trotskista) C 1935 C

Sindicatos

C Unión General de Trabajadores [UGT] sindicato socialista
C Confederación Nacional del Trabajo [CNT], anarquista
- treintistas: orientación máis moderada e sindicalista
- Federación Anarquista Ibérica [FAI], anarquistas radicais

C
C
-

Julián Besteiro, Indalecio Prieto
Francisco Largo Caballero
José Díaz, Dolores Ibárruri (Pasionaria)
Joaquín Maurín, Andreu Nin

1888 C Francisco Largo Caballero
1910
1931 C Ángel Pestaña, Juán Peiró
1927 C B. Durruti, J. García Oliver, F. Ascaso

ETAPAS DA SEGUNDA REPÚBLICA - PRESIDENTES DE GOBERNO E DA REPÚBLICA
Etapa

Eleccións xerais

Bienio
reformista
de abr 1931
a nov 1933

Cortes
Constituíntes,
despois ordinarias
28 xuño 1931

Bienio
conservador
de nov 1933
a feb 1936
Goberno da
Fronte Popular
de febreiro
a xullo 1936

Cortes ordinarias
19 novembro 1933

Cortes ordinarias
16 febreiro 1936

Triunfo de

Coalición de partidos
republicanos + PSOE

Presidentes de Goberno
C
C
C
C
C

Niceto Alcalá Zamora [DLR]
Manuel Azaña Díaz [AR]
Manuel Azaña Díaz [AR]
Alejandro Lerroux García [PRR]
Diego Martínez Barrio [PRR]

14 abril 1931
14 outubro 1931
16 decembro 1931
12 setembro 1933
08 outubro 1933

Alejandro Lerroux García [PRR]
Ricardo Samper Ibáñez [PRR]
Alejandro Lerroux García [PRR]
Joaquín Chapaprieta [independente]
Manuel Portela Valladares [indep.]

16 decembro 1933
28 abril 1934
04 outubro 1934
25 setembro 1935
14 decembro 1935

C
C
C
C

Manuel Azaña Díaz [IR]
Manuel Azaña Díaz [IR]
Augusto Barcia Trelles [IR]
Santiago Casares Quiroga [IR]

19 febreiro 1936
07 abril 1936
10 maio 1936
13 maio 1936

C
C
C
C

Diego Martínez Barrio [UR]
José Giral Pereira [IR]
Francisco Largo Caballero [PSOE]
Juan Negrín López [PSOE]

19 xullo 1936
19 xullo 1936
04 setembro 1936
17 maio 1937

C
C
Partidos de dereita (CEDA)
C
e centro (PRR)
C
C
Fronte Popular [FP]:
alianza de republicanos,
socialistas e comunistas

Guerra Civil española: 18 xullo 1936 - 1 abril 1939
Gobernos da República só vixentes na zona republicana

data inicio

Presidente da República

Niceto Alcalá Zamora
desde
10 decembro 1931
ata
07 abril 1936

N. Alcalá Zamora ata 7 abr
D. Martínez Barrio [interino]

Manuel Azaña Díaz
desde 10 maio 1936
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1.3.- O Bienio Reformista. Abril 1931 - novembro 1933. [ler intro en páx. 304]
 As eleccións a Cortes constituíntes (28 de xuño de 1931) deron a maioría de escanos á coalición republicano-socialista que gobernaba a República.
A dereita obtivo unha representación nas Cortes bastante menor cá súa forza real na sociedade. As novas Cortes, presididas por Julián Besteiro,
referendaron os decretos do Goberno provisional e iniciaron un intenso proceso de elaboración dunha nova Constitución. Cualificada como
democrática, reformista e de esquerdas, neste texto defínense as bases do sistema republicano e o novo concepto de Estado e da organización
territorial de España: soberanía popular, dereitos individuais, laicismo, autonomía dos municipios e rexións, economía mixta.
A.- A Constitución de 1931. [completar por páx. 305 a 307]
CADRO RESUME DA CONSTITUCIÓN DE 1931 [9 de decembro]
PRINCIPIOS
POLÍTICOS

Réxime liberal plenamente democrático: igualdade total ante a lei / Soberanía popular: todos os poderes emanan do pobo / Réxime político: República parlamentaria / Poderes
do Estado: equilibrio e contrapeso entre o lexislativo e o executivo, plena independencia do poder xudicial / Estado laico: separación total de Igrexa e Estado, extinción do orzamento
do clero, plena liberdade de conciencia e disolución ou control especial das ordes relixiosas / Estado integral compatible co recoñecemento das autonomías rexionais.

XEFATURA
DO ESTADO

Presidente da República, elixido polos deputados e un número igual de compromisarios. Personifica a nación nas súas funcións representativas e o seu mandato dura seis anos.
Funcións: a súa principal competencia estriba no nomeamento do Presidente do Goberno e dos ministros que este propoña, os cales deben gozar da confianza previa do Congreso.
Outras funcións: sancionar e promulgar as leis e os decretos; convocar, suspender e disolver as Cortes segundo as limitación fixadas... e amplas facultades en casos excepcionais,
baixo estritos requisitos. Pode ser destituído antes de que conclúa o seu mandato.

PODER
EXECUTIVO

Reside no Goberno, formado polo Presidente de Goberno e os Ministros. Posúe iniciativa lexislativa e ten as competencias propias da función executiva. Responde politicamente,
de forma individual e solidaria, ante as Cortes e ante o Presidente da República.

PODER
LEXISLATIVO

Cortes unicamerais: Congreso dos Deputados, elixido por sufraxio universal, igual, directo e secreto, cunha duración de catro anos. Posúe unhas competencias lexislativas moi
amplas, controla os orzamentos, o Goberno e tamén o Presidente da República en certos casos. Inviolabilidade dos deputados ou parlamentarios.

PODER
XUDICIAL

A C-1931 garante a autonomía da función xudicial: derroga as xurisdicións especiais, reafirma a independencia dos xuíces respecto do Goberno, establece a responsabilidade civil
e penal e crea o xurado como forma de participación popular. Establece unha vía de control da constitucionalidade das leis: o Tribunal de Garantías Constitucionais.

RÉXIME
LOCAL

España está integrada por Municipios mancomunados en provincias, os membros dos cales -alcalde e concelleiros- son elixidos por sufraxio universal, directo e secreto. As provincias
con características históricas, culturais e económicas comúns podían organizarse en rexións autónomas dentro do Estado español, presentando un Estatuto que sería debatido nas
Cortes. Supremacía do Estado sobre as rexións autónomas. Prohíbese taxantemente a federación de dúas rexións autónomas.

DEREITOS
INDIVIDUAIS

Extensa declaración e regulación dos dereitos, deberes e liberdades dos españois, o exercicio dos cales está garantido pola lei, mediante un sistema de recursos xurídicos que culmina
no Tribunal de Garantías Constitucionais. Os dereitos están clasificados en dous capítulos; o primeiro recolle os dereitos individuais e políticos clásicos: residencia, circulación,
expresión, hábeas corpus... e incorpora os de libre asociación, reunión e sindicación, e o sufraxio universal pleno... O segundo recolle dereitos máis modernos referidos á familia,
economía e cultura: divorcio, igualdade de dereitos dos cónxuxes, educación, protección do traballo, posibilidade de expropiación de propiedades con indemnización e de
nacionalización dos servizos públicos...

N 1.- Comenta os seguintes artigos da Constitución de 1931.
Art. 1. España é unha República democrática de traballadores de toda clase (...). Os poderes de todos os seus órganos emanan do pobo. A República constitúe un
Estado integral, compatible coa autonomía dos municipios e das rexións. (...)
Art. 2. Todos os españois son iguais ante a lei.
Art. 8. O Estado español, dentro dos límites irredutibles do seu territorio actual, estará integrado por municipios mancomunados en provincias e polas rexións que
se constitúan en réxime de autonomía. (...)
Art. 11. Se unha ou varias provincias limítrofes con características históricas, culturais e económicas comúns acordasen organizarse en rexión autónoma (...)
presentarán o seu Estatuto (...).
Art. 13. En ningún caso se admite a federación de rexións autónomas.
Art. 36. Os cidadáns dun e outro sexo, maiores de 23 anos, terán os mesmos dereitos electorais conforme determinen as leis.
Art. 39. Os españois poderán asociarse e sindicarse libremente (...).
Art. 43. A familia está baixo a salvagarda especial do Estado. O matrimonio fúndase na igualdade dos dereitos de ambos sexos, e poderá disolverse por mutuo disenso
ou a petición de calquera dos cónxuxes, con alegación neste caso de xusta causa (...).
Art. 44. Toda a riqueza do país, sexa quen fose o seu dono, está subordinada aos intereses da economía nacional (...). A propiedade de toda clase de bens poderá ser
obxecto de expropiación forzosa por causa de utilidade social mediante adecuada indemnización (...). A propiedade poderá ser socializada. Os servizos públicos
e as explotacións que afecten ao interese común poden ser nacionalizados (...).
Art. 46. O traballo, nas súas diferentes formas, é unha obriga social e gozará da protección das leis. A República (...) regulará: os casos de seguro de enfermidade,
accidente, paro forzoso, vellez, invalidez e morte; o traballo das mulleres e dos mozos e especialmente a protección á maternidade; a xornada de traballo e
o salario mínimo e familiar; as vacacións anuais remuneradas (...).
Art. 48. O ensino primario será gratuíto e obrigatorio. O ensino será laico (...) e a escola unificada (...).
Art. 51. A potestade lexislativa reside no pobo, que a exerce por medio das Cortes ou Congreso dos Deputados.
Art. 52. O Congreso dos Deputados componse dos representantes elixidos por sufraxio universal, igual, directo e secreto. (...)
Art. 67. O Presidente da República é o Xefe do Estado e personifica a Nación (...).
Art. 75. O presidente da República nomeará e separará libremente o presidente do Goberno e, a proposta deste, os ministros. Haberá de separalos necesariamente
no caso de que as Cortes lles negasen de modo explícito a súa confianza.
Art. 86. O Presidente do Consello e os Ministros constitúen o Goberno.
Art. 91. Os membros do Consello responden ante o Congreso: solidariamente da política do Goberno, e individualmente da súa propia xestión ministerial.
Art. 94. A Xustiza adminístrase no nome do Estado. (...) Os xuíces son independentes na súa función. Só están sometidos á lei.
Art. 103. O pobo participará na administración de Xustiza mediante a institución do xurado (...).
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B.- O Goberno de Azaña e as grandes reformas da República. [completar en páx. 307 a 309]
B.1.- A cuestión relixiosa.
 A República propúxose limitar a influencia da Igrexa na sociedade española e secularizar a vida social. Estes obxectivos foron recollidos na
Constitución de 1931, que estipulou:
T A non confesionalidade do Estado e, polo tanto, a liberdade de cultos.
T A separación da Igrexa e o Estado e a extinción do orzamento de culto e clero, vixente desde o Concordato de 1851.
T A legalización do divorcio e o matrimonio civil, e a secularización dos cemiterios.
T O control da Igrexa polo Estado, explicitado nunha serie de normas: a necesidade de autorización para as manifestacións públicas de culto, a
prohibición ás ordes relixiosas de ensinar e de realizar calquera tipo de actividade económica, a extinción das consideradas perigosas, a
submisión ás leis tributarias...
 Estes principios foron levados á práctica mediante unha serie de leis promulgadas nos anos seguintes:
T Disolución da Compañía de Xesús e nacionalización dos seus bens (24 de xaneiro de 1932).
T Decreto de secularización dos cemiterios (30 de xaneiro de 1932).
T Lei de divorcio e matrimonio civil (2 de marzo de 1932).
T Lei de confesións e congregacións relixiosas, que establecía as normas polas que se debía rexer a Igrexa (2 de xuño de 1933).
Art. 3. O Estado español non ten relixión oficial.
Art. 26. Todas as confesións relixiosas serán consideradas como asociacións sometidas a unha lei especial.
O Estado, as rexións, as provincias e os municipios, non manterán, favorecerán, nin auxiliarán economicamente as Igrexas, Asociacións e Institucións relixiosas.
Unha lei especial regulará a total extinción, nun prazo máximo de dous anos, do orzamento do Clero.
Quedan disoltas aquelas Ordes relixiosas que estatutariamente impoñan, ademais dos tres votos canónicos, outro de especial obediencia a autoridade distinta
da lexítima do Estado. Os seus bens serán nacionalizados e afectados a fins benéficos e docentes.
As demais Ordes relixiosas someteranse a unha lei especial votada por estas Cortes Constituíntes e axustada ás seguintes bases:
1ª. Disolución das que, polas súas actividades, constitúan un perigo para a seguridade do Estado.
2ª. Inscrición das que deban subsistir, nun Rexistro especial dependente do Ministerio de Xustiza.
3ª. Incapacidade de adquirir e conservar (...) máis bens que os que (...) se destinen á súa vivenda ou ao cumprimento directo dos seus fins privativos.
4ª. Prohibición de exercer a industria, o comercio ou o ensino.
5ª. Submisión a todas as leis tributarias do país.
6ª. Obrigación de render anualmente contas ao Estado da inversión dos seus bens (...). Os bens das Ordes relixiosas poderán ser nacionalizados.
Art. 27. A liberdade de conciencia e o dereito de profesar e practicar libremente calquera relixión quedan garantidos no territorio español, agás o respecto debido á moral
pública. Os cemiterios estarán sometidos exclusivamente á xurisdición civil. Non poderá haber neles separación de recintos por motivos relixiosos.
Todas as confesións poderán exercer os seus cultos privadamente. As manifestacións públicas do culto haberán de ser, en cada caso, autorizadas polo Goberno.
Ninguén poderá ser compelido a declarar oficialmente as súas crenzas relixiosas (...).
N 2.- Explica as medidas que establecía a Constitución de 1931 en relación coa cuestión relixiosa.
C

As medidas anticlericais republicanas mobilizaron os católicos contra todo o que ameazase os dereitos integrais da Igrexa, que apoiou con forza
as organizacións e partidos de dereitas. Nun círculo sen fin, as actitudes da Igrexa radicalizaron tamén os comportamentos antirrelixiosos ata o
extremo de chegar, xunto coa queima das igrexas, aos actos sacrílegos e ao asasinato de sacerdotes e clérigos.
T A falta de pragmatismo e tolerancia e a intransixencia de todos propiciaron que a cuestión relixiosa se convertese en obxecto de graves
enfrontamentos e en bandeira de combate. Tamén contribuíu a que unha porción da poboación española se desvinculase da Constitución e
do réxime republicano (a chamada república atea). Será un dos motivos claves do estoupido da Guerra Civil.

B.2.- A reforma do exército.
Problemas do exército
C
C
C
C

Formación militar anticuada e ineficaz para unha guerra
Exceso de oficiais e arcaica distribución das unidades
Equipamento escaso e obsoleto
Excesivo protagonismo do exército na evolución política e en
asuntos de orde pública

Obxectivos da reforma
C
C
C
C

Medidas da Lei Azaña [abril - xuño de 1931]

Crear un exército profesional moderno, eficaz e democrático
C Supresión da Lei de xurisdicións
Reducir o número de corpos, unidades e oficiais
C Esixencia de xuramento de fidelidade á república e Lei de retiro da
Someter o exército ao poder civil, eliminar a xurisdición militar
oficialidade (pase á reserva ou retiro voluntario)
Acabar co tradicional intervencionismo militar nos asuntos civís e co C Reorganización xeral do exército: redución de unidades e oficiais,
golpismo
supresión da Academia Xeral Militar de Zaragoza...

 A reforma, aínda que estivo tecnicamente ben planificada, non logrou os seus obxectivos porque o número de oficiais retirados foi menor ao
esperado polo Goberno. Conseguiuse a diminución dos gastos do exército, pero a redución do orzamento de defensa dificultou a modernización
do material, do armamento e dos equipamentos. Por todo iso, a lei foi recibida por algúns sectores do exército, sobre todo polos africanistas, coma
unha agresión á tradición militar e provocou amplas tensións no seu seo.
B.3.- A reforma agraria.
 Foi o proxecto de maior envergadura comezado pola República, tendo en conta o papel da agricultura na economía española.
T Dunha poboación activa de aproximadamente 8,5 millóns de persoas, case a metade traballaban na agricultura, e destas case 2 millóns eran
xornaleiros, 750.000 arrendatarios e parceiros, e o resto, pequenos e medianos propietarios.
T A situación era especialmente grave en Andalucía, Estremadura e a Mancha: máis do 50% da terra estaba nas mans dun reducido grupo de
grandes propietarios absentistas, que posuían enormes extensións de terras explotadas en réxime de monocultivo, en contraste co elevado
número de xornaleiros sen terras (o 65% da poboación activa agraria aproximadamente).
T As condicións de vida dos xornaleiros eran moi duras: só traballaban durante un curto período de tempo ao ano (durante a recolección e a
sementeira) e os salarios, dada a abundancia de man de obra, eran ridículos, polo que sobrevivían en condicións de extrema pobreza. A miseria
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e a desesperación eran habituais entre estes xornaleiros, que xa non tiñan a válvula de escape da emigración ás cidades ou a América, dado o
impacto internacional da crise de 1929 e a gran depresión. Neste contexto arraigaban facilmente as tendencias revolucionarias.
T A miseria tamén se cebaba cos pequenos propietarios minifundistas, numerosos no Norte, que, con numerosa familia que manter e cos escasos
ingresos obtidos dunhas terras xeralmente pobres, caían en mans de prestamistas que os encadeaban con intereses abusivos.
 Os dirixentes da República decidiron abordar desde o principio a cuestión agraria cun triple obxectivo: transformar a desigual distribución da
propiedade da terra, mediante a expropiación de terras dos grandes propietarios absentistas; remediar o paro agrario, mediante o asentamento
de xornaleiros nas fincas expropiadas; e incrementar a produtividade das explotacións agrarias mediante a racionalización do cultivo. Era en
conxunto un problema complexo e espiñoso, que xeraría necesariamente oposicións e resistencias por parte dos propietarios, e sobre o cal os
partidos do Goberno (republicanos e socialistas) non tiñan unha postura común, pero que era urxente afrontar.
C

As primeiras medidas foron adoptadas por Francisco Largo Caballero, ministro de Traballo, na primavera de 1931, durante a etapa do Goberno
provisional. Consistían nun conxunto de reformas destinadas a transformar o sistema de relacións laborais e mellorar as condicións de vida e de
traballo dos obreiros e, especialmente, dos campesiños.
T O Decreto de termos municipais obrigaba os patróns a contratar xornaleiros residentes no concello, para rematar coa estratexia de recorrer
a xornaleiros doutros concellos cando os propios estaban en folga.
T O Decreto de laboreo forzoso obrigaba os propietarios a manter cultivadas as súas terras, co cal aumentaría a contratación de man de obra e
a produción, e para evitar o boicot dos propietarios opostos ás reformas agrarias.
T A prolongación automática dos contratos de arrendamento agrario.
T A implantación da xornada de oito horas no campo.
T A extensión das medidas de protección aos traballadores (seguro de accidentes, de retiro, de maternidade).
T Establecemento dos xurados mixtos (herdeiros, en certo modo, dos comités paritarios nos que Largo Caballero participara durante a ditadura
de Primo de Rivera) que debían solucionar os problemas entre obreiros e patróns, especialmente no tema dos salarios.

C

Pero a reforma da estrutura da propiedade agraria foi un proceso lento, cheo de obstáculos, interminables discusións e sucesivos proxectos. Por
fin, o 9 de setembro de 1932 as Cortes aprobaron a Lei de Bases da Reforma Agraria: era un texto farragoso (que contemplaba ata trece categorías
de terras expropiables), cheo de erros, que esixía unha burocracia tan enorme para facer o inventario de terras expropiables e unha financiación
tan elevada para indemnizar os antigos propietarios, que na práctica apenas se aplicou.
T En esencia, a lei establecía a expropiación sen indemnización das terras dos Grandes de España, por considerar que apoiaran o recente intento
de golpe de Estado protagonizado polo xeneral José Sanjurjo (10 de agosto de 1932). Expropiaríanse, con indemnización, os antigos señoríos
xurisdicionais, as terras incultas ou deficientemente cultivadas, as regables e non regadas, as que estivesen sempre arrendadas, as que ocupasen
máis da sexta parte dun municipio e fosen dun só propietario... entre outras categorías.
T As terras expropiadas destinábanse a asentar as familias campesiñas, as cales non poderían vendelas, nin arrendalas nin hipotecalas.
T Creouse o Instituto de Reforma Agraria (IRA), encargado de elaborar o inventario de terras expropiables, cun exiguo orzamento anual de 50
millóns de pesetas para indemnizar os propietarios e dar créditos aos campesiños para adquirir fertilizantes, sementes, maquinaria, etc. Con
estes insignificantes medios, a lei converteuse en letra morta e na grande ilusión perdida do campesiñado.

C

Os problemas da agricultura española non se limitaban á propiedade da terra. Os reformadores republicanos eran conscientes da necesidade de
diversificar os cultivos e de aumentar os rendementos. Para iso publicaron en 1932 importantes medidas complementarias, entre as que destaca
a Lei de intensificación de cultivos: pretendía incrementar o emprego rural mediante a ocupación temporal por parte dos xornaleiros de terras de
labranza que estivesen sen cultivar. Esta medida afectou sobre todo ás terras ermas de Extremadura e Andalucía.

 Os resultados da reforma foron bastante limitados e levaron consigo un considerable aumento da tensión social. A reforma aplicouse con moitas
limitacións, acabaron expropiándose moitas menos hectáreas das previstas e asentáronse moitos menos campesiños dos esperados inicialmente
(se o plan era asentar entre 60.000 e 75.000 campesiños, entre 1932 e 1934 asentáronse tan só unhas 12.000 familias).
T Como causas deste fracaso cabería citar a complexidade técnica da propia lei, a lentitude e as dificultades burocráticas da súa aplicación, a falta
de orzamento destinado polo Goberno ás indemnizacións e, finalmente, a enconada resistencia dos propietarios, que recorreron a todo tipo
de medios e artimañas para esquivar a lei e impedir a súa posta en práctica.
C A aplicación da reforma agraria tivo consecuencias sociais moi importantes.
T Os grandes propietarios -asociados na Agrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas- consideraron o réxime republicano como inimigo
dos seus intereses, boicotearon sistematicamente a aplicación dos decretos agrarios e mantiveron a miúdo unha actitude desafiante fronte aos
campesiños. A maioría deles aliouse cos partidos de dereitas e formaron un poderoso bloque de oposición ás reformas republicanas.
T Os campesiños quedaron profundamente decepcionados e, vendo frustradas as esperanzas depositadas na República, orientáronse cara a
posturas máis revolucionarias, que comportaron actuacións violentas instigadas polo anarquismo (ocupación de terras, incendios de casais,
liortas coa Garda Civil...). Así, o relativo fracaso da reforma agraria foi unha das principais causas da aguda axitación social do período 1933-1934.
N 3.- Comenta o seguinte texto:
Todos os proxectos perseguen en primeiro termo a resolución do paro obreiro. (...) Como o intenta este proxecto? Con asentamentos. (...)
A segunda finalidade é a redistribución da terra. Ten que redistribuírse de novo para que cumpra a función que agora non realiza; a expropiación da
terra debe facerse por razón da súa orixe e por razón do seu emprego. Así pois, a redistribución da terra farase a base das terras de señorío e dos
bens comunais. Se o proxecto ten unha tendencia, podería ser esta: a de intervir o Estado en todas as ordes da economía agraria para (...) racionalizar
a produción. O coidar que a terra cumpra a función social que lle corresponde. Xa sabemos que este problema, coma o relixioso, tiña que levantar
tempestades sobre os homes que o impulsasen. Este é o sino dos homes que asisten aos inicios dun cambio de réxime.
Discurso de Marcelino Domingo sobre a reforma agraria nas Cortes, 15 de xuño de 1932.
N 4.- Comenta o documento 11 da páxina 310. (Que terras expropiar?)
B.4.- A reforma educativa. [páx. 311]
N 5.- Que medidas concretas levaron a cabo os republicanos para estender a cultura e a educación?
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B.5.- A reforma do Estado centralista. A autonomía de Cataluña.
 A Segunda República tivo que abordar unha cuestión pendente desde a Restauración: a organización territorial do Estado. A Constitución de 1931
intentou conxugar a defensa do Estado unitario coas aspiracións de autogoberno das rexións con sentimentos nacionalistas: fronte á opción federal
e á opción unitaria centralista, decidiuse por unha terceira vía: a do Estado integral, constituído por "Municipios mancomunados en provincias e
polas rexións que se constitúan en réxime de autonomía".
C O Título I detallaba o procedemento para a formación dunha rexión autónoma e delimitaba o reparto de competencias entre a Administración
central e as autonomías. Aquelas zonas que, en razón de afinidades históricas, culturais e económicas decidisen organizarse como rexión autónoma,
deberían elaborar un Estatuto de Autonomía, o cal tiña que superar as seguintes condicións: debía ser proposto pola maioría dos concellos, tiña
que ser aprobado en referendo polos dous terzos dos electores da rexión, e debía ser aprobado polas Cortes. Baseándose nestas normas, tres
nacionalidades históricas decidiron elaborar os seus respectivos estatutos de autonomía: Cataluña, o País Vasco e Galicia. O proceso presentou
caracteres e ritmos diferentes en cada unha delas. Neste período só foi aprobado e entrou en vigor o Estatuto de Cataluña. [páx. 312-313]
Etapas do proceso

Cataluña

País Vasco

Galicia

Aprobación pola maioría dos Concellos 20 xuño 1931 (Estatuto de Núria [Xirona])

3 agosto 1933 só polos de Biscaia e Guipúscoa

19 decembro 1932 en Santiago

Aprobación en referendo popular

2 agosto 1931

5 setembro 1933 (ídem) Non aprobado en Álava

28 xuño 1936

Aprobación polas Cortes

9 setembro 1932 tras o golpe de Estado de Sanjurjo

1 outubro 1936, só vixente na zona republicana

Presentado (15-7-1936) non discutido nin aprobado

Partidos políticos - Presidente

Esquerra Republicana - Francesc Maciá-Lluis Companys PNV - José Antonio Aguirre

---

C.- Os adversarios do reformismo. Conflitividade política e social.
 As reformas polarizaron a vida política española e o réxime republicano topou coa resistencia e coa oposición dos sectores máis directamente
afectados (Igrexa, Exército, propietarios de terras, organizacións patronais...) que pouco a pouco foron reorganizando a dereita monárquica, mentres
os sectores máis intransixentes crearon organizacións de talante autoritario. Por outra banda, a impaciencia dos traballadores fronte ás reformas
e o desencanto ante a lentitude e timidez dalgunhas delas promoveron unha escalada de conflitividade, alentada pola incidencia do paro e polas
duras condicións de vida, e protagonizada fundamentalmente polas organizacións anarquistas.
 Enfrontada desde os seus primeiros días a adversarios dispostos a rematar con ela por calquera medio, a República tivo que dotarse de instrumentos
legais de defensa. O temor a que o deterioro progresivo da orde social ameazase a estabilidade do sistema democrático levou o Goberno a presentar
nas Cortes a Lei de Defensa da República, aprobada o 20 de outubro de 1931.
C O texto definía como actos de agresión á República: a incitación á resistencia ou desobediencia ás leis ou á forza pública; a comisión ou incitación
de actos de violencia por motivos políticos, relixiosos ou sociais; a difusión de noticias que perturbasen a paz social; a apoloxía do réxime
monárquico; a tenencia ilícita de armas de fogo e explosivos; as folgas salvaxes e a coacción laboral; as subidas inxustificadas de prezos e a
neglixencia profesional dos funcionarios públicos.
C As penas a aplicar ían desde fortes multas ata o confinamento, o desterro ou a perda de emprego público. A lei outorgaba ao ministro da
Gobernación poderes discrecionais para prohibir actos públicos, suspender medios de comunicación, encarcerar temporalmente a cidadáns sen
mandato xudicial, ordenar rexistros e ilegalizar asociacións perigosas para a orde social ou investigar a procedencia dos seus fondos.
C A Lei de Defensa era unha durísima medida de excepción que permitiu ao Goberno actuar contra os seus inimigos manifestos con rapidez e á marxe
do sistema xudicial, anulando de feito as garantías constitucionais. A dereita considerouna unha auténtica ditadura do Goberno que ameazaba as
liberdades democráticas, e combateu a súa aplicación.
C.1.- A oposición ás reformas.
 A oposición parlamentaria estivo encabezada polo Partido Republicano Radical de Lerroux, cada vez máis enfrontado coas reformas do Goberno;
contra elas uníronse outras forzas de dereita: os deputados agrarios, os monárquicos e os católicos. As asociacións patronais federáronse na Unión
Económica Nacional, que dirixiu a oposición contra a reforma agraria e a lexislación laboral.
 Actitude dos partidos e sindicatos obreiros ante a Segunda República.
C Dentro do sindicalismo anarquista (CNT), que en 1936 contaba con un millón de afiliados, enfrontáronse dúas correntes a raíz dun manifesto asinado
en 1931 por trinta significados dirixentes.
T A tendencia máis moderada (os chamados treintistas) estaba representada por Ángel Pestaña e Juan Peiró; defendía unha orientación máis
netamente sindicalista e amosaba un certo apoio á República. Consideraba que a revolución non podería ser obra dunha minoría "audaz", senón
dun esforzo colectivo das masas organizadas sindicalmente. A tendencia máis radical estaba formada polo sector insurreccionalista artellado
ao redor da FAI (Federación Anarquista Ibérica) e estaba liderada por Juan García Oliver, Buenaventura Durruti e Francisco Ascaso. Era partidaria
dunha presión continua -o que eles chamaban ximnasia revolucionaria- que acelerase o proceso de revolución social.
T A dirección da CNT viuse desbordada polo sector faísta que foi progresivamente impoñendo os seus criterios. A CNT viu na experiencia
republicana a ocasión idónea para propiciar a revolución e fomentou a conflitividade laboral (folgas xerais), a insurrección campesiña e o
establecemento de comunas libertarias coa finalidade de destruír a orde burguesa existente.
C Asemade, a poderosa organización socialista do agro, a Federación Nacional de Traballadores da Terra (FNTT), vinculada á UXT, que tiña máis de
450.000 membros, desprazouse tamén cara a posicións máis radicais.
C O Partido Comunista aumentou a súa afiliación, situándose en máis de 11.000 membros e José Díaz converteuse en secretario xeral. O PCE optou
tamén por unha liña dura e revolucionaria, e non colaborou en principio coa República.
C.2.- A conflitividade política e social.
 Desde o verán de 1931 apréciase un aumento da tensión política e social, constatable en distintas frontes, pero especialmente grave entre os
militares e os xornaleiros, que organizaron diversos actos de protesta contra o Goberno de Azaña.
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C.2.1.- O malestar no exército. A sublevación de Sanjurjo.
 Algúns sectores do exército pretenderon recoller o descontento xerado entre os grupos máis conservadores da sociedade pola concesión da
autonomía a Cataluña, polas reformas relixiosa e militar, así como pola aparente alarma social creada polas folgas e desordes públicas.
T Facéndose eco deste malestar, o xeneral José Sanjurjo protagonizou un golpe de Estado, coa pretensión de forzar a viraxe da República á dereita
(10 de agosto de 1932), pero fracasou estrepitosamente. Os participantes na sanjurjada foron detidos e condenados. Como reacción,
republicanos e socialistas deixaron de lado as súas diferenzas e aproximaron as súas posturas, o que permitiu a aprobación de leis como o
Estatuto de Autonomía de Cataluña, a expropiación de terras da alta nobreza e a lei de Reforma Agraria.
T En decembro de 1933 creouse a UME (Unión Militar Española) como unha organización clandestina de militares de dereitas e antirreformistas,
que tería unha activa participación no golpe de Estado de 1936.
C.2.2.- Os conflitos sociais.
 A conflitividade social coñeceu un incremento constante e as súas manifestacións máis evidentes foron as folgas, as insurreccións, as ocupacións
de terras e as revoltas campesiñas, alentadas polos anarquistas. Estas revoltas (frecuentes en Estremadura, Andalucía e Castela) consistían en tomar
a Casa do Concello, queimar o rexistro da propiedade, colectivizar a propiedade e declarar o comunismo libertario, e remataban coa chegada das
tropas da Garda Civil ou da Garda de Asalto (corpo de policía creado pola República con oficiais de clara fidelidade republicana). A posterior
represión adoitaba ser moi cruenta e xeraba unha maior tensión e frustración das masas campesiñas.
C O acontecemento máis tráxico deste tipo de conflitos sucedeu en Casas Viejas, un pobo gaditano situado nunha zona de fame endémica,
desemprego e pobreza estrema, agravada polo boicot dos patróns á República. O día 10 de xaneiro de 1933, os seus habitantes proclamaron o
comunismo libertario, colectivizaron as terras, cortaron as liñas telefónicas e cavaron trincheiras. A represión foi especialmente sanguinaria: os
campesiños sublevados (entre os que estaba o anarquista Curro Cruz, alcumado Seisdedos) foron acurralados, algúns queimados na casa onde
resistían e outros fusilados sen xuízo previo.
C Estes feitos causaron un forte impacto na opinión pública e foron utilizados polas dereitas para desprestixiar o Goberno. Ademais, os revolucionarios
de esquerda querían acabar con esta república que cualificaban de burguesa e que non atendía as demandas sociais do pobo.
D.- Reorganización das dereitas e ruptura da coalición gobernamental.
D.1.- A reorganización das dereitas. [páx. 314-315]
N 6.- Identifica e caracteriza os novos grupos políticos que cuestionaron e combateron a legalidade republicana.
1.- Cremos na suprema realidade de España. Fortalecela, elevala e engrandecela é a urxente tarefa colectiva de todos os españois. Á realización desta
tarefa terán que pregarse inexorablemente os intereses dos individuos, dos grupos e das clases.
2.- España é unha unidade de destino no universal. Toda conspiración contra esta unidade é repulsiva. Todo separatismo é un crime que non
perdoaremos. A Constitución vixente, en canto que incita ás disgregacións, atenta contra a unidade de destino de España. Por iso esiximos a súa
anulación fulminante.
6.- O noso Estado será un instrumento totalitario ao servizo da integridade patria.Todos os españois participarán nel a través da súa función familiar,
municipal e sindical. Ninguén participará a través dos partidos políticos.
9.- Concibimos a España, no económico, como un xigantesco sindicato de produtores. Organizaremos corporativamente a sociedade española mediante
un sistema de sindicatos verticais por ramas da produción, ao servizo da integridade económica nacional.
10.- Rexeitamos o sistema capitalista, que se desentende das necesidades populares, deshumaniza a propiedade privada e amontoa os traballadores
en masas informes, propicias á miseria e á desesperación.
O noso sentido espiritual e nacional repudia tamén o marxismo. Orientaremos o ímpeto das clases laboriosas, hoxe descarreiradas polo marxismo,
no sentido de esixir a súa participación directa na gran tarefa do Estado nacional.
26.- Falange Española de las J.O.N.S. quere unha orde nova, enunciada nos anteriores principios. Para implantala (...), aspira á revolución nacional.
O seu estilo preferirá o directo, ardente e combativo. A vida é milicia e ha de vivirse con espírito acendrado de servizo e de sacrificio.
FE-JONS. Programa. 13 de febreiro de 1934.
D.2.- A ruptura da coalición gobernamental.
 O Goberno de Azaña foise debilitando ao longo de 1933 como consecuencia de varios factores: a falta de entendemento entre os republicanos e
o PSOE, que se acusaban mutuamente do deterioro da situación; a presión das dereitas, cada vez máis organizadas; o impacto social dos sucesos
de Casas Viejas; a perda de apoios populares, manifestada no fracaso das eleccións municipais de abril de 1933... Nestas condicións, Azaña dimitiu
(8 de setembro de 1933) e o presidente da República (Alcalá Zamora) disolveu as Cortes e convocou eleccións para o 19 de novembro de 1933.
C A campaña electoral foi intensa. As forzas da dereita presentaron unha fronte común formada pola CEDA, Renovación Española, agrarios e
independentes; no seu programa figuraba a revisión da Constitución, da lexislación laica e a paralización das reformas, especialmente as agrarias.
Os republicanos e os socialistas presentáronse por separado na maioría das circunscricións. Os anarquistas chamaban á abstención. Por primeira
vez en España votaban as mulleres.
Os candidatos da coalición antimarxista defenderán resoltamente a necesidade dunha inmediata derrogación, pola vía que en cada caso proceda, dos
preceptos, tanto constitucionais como legais, inspirados en designios laicos e socializantes (… ); traballarán sen descanso para lograr a cancelación
de todas as disposicións confiscadoras da propiedade e persecutorias das persoas, das Asociacións e das crenzas relixiosas.
(...) A impedir que a política anticatólica, antieconómica e antinacional, representada polo socialismo e os seus subalternos auxiliares, máis ou menos
descubertos ou subrepticios, prevaleza ou sequera inflúa predominantemente, como ata agora, na gobernación do Estado, irán vigorosa e
enerxicamente encamiñados, todos os nosos esforzos.
Manifesto electoral da coalición antimarxista por Madrid (CEDA, carlistas...). El Debate, 1 de novembro de 1933.
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1.4.- O Bienio de dereitas. Novembro de 1933 - febreiro de 1936. [páx. 316]
A.- A política rectificadora. [páx. 316-317]
N 7.- Que medidas adoptou o novo Goberno presidido por Lerroux? Que reaccións provocaron?
B.- Os sucesos de outubro de 1934. [páx. 317 a 319]
 O enfrontamento coas forzas nacionalistas de Cataluña e do País Vasco, así como a radicalización dos socialistas e a proliferación de folgas e de
conflitos, levaron a CEDA a endurecer a súa posición e a reclamar unha acción máis contundente en materia de orde pública, esixindo participar
directamente no Goberno baixo a ameaza de retirarlle o seu apoio parlamentario. O presidente do Goberno, Lerroux, accedeu a estas peticións,
e o 4 de outubro de 1934 outorgoulle tres carteiras ministeriais (Traballo, Xustiza e Agricultura) á CEDA, que mantivera sempre unha certa
ambigüidade respecto da legalidade republicana e non agochaba as súas simpatías polo fascismo.
C As forzas de esquerda interpretaron a entrada da CEDA no Goberno como a caída da República en mans do fascismo, e reaccionaron de inmediato:
o día 5 iniciaron un movemento revolucionario, capitaneado polos socialistas, e chamaron o país á folga xeral e á insurrección armada, aínda que
eran conscientes de que se estaban sublevando contra un Goberno elixido democraticamente.
B.1.- A folga xeral.
B.2.- A proclamación do Estado catalán.
B.3.- A revolución de Asturias.
N 8.- Coa axuda do mapa da páxina 318, resume os feitos e o alcance da revolución de outubro de 1934.
 Os sucesos de outubro de 1934 puxeron de relevo a extremada polarización á que chegara a política española e a disociación entre o mantemento
do réxime republicano e da democracia política. A resposta insurreccional dada polas forzas de esquerda significaba que preferían defender a
República antes cá democracia, incluso apelando á violencia. Isto tivo enormes consecuencias para o futuro.
C.- Cara ás eleccións de febreiro de 1936.
 A revolución de outubro marcou profundamente a evolución da República.
C A represión estendeuse por todo o país. A opinión pública e o propio Goberno dividíronse sobre o alcance das penas a impoñer aos sublevados de
outubro: a CEDA e outros grupos de dereita eran partidarios de aplicar as condenas co máximo rigor (incluídas as penas de morte); o Presidente
da República e gran parte do país defendían a amnistía. A dura represión uniría as forzas de esquerda, ata entón divididas, contra a política do
Goberno e arredor dun programa común que esixía, en primeiro lugar, a amnistía para todos os detidos.
C O réxime experimentou unha forte dereitización; a CEDA incrementou a súa presenza no poder e logrou cinco carteiras no novo Goberno presidido
por Lerroux (maio de 1935): Gil Robles ocupaba o ministerio de Guerra e nomeou a Franco Xefe do Estado Maior.
C Durante 1935 o Goberno radical-cedista intensificou o seu programa de rectificación: suspendeu o Estatuto de autonomía de Cataluña, en represalia
pola participación do Goberno catalán nos sucesos de outubro; o 1 de agosto aprobou a nova Lei de Reforma Agraria, que significaba de feito unha
auténtica contrarreforma ao deixar sen contido o proceso de entrega de terras e asentamento de campesiños; devolveu as propiedades aos xesuítas;
elaborou un anteproxecto de revisión da Constitución en sentido restritivo...
C.1.- A crise do segundo bienio.
 En outono de 1935 produciuse a crise do Goberno: o Partido Republicano Radical viuse implicado nunha serie de escándalos de corrupción, coma
o caso do estraperlo (unha ruleta trucada que se intentou implantar en varios casinos españois mediante subornos a líderes do PRR), ou os casos
de malversación de fondos por parte de varios dos seus dirixentes. Estes asuntos agravaron as diferenzas no interior da coalición gobernamental
e desprestixiaron os radicais como opción de goberno. Alejandro Lerroux tivo que dimitir (setembro) e o PRR entrou nun proceso de disgregación.
C Gil Robles intentou aproveitar o afundimento dos seus socios para acceder á xefatura do Goberno, pero Alcalá Zamora, temendo que a chegada
daquel ao poder significase a aparición dunha ditadura de dereitas, negouse e preferiu nomear a republicanos de centro (Joaquín Chapaprieta,
Manuel Portela Valladares). Estes Gobernos foron breves a causa da falta de consenso entre as forzas parlamentarias.
C Ante esta situación política, o presidente da República disolveu as Cortes (por segunda vez) e convocou eleccións para o 16 de febreiro de 1936.
C.2.- A reorganización das forzas políticas.
 Desde 1934, en paralelo á conflitividade política e social, as forzas políticas de dereitas e de esquerdas reorganizáronse e radicalizáronse.
C En decembro de 1934, José Calvo Sotelo fundou o Bloque Nacional, coalición formada por monárquicos, tradicionalistas e outros sectores de
dereitas, unidos pola oposición frontal ao réxime republicano. O seu programa consistía na implantación dun Estado autoritario, corporativo e rexido
por unha monarquía tradicional. Discrepaban da estratexia política da CEDA, disposta a participar no xogo político da República.
C En abril de 1934 os partidos republicanos de esquerda uníronse e formaron Izquierda Republicana, presidida por Manuel Azaña. Este partido e as
demais forzas de esquerda defendían a creación dunha ampla coalición contra as dereitas e o fascismo; as xestións culminaron na formación dunha
coalición electoral chamada Frente Popular. O pacto da Fronte Popular suscribírono, o 15 de xaneiro de 1936, Izquierda Republicana, Unión
Republicana, o Partido Socialista, a Unión General de Trabajadores, as Juventudes Socialistas, o Partido Comunista, o Partido Sindicalista de Ángel
Pestaña, e o filotrotskista Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM).
T O seu programa centrábase na amnistía para os delitos políticos e sociais, a reforma do Tribunal de Garantías Constitucionais, a continuidade
da lexislación reformista do primeiro bienio e a reanudación dos procesos de autonomía rexional. As forzas obreiras, que non lograran introducir
no acordo medidas de nacionalización da economía, permanecerían fora do futuro Goberno frentepopulista, que estaría integrado polos grupos
republicanos de esquerda, pero apoiarían a súa xestión desde as restantes institucións do Estado.
N 9.- Compara os programas electorais das dereitas (doc. 21 da páx. 319) e das esquerdas (doc. 22 da páx. 320).
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C.3.- As eleccións de febreiro de 1936.
 A campaña electoral para as eleccións do 16 de febreiro de 1936 foi moi axitada e de elevada violencia verbal, con ataques mutuos entre os
candidatos das formacións que a elas concorrían. A esquerda presentábase unida, pero as dereitas non presentaron un programa único (CEDA,
Bloque Nacional, Falanxe), aínda que nalgunhas zonas fixeron pactos puntuais para as eleccións (Fronte Nacional Contrarrevolucionaria).
C A coalición de forzas de esquerda -Fronte Popular- obtivo o 48% dos votos, mentres as dereitas se fixeron co 46,5% e as forzas que se reclamaban
de centro só obtiveron un 5,4% dos votos. A diferenza entre as esquerdas e as dereitas era escasa -algo máis de 150.000 votos-, pero a lei electoral
favorecía as maiorías, polo que o reparto de escanos no Parlamento foi moi desigual -a esquerda obtiña máis do dobre cá dereita- e non reflectía
a realidade política e social do país. As chamadas dúas Españas estaban definidas e parecían irreconciliables.
CADRO SIMPLIFICADO DOS RESULTADOS DAS ELECCIÓNS A CORTES DURANTE A SEGUNDA REPÚBLICA.
Partidos

Resultados obtidos

28 xuño 1931

19 novembro 1933

16 febreiro 1936

Nº total de votos

657.872

3.365.700

4.503.524

Nº de deputados

41

204

124

Nº total de votos

1.165.692

2.051.500

526.615

Nº de deputados

119

168

51

Nº total de votos

2.881.056

3.118.00

4.654.116

Nº de deputados

279

94

278

Dereita

Centro

Esquerda

1.5.- A Fronte Popular. Febreiro-xullo de 1936.
 Tras o triunfo electoral, o día 19 Azaña formou un Goberno composto só por republicanos de esquerda, conforme ao pactado antes das eleccións.
O seu obxectivo era retomar as reformas emprendidas no primeiro bienio. O 7 de abril, as novas Cortes decidiron destituír o presidente da República,
Niceto Alcalá Zamora, por considerar que a segunda disolución das Cortes (previa ás eleccións) fora improcedente. No seu lugar foi elixido Manuel
Azaña (10 de maio), o cal nomeou a Santiago Casares Quiroga presidente do Goberno.
A.- A reanudación das reformas.
 O Goberno da Fronte Popular iniciou a posta en práctica do seu programa de forma inmediata: decretou unha amnistía que afectou a uns 30.000
presos; obrigou os empresarios a readmitir a todos os obreiros despedidos por causas políticas ou sindicais; acelerou o proceso da reforma agraria
e o IRA foi autorizado a ocupar as fincas que considerase de utilidade social (entre maio e xullo de 1936 asentáronse máis campesiños que nos cinco
anos anteriores da República); restableceu as leis derrogadas no bienio de dereitas (Estatuto catalán, Lei de Congregacións Relixiosas); recuperou
a política reformista no ensino; modificou a cúpula do exército trasladando os xenerais máis conservadores e proclives ao golpismo (Manuel Goded
a Baleares, Francisco Franco a Canarias e Emilio Mola a Pamplona).
B.- O impulso aos Estatutos de autonomía. [páx. 321 a 323]
 O Goberno da Fronte Popular restableceu o Estatuto de Cataluña e iniciou tamén a tramitación parlamentaria de novos Estatutos de autonomía:
o do País Vasco foi discutido nas Cortes e estaba listo para ser aprobado en xuño de 1936; o de Galicia foi ratificado en referendo o 28 de xuño de
1936 pero non chegou a ser discutido nas Cortes como consecuencia do estalido da guerra.
B.1.- A autonomía do País Vasco.
B.2.- A autonomía de Galicia.
C.- Problemas internos e radicalización social.
 A Fronte Popular tivo fisuras desde un principio, xa que no seo da coalición coexistían dúas tendencias: os defensores do reformismo democrático
e os partidarios de iniciar un proceso revolucionario. De feito, a confluencia electoral destas dúas tendencias foi un feito conxuntural, como un medio
para conter o avance do fascismo en España.
C Tras as eleccións, Francisco Largo Caballero impuxo a estratexia revolucionaria no PSOE, na UXT e nas Xuventudes Socialistas, apartándose do
reformismo subscrito no pacto electoral e defendido polo sector moderado liderado por Indalecio Prieto.
C Menos radical foi a postura do Partido Comunista, que defendía o apoio ao Goberno republicano para consolidar as transformacións democráticas,
e manifestouse contrario ás desordes públicas, que alarmaban ás clases medias.
C No congreso de Zaragoza (maio de 1936) a CNT confirmou a súa posición revolucionaria e antirrepublicana, cun programa de acción radical no que
propuña a supresión do culto relixioso público, a confiscación de todos os bens produtivos, a colectivización e a creación de comunas libres, coa
conseguinte desaparición do Estado.
 Os sectores conservadores da sociedade alarmáronse ante a reanudación da política reformista, que ameazaba o seu poder económico, e ante a
radicalización das masas obreiras, que subvertía a orde burguesa. Polo mesmo, apoiaron as forzas políticas que representaban os seus intereses
-o Bloque Nacional e a CEDA- e formaron un verdadeiro contrapoder en defensa da orde, a propiedade, a relixión e a patria. A súa estratexia
consistiu en pasar abertamente á provocación deliberada e á conspiración contra o Goberno electo.
 Así, durante a primavera de 1936 produciuse en España un imparable deterioro da orde pública, que o Goberno foi incapaz de frear. Xerouse unha
dinámica de acción-represión que desestabilizou a República e contribuíu a radicalizar a división social e ideolóxica do país.
C A desorde pública manifestouse basicamente de tres maneiras:
T En primeiro lugar, a violencia no campo -disturbios, ocupacións de terras, altercados entre campesiños e Garda Civil, especialmente en
Estremadura e en Andalucía...-, e o incremento dos conflitos laborais -folgas continuadas-.
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C

T En segundo lugar, os saqueos e queima de edificios eclesiásticos e os ataques a membros do clero, a miúdo realizados por grupos espontáneos
que actuaban a partir de rumores absurdos.
T Por último os atentados políticos protagonizados polos grupos situados nos extremos do arco ideolóxico. Na rúa, as milicias da Falanxe,
engrosadas por mozos decepcionados da CEDA (as Juventudes de Acción Popular), chocaban diariamente coas milicias sindicais de esquerda
-que se reforzaron tras establecerse a alianza entre as Xuventudes Socialistas e as Comunistas nas Xuventudes Socialistas Unificadas (XSU, abril
de 1936), dirixidas por Santiago Carrillo-, e coas da CNT-FAI que tamén creceran espectacularmente.
Este clima de violencia, propiciado en boa parte polas milicias de dereitas, foi o detonante para que entre os sectores máis conservadores da
sociedade comezase a tomar corpo a idea de que o recurso ao golpe de Estado militar era a única solución.
D.- A conspiración militar.

D.1.- A xestación da rebelión militar.
 A idea da intervención militar na vida política, mal endémico da España contemporánea, estaba latente desde os comezos da Segunda República;
unha parte do exército mostrou abertamente a súa hostilidade ao novo réxime e non deixou nunca de conspirar contra el. O primeiro intento de
sublevación militar producírase xa en agosto de 1932, dirixido polo xeneral José Sanjurjo, detido, condenado e logo indultado. En febreiro de 1936,
tras coñecerse os resultados electorais, o xeneral Franco intentou a declaración do estado de guerra, e sectores da dereita presionaron o xefe de
Goberno -Manuel Portela Valladares- antes de que dimitise, para que lle entregase o poder ao exército.
C En marzo empezaron a tramarse varias conspiracións á vez, de maneira paralela e confusa. Un grupo de xenerais (Emilio Mola, Manuel Goded,
Andrés Saliquet, José Enrique Varela...) e de políticos da Comunión Tradicionalista (carlistas), de Falange Española e de Renovación Española
(monárquicos), planificaron diversas tentativas de insurrección contra a República, que non chegaron a ter unha plasmación concreta.
C En abril o xeneral Emilio Mola tomou o mando da conspiración; baixo o nome de O Director comezou a preparar o golpe de Estado de maneira
minuciosa e a coordinar as tramas civil e militar da sublevación baixo o mando do exército.
T Á rebelión fóronse incorporando distintos militares, principalmente xenerais e oficiais de grao medio (capitáns, comandantes, coroneis...) moitos
deles afiliados á reaccionaria Unión Militar Española. Franco incorporouse no último momento.
T A trama civil estaba conformada polos líderes dos partidos de dereita -José Antonio Primo de Rivera (FE-JONS), Manuel Fal Conde (Comunión
Tradicionalista), José Calvo Sotelo (Bloque Nacional), José María Gil Robles (CEDA)...-, representantes da oligarquía -terratenentes, a xerarquía
eclesiástica e importantes financeiros como Juan March-, e as milicias armadas da Falanxe e dos carlistas (os requetés).
 A idea de que os militares preparaban unha acción de forza, aínda que sen concreción total, era coñecida polo Goberno e as forzas de esquerda.
As súas actitudes oscilaban entre as advertencias á poboación, a vixilancia, as ameazas e un certo e difuso desexo de que o conflito estalase para
castigar definitivamente os culpables, considerando, nun exceso de confianza, que os sublevados non serían moitos e que as forzas republicanas
serían capaces de dominalos rapidamente.
D.2.- Móbiles e proxectos da conspiración.
 O alzamento aglutinou forzas diversas movidas por un complexo entramado de intereses:
T Intento de poñer fin ás reformas económicas e sociais da Fronte Popular.
T Decisión de acabar co deterioro crecente da orde pública.
T Defensa dos valores católicos e os principios burgueses tradicionais: propiedade, relixión, familia...
T Concepción unitaria da estrutura do Estado, que considera as autonomías rexionais desintegradoras da patria.
T Obsesión por evitar unha revolución proletaria que se prevía inminente.
T Desexo do exército de asumir de novo un papel decisorio na vida política.
T Anhelo dun Estado autoritario ao estilo dos fascismos europeos.
C Os conspiradores carecían dun proxecto político definido para organizar o país tras o triunfo do golpe militar. O seu nexo común era acabar co
Goberno da Fronte Popular, suspender a Constitución e disolver as Cortes.
T Mola pretendía establecer unha ditadura militar transitoria, que chamou Ditadura republicana; a CEDA desexaba a restauración da monarquía
borbónica (Alfonso XIII); os falanxistas querían implantar un réxime fascista segundo o modelo italiano; os carlistas buscaban restaurar a
monarquía tradicional na persoa do pretendente carlista Alfonso Carlos de Borbón.
C O relativo fracaso do golpe de Estado desencadeou unha longa guerra civil, no transcurso da cal se foi definindo o obxectivo de destruír a República
e instaurar un novo réxime de carácter autoritario.
D.3.- Os planos da rebelión.
 Os conxurados foron concretando os planos da rebelión e o papel de cada un deles na rebelión.
C O exército de África sería o primeiro en sublevarse, secundado despois por levantamentos escalonados na Península nas 24 ou 36 horas seguintes.
C Os militares conxurados faríanse co control da zona que lles correspondía, deterían as autoridades militares e civís fieis ao Goberno da República,
así como os dirixentes locais das forzas obreiras, e proclamarían o estado de guerra. Tomarían os edificios públicos estratéxicos, dominarían os
depósitos de armas e reducirían as forzas hostís, co apoio dos elementos civís partidarios da sublevación.
C Se triunfaban, organizarían columnas para ser enviadas a outras zonas; se atopaban fortes resistencias defenderían as súas posicións encerrados
nos cuarteis ata a chegada de reforzos.
C O exército de África, unha vez asegurado o dominio do Protectorado, debía trasladarse á Península, transportado pola Mariña, e converxer
rapidamente sobre Madrid, onde se faría co control do Goberno e establecería un Directorio militar encabezado polo xeneral José Sanjurjo,
respectado por todos os altos mandos, que vivía exiliado en Portugal.
C A rebelión militar e civil debía ser rápida e violenta, eliminando a todos os elementos contrarios aos valores defendidos polos sublevados.
 O golpe militar, xa moi avanzados os preparativos ao inicio do verán, precipitouse por dous asasinatos de signo político contrario: o día 12 de xullo,
un comando de pistoleiros falanxistas asasinou a José Castillo, tenente socialista da Garda de Asalto; este crime foi respondido por un grupo de
policías e Gardas de Asalto co secuestro e asasinato de José Calvo Sotelo na madrugada do día 13. Este feito acabou coas últimas vacilacións (entre
elas a de Franco) e decidiu aos conspiradores a iniciar a sublevación: comezou en Marrocos a tarde do venres 17 de xullo e ao día seguinte
estendeuse a toda a Península. Era o comezo dunha nova e terrible guerra civil.
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2.- A Guerra Civil (1936-1939).
 O 18 de xullo de 1936 un numeroso grupo de militares sublevouse contra o Goberno lexítimo da República, para rematar coa anarquía e evitar o
perigo dunha inminente revolución comunista, segundo as súas xustificacións. O fracaso do alzamento fracturou España en dous bandos
irreconciliables, que se enfrontaron durante case tres anos nunha guerra civil de desgaste e aniquilación: os azules, nacionales ou fascistas contra
os rojos, antiespañoles ou comunistas, denominacións que se deron a si mesmos ou ao inimigo.
C O conflito viviuse con extraordinario apaixonamento a escala internacional, no contexto da pugna entre os réximes totalitarios (fascismo e
comunismo) e as democracias, agravada pola depresión económica mundial dos anos trinta. As potencias estranxeiras practicaron unha política
oficial de Non Intervención que na práctica foi unha farsa; as axudas a ambos bandos favoreceron a prolongación da contenda, convertendo a Guerra
Civil española, a pesar de ser un asunto de españois, na antesala da Segunda Guerra Mundial.
C A evolución nas áreas dominadas por cada bando foi radicalmente oposta. Na zona republicana desencadeouse unha revolución social e política,
que xerou divisións e enfrontamentos entre as forzas que sustentaban a Fronte Popular e influíu negativamente na marcha da guerra. Na zona
nacional desenvolveuse unha contrarrevolución, consistente na eliminación das reformas republicanas, e a organización dun novo réxime que tras
a vitoria militar condicionará a vida do país durante case corenta anos: o franquismo.
2.1.- A sublevación militar e a formación dos bandos.
A.- A sublevación militar. As dúas Españas.
 A sublevación militar iniciouse en Melilla o venres 17 de xullo de 1936. As tropas da Lexión dominaron rapidamente a situación en Marrocos. O xefe
militar de Melilla, o xeneral Manuel Romerales, fiel á República, foi fusilado, acusado polos golpistas de rebelión militar. Esta acción repetiuse a
miúdo cos mandos militares e civís que se mantiveron fieis á República e se negaron a colaborar cos golpistas. Isto puña de manifesto que os
insurrectos, desde o principio, querían impoñer unha nova legalidade mediante a violencia, aínda que fose terxiversando cinicamente a lei existente.
C Na madrugada do día 18, Franco felicitou os sublevados, autonomeouse xefe das tropas de África, decretou o estado de guerra en Canarias e
Marrocos e dirixiuse aos españois xustificando o alzamento militar. Despois trasladouse de Canarias a Marrocos (no Dragon Rapide, pagado polo
financeiro Juan March) para poñerse á fronte do Exército de África. Chegou a Tetuán ao amencer do día 19.
Don Francisco Franco (...) fago saber.
Unha vez máis o Exército, unido ás demais forzas da nación, viuse obrigado a recoller o anhelo da gran maioría dos españois que vían con amargura
infinita desaparecer o que a todos pode unirnos nun ideal común: España.
Trátase de restablecer o imperio da orde dentro da República, non soamente nas súas aparencias ou signos exteriores, senón tamén na súa mesma
esencia; para iso precisa obrar con xustiza, que non repara en clases nin categorías sociais, á que nin se afoga nin se persegue, cesando de estar
dividido o país en dous grupos: o dos que se aproveitan do poder e o dos que son atropelados nos seus dereitos (...). A conduta de cada un guiará
a conduta que con relación a el seguirá a autoridade, outro elemento desaparecido na nosa Nación (...). O restablecemento deste principio de
Autoridade (...) esixe inescusablemente que os castigos sexan exemplares, pola seriedade con que se imporán e a rapidez con que se levarán a cabo,
sen titubeos nin vacilacións. (...)
Art. 1º Queda declarado o estado de guerra en todo o territorio de Marrocos (...).
Francisco FRANCO: Declaración do estado de guerra. 18 de xullo de 1936.
 O pronunciamento (que os vencedores chamarían Glorioso Alzamiento Nacional) estendeuse polo país entre o 18 e o 20 de xullo. Nin os sublevados
nin o Goberno conseguiron derrotar o contrario. España quedou dividida en dúas áreas enfrontadas a morte. [mapas páx. 337]
C A sublevación triunfou en amplas zonas da España rural (Galicia, Castela e León, Navarra, Álava, Norte de Estremadura, Aragón, Andalucía
occidental...), e en cidades como Oviedo, Sevilla, Córdoba, Granada e Zaragoza, ademais de Mallorca e Ibiza, Canarias e o protectorado de Marrocos.
Toda a franxa cantábrica (Asturias, Santander, parte do País Vasco) quedou illada do resto do territorio fiel á República.
C En Madrid e Barcelona produciuse durante dous días unha pugna entre sublevados e tropas leais ao Goberno auxiliadas por milicias de partidos e
sindicatos, entre as que salientaron os anarcosindicalistas en Barcelona. O alzamento foi derrotado en ambas cidades e duramente reprimido.
C Baixo a autoridade da República permaneceron Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia, Castela-A Mancha, Badaxoz, gran parte de Andalucía, Asturias,
Santander, Guipúscoa e Biscaia; eran zonas industriais e mineiras e parte das áreas de agricultura latifundista, zonas con máis poboación que
alimentar. Na España rebelde, a poboación e a industria eran menores; pero os recursos agrícolas, especialmente cerealeiros, resultaban maiores.
 O triunfo ou fracaso do golpe debeuse á combinación de diversos factores. Os máis decisivos foron a celeridade e coordinación dos seus
protagonistas e a capacidade de reacción das forzas populares. Nas primeiras horas, en que o Goberno e as institucións semellaban paralizados,
só a indecisión de moitos golpistas os levou ao fracaso; despois, a clave estivo nas dúbidas de moitos gobernadores e alcaldes, que incumpriron
a orde de entregar armas ás organizacións populares, temerosos do seu uso posterior. Tamén foi fundamental a actitude que adoptaron as forzas
da orde pública -Garda Civil e Garda de Asalto-, que en varias cidades decidiron o resultado.
B.- A indecisión do Goberno republicano. [páx. 325]
N 10.- Como reaccionou o Goberno republicano ante a rebelión militar?
C.- Razóns da sublevación. [páx. 326]
N 11.- Compara as razóns que dan os sublevados (doc. 29) e os republicanos (doc. 30) para explicar ou xustificar a rebelión.
D.- A configuración dos bandos.
 A sublevación ocasionou a división no exército. Os distintos corpos responderon, en liñas xerais, da seguinte maneira:
C Teoricamente, a metade das unidades do Exército de Terra permanecía baixo o control do Goberno republicano. Pero a gran maioría dos oficiais
sublevárase e as unidades estaban desarticuladas, o que obrigou o Goberno a comezar case desde cero para recompoñer un exército sobre os
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fundamentos das milicias obreiras, entusiastas pero inexpertas e mal armadas. Ademais, o bando golpista contaba con varias divisións íntegras en
Castela, Galicia e Andalucía, e, sobre todo, co Exército de África, formado por unidades profesionais, -a Lexión e os Regulares (os mouros)- expertas,
ben equipadas, disciplinadas e adestradas.
Non aconteceu o mesmo coa flota e a aviación. Apenas media ducia de buques quedou en mans dos nacionais. A escuadra republicana recibiu ordes
de bloquear o Estreito e impedir o traslado do Exército de África á península. Só as bases de Ferrol e San Fernando (Cádiz) quedaron baixo dominio
dos rebeldes. A República contaba coa maior parte dos avións, pero moitos deles foran inutilizados polos oficiais sublevados antes de ser reducidos.
A superioridade inicial do Goberno en medios aéreos e navais pronto foi superada pola chegada da axuda italiana e alemá aos sublevados.
A Garda Civil (agás en Barcelona) apoiou os rebeldes; a Garda de Asalto e o Corpo de Carabineiros (garda de fronteiras) foron fieis á República.
En resumo, aínda que as cifras parecen indicar un reparto equitativo dos efectivos militares, a realidade era desfavorable á República: soldados
improvisados, mandos inexpertos ou sospeitosos, material anticuado, mariña sen oficiais, aviación fiel pero mal equipada.

 A Igrexa católica española, que desde a instauración da República sufrira considerables reducións dos seus privilexios seculares, vexacións e ataques
frecuentes, apoiou o alzamento. A queima de igrexas e conventos e o medo á revolución comunista e anarquista contribuíron a inclinar a Igrexa
a favor dos sublevados. [completar na páxina 328]
N 12.- Le o doc. 33 da páxina 328. Que interpretación fixo a Igrexa da guerra civil?
 Ante a situación creada pola rebelión, a poboación reaccionou a favor ou en contra repetindo a confrontación das eleccións de febreiro de 1936.
C A favor dos sublevados estaban as masas católicas e conservadoras, votantes ou simpatizantes das dereitas (CEDA, monárquicos, carlistas,
falanxistas...) e os pequenos e medianos propietarios agrícolas, moi abundantes no norte, que facilitaron aos rebeldes homes e apoios que lles
permitiron controlar Navarra, Castela-León, Aragón e Galicia xa desde os momentos iniciais.
C En contra dos sublevados loitaban os grupos que maioritariamente votaran a Fronte Popular: as masas obreiras das cidades industriais, a pequena
burguesía urbana e os xornaleiros do sur da Península, votantes ou simpatizantes das esquerdas (IR, PSOE, PCE, POUM, CNT-FAI...).
C Para moitísimos españois, a adscrición a un ou outro bando non se debeu a unha ideoloxía clara, senón a un azar xeográfico: que na zona en que
eles vivían tivese triunfado ou non a rebelión. As oligarquías (aristocracia terratenente, alta burguesía industrial e financeira) e o campesiñado medio
apoiaron o levantamento; as clases traballadoras do campo e da cidade foron o soporte da República; pero unha maioría silenciosa e apolítica da
poboación tivo que ocultar as súas simpatías ou antipatías e adaptarse ás circunstancias que lle tocaba vivir.
E.- Trazos xerais da Guerra Civil. [páx. 328-329]
2.2.- A internacionalización do conflito.
 A guerra de España foi, desde o principio, un conflito de transcendencia internacional, e xerou unha enorme produción escrita e visual. A extrema
tensión da época, cun mundo dividido entre potencias democráticas e Estados totalitarios, facilitou a toma de posición. En xeral, a opinión pública
progresista e o movemento obreiro internacional xeraron unha intensa onda de solidariedade internacional coa causa republicana, á que
identificaban coa defensa do sistema democrático; os conservadores apoiaron o bando sublevado, por considerar que a República era un réxime
revolucionario que podía converter a España nun país comunista.
 A opinión internacional creu desde o comezo do conflito que en España se ventilaba, como en toda Europa, unha loita a morte entre fascismo e
democracia liberal. Mesmo algúns coidaron que o conflito era aínda máis decisivo: entre fascismo, democracia e comunismo. Creuse daquela que
España era un microcosmos onde xa se estaba a producir ese enfrontamento armado que moitos temían a escala mundial. Pero a imaxe da guerra
de España como un enfrontamento entre fascismo e democracia ou comunismo debe ser moi matizada.
C A Guerra Civil foi máis ben un enfrontamento armado entre os vellos grupos dominantes da España da Restauración, cun instrumento que foi o
exército, e os grupos emerxentes obreiros e burgueses que querían establecer un sistema político realmente democrático e unha orde social
progresista. Aínda que tiña o aspecto dun conflito internacional, a Guerra Civil foi, no esencial, un enfrontamento propiamente español.
C O alzamento das dereitas co exército e co apoio da Igrexa significaba que as reformas que tentaron levar a cabo a burguesía republicana e o
movemento obreiro socialista organizado atoparon unha resistencia tan teimosa, que levou á insurrección armada. Esas reformas eran xustas e
imprescindibles para a modernización da sociedade española, pero atentaban contra os seculares privilexios das clases dominantes. Por iso, estas
creron que se aveciñaba unha revolución e optaron polo abandono da vía legal e parlamentaria decantándose polo golpe de Estado.
A.- A posición oficial ante a guerra: o Comité de Non Intervención.
 O conflito español orixinou implicacións internacionais inmediatas. Os dous bandos solicitaron axuda internacional desde o inicio do conflito , o cal
provocou o temor a que unha intervención militar alterase o delicado equilibrio internacional, e a guerra de España se convertese nunha guerra
internacional. Para evitalo, era necesario illar o conflito. Así, as principais nacións europeas, por iniciativa de Francia e Gran Bretaña, acordaron non
tomar parte na guerra e constituír un Comité de Non Intervención (Londres, 1 de agosto de 1936). Estaba formado por 30 países que se
comprometían a non enviar homes e armas a ningún dos dous bandos. As mariñas británica, francesa, alemá e italiana controlarían cadansúa zona
marítima para facer cumprir a prohibición. Francia e Portugal pecharían as súas fronteiras terrestres. [doc. 35 páx. 330]
C Todo foi simple teoría e papel mollado desde o principio. A non intervención foi unha farsa tolerada polas democracias, porque crían que era o
medio para apaciguar os fascismos e evitar un enfrontamento que puidese derivar no estoupido dunha guerra a escala mundial. Mentres as
potencias democráticas, Gran Bretaña e Francia, se abstiveron de intervir na guerra civil, Alemaña e Italia apoiaron de maneira sistemática e decisiva
á España de Franco; pola súa parte, a URSS enviou axuda á España republicana, vulnerando os compromisos de non intervención. Ante esta
situación, o Comité de Non Intervención declarouse incompetente para obrigar ao cumprimento do pactado. Pola súa parte, Estados Unidos decidiu
non intervir de forma oficial, pero non impediu a saída de armas e de petróleo para un e outro bando, sempre que os subministradores fosen
empresas privadas, e permitiu a axuda de voluntarios. As circunstancias internacionais favoreceron os sublevados e prexudicaron a República.
B.- A intervención estranxeira: axudas ao bando nacional e ao bando republicano. [páx. 330-331]
C

A axuda estranxeira aos dous bandos só serviu para prolongar a agonía española. Sen a masiva aportación exterior, a guerra de España, unha guerra
de pobres, non había de durar mais de medio ano, debido á escaseza de material militar e de repostos nos dous bandos.
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2.3.- A evolución da guerra.
A.- As operacións militares. [páx. 333 a 337 + esquema]
 Desde o momento no que a sublevación se converteu en guerra civil ata o seu remate trinta e tres meses despois, o conflito atravesou, no aspecto
militar, por cinco grandes etapas de duración desigual:
T A guerra de columnas (de xullo a outubro de 1936).
T A loita por Madrid (de novembro de 1936 a marzo de 1937).
T A campaña do norte e as contraofensivas republicanas (de abril a outubro de 1937).
T O avance nacional e as grandes ofensivas republicanas (de novembro de 1937 a novembro de 1938).
T A caída de Cataluña e a fin da guerra (de decembro de 1938 a abriI de 1939).
 Aínda que foron moitos os factores da vitoria nacional, como o apoio exterior, o desequilibrio militar entre ambos bandos foi crucial.
C Fronte a un inimigo organizado, cuxos rexementos permanecían, en xeral, íntegros e con mandos profesionais suficientes, e que contaba coa baza
decisiva do Exército de África, a República iniciou a guerra cun conxunto de restos de unidades, sen mandos e sen capacidade de actuación
inmediata. Os milicianos, entusiastas pero deficientemente preparados e peor armados, só eran unha solución de urxencia.
C A oposición dos partidos e sindicatos fixo que transcorrese demasiado tempo ata que as milicias foron militarizadas e se integraron nas Brigadas
Mixtas, unidades base do Exército Popular da República, que só estiveron preparadas para combater cando se iniciou o asedio de Madrid. Para
entón, a República encadeara xa unha serie de derrotas e as perdas territoriais eran enormes.
C Durante 1937 o Exército da República continuou sen capacidade de ataque e con fallos de coordinación estratéxica entre as diferentes frontes. Por
iso fracasou nas súas manobras de distracción fronte ao avance do exército nacional no Norte. Cando o Exército Popular adquiriu o nivel suficiente
para pasar á ofensiva era xa tarde. Nas batallas de Teruel e do Ebro as forzas republicanas desperdiciaron o terreo conquistado tras un ataque ben
planificado por falta de apoios artilleiros e aéreos suficientes, pero tamén porque o resto das frontes permaneceu inmóbil, facilitando ao exército
nacional concentrar as súas forzas na contraofensiva.
C En definitiva, o exército republicano demostrou estar á altura das circunstancias na defensiva e na guerra de posicións, pero careceu sempre de
capacidade de iniciativa e de ataque.
B.- Caos político e represión. [completar en páx. 338]
 A sublevación tivo inicialmente unha consecuencia similar nos dous bandos: a ausencia dun poder organizado, se ben con trazos distintos.
C No lado sublevado a autoridade quedou en mans dun puñado de xenerais, sen unha clara xefatura tras a morte accidental (20 xullo 1936) do xeneral
Sanjurjo, que ía liderar a rebelión. Estes xenerais estableceron un réxime autoritario, militarizado ao máximo e totalmente restritivo das liberdades
civís. Pronto establecerían un mando único na persoa de Franco (1 de outubro).
C No lado republicano, a rede de gobernadores civís e militares estaba completamente desfeita, e o Goberno quedou sen autoridade. O poder real
ficou en mans de comités obreiros organizados polos partidos e sindicatos, sobre todo nos lugares nos que o seu papel fora decisivo para facer
fracasar o golpe. Era o caso de Cataluña, onde o Comité de Milicias Antifascistas, baixo o control da CNT, dirixiu as primeiras operacións e ditou as
medidas de guerra, mentres a Generalitat se limitaba a ratificar as decisións.
 As primeiras semanas despois do Alzamento foron dunha violencia inusitada en ambos bandos contra persoas ou colectivos que se podían
considerar, directa ou indirectamente, inimigos. Como en todas as guerras civís, nesta brutal represión mesturábanse odios persoais e sectarismos
ideolóxicos. A violencia e o terror continuaron ao longo do conflito, con trazos diferentes en cada zona.
C A represión na zona rebelde foi unha represión de Estado, organizada desde arriba, polo mando militar, sistemática e continua no espazo e no
tempo, prolongándose durante a posguerra. O seu obxectivo era eliminar de forma implacable calquera forma de resistencia que puidese entorpecer
a construción do novo Estado.
Eran mozos, case todos campesiños (...). Ás catro da mañá leváronos á praza de touros [de Badaxoz], onde lles esperaba a metralladora. Tras a
primeira noite dise que o sangue tiña un palmo de profundidade ao outro lado da rúa. Non o dubido. Mil oitocentos homes caeron nunhas doce horas.
Hai máis sangue do que se cre en mil oitocentos corpos (...). A noite era calorosa e había un olor no aire, un olor que non quero nin podo describir.
Jay ALLEN, corresponsal do xornal estadounidense Chicago Tribune. 30 de agosto de 1936.
C

Pola contra, as atrocidades na zona republicana foron organizadas desde abaixo, por comités populares ou por masas incontroladas que en moitos
casos liberaban odios ancestrais acumulados contra os sectores dominantes tradicionais (terratenentes, burgueses, Igrexa, militares...). Foi unha
represión descontinua, que se desenvolveu sobre todo nos primeiros meses da guerra, no contexto da descomposición da autoridade do Estado
republicano, o cal conseguiu controlala e reducila despois, sen chegar a eliminala.
En resumo, un drama máis do gran pesadelo que foi a guerra para os que tivemos a desgraza de que esta nos collese no Madrid republicano. Eu
coñecín, finalizada a contenda, a represión efectuada noutras cidades. Pero ningunha delas se achega, nin con moito, ao que aconteceu en Madrid.
Foi unha mestura de terror policiaco, de sadismo nas torturas e nas checas, de xenocidio nas grandes sacas de Paracuellos, de odio exacerbado de
clases, de persecución sen respecto de idades e sexos, de furia contra a relixión católica e os que nela críamos.
Testemuño de Rafael Luca de Tena, en FERNÁNDEZ, Carlos: Paracuellos de Jarama. 1983.
2.4.- A España republicana.

 A sublevación militar provocou nos territorios leais á República un dobre proceso: por un lado, a descomposición da autoridade do Estado, ao
afundirse os mecanismos da administración, que foron substituídos por un confuso entramado de comités, consellos e xuntas, formados polos
sindicatos e partidos obreiros, os cales se fixeron cargo do poder na súa zona e actuaban con gran autonomía, ou exerceron unha acción de tutela
e vixilancia sobre as autoridades republicanas establecidas; simultaneamente, desenvolveron unha auténtica revolución social de aspecto
colectivista, que propoñía cambiar o sistema de propiedade e destruír o poder do Estado.
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A.- Os Gobernos republicanos e a fragmentación do poder. [páx. 339-340]
A.1.- Goberno de José Giral (19 xullo a 4 setembro 1936). A revolución política e social.
A.2.- Goberno de Francisco Largo Caballero (5 setembro 1936 a 17 maio 1937). Intentos de reorganización do poder.
 Goberno de concentración que tiña como obxectivos esenciais: recuperación da autoridade do Estado, coordinación política nunha fronte unida
e reorganización militar para loitar contra os sublevados. As principais medidas deste Goberno foron:
T Suprimiu ou recortou os poderes dos organismos revolucionarios (xuntas, comités...).
T Creou os Consellos provinciais e municipais presididos por autoridades que representaban o Estado.
T O 28 de setembro de 1936 decretou a militarización das milicias para crear o Exército Popular; a súa base eran as brigadas mixtas, formadas
por uns 4.000 combatentes de distintos corpos e armas; introduciu a figura do comisario político para controlar a disciplina.
T As medidas económicas: a intervención económica do Estado. [libro]
 As diverxencias políticas e ideolóxicas: a cuestión guerra-revolución. [libro]
N 13.- Comenta os textos do doc. 43 da páxina 339.
C

Estas diverxencias evidenciáronse en múltiples conflitos entre anarquistas e comunistas polo control da orde pública e da vida civil na retagarda,
e culminaron en Barcelona, entre o 3 e o 7 de maio de 1937, nun enfrontamento armado, cando forzas da Generalitat apoiadas polos comunistas
intentaron apoderarse do edificio da Telefónica, en mans dos anarcosindicalistas. Os anarquistas, coa axuda do POUM, resistiron coas armas varios
días, nun intento desesperado por conservar a súa autonomía fronte á tendencia centralizadora do poder, aínda que finalmente foron neutralizados.
Os Fets de Maig supuxeron a perda de influencia da CNT, a liquidación do POUM, a caída do Goberno de Largo Caballero e o triunfo da liña do PCE
no Estado republicano.

A.3.- Goberno de Juan Negrín (17 maio 1937 a 5 marzo 1939). Reconstrución do Estado republicano.
 O socialista Juan Negrín formou un Goberno de unidade nacional -PSOE, IR, ERC, PNV, PCE- co obxectivo de afrontar a difícil situación do bando
republicano. Non contou coa CNT e apoiouse no Partido Comunista, que gozaba dunha grande influencia, baseada, sobre todo, na axuda que a URSS
lle prestaba á República e no seu control do exército a través dos Comisarios Políticos. As principais medidas:
T Reconstruíu a autoridade do Estado, centralizando os recursos e esforzos mobilizados para ganar a guerra.
T Conseguiu tamén organizar unha auténtica economía de guerra: paralizou as colectivizacións, militarizou as principais empresas e regulou a
produción agrícola e industrial para garantir o abastecemento.
T Culminou a formación do Exército Popular, reforzando a disciplina, dotando as unidades de mandos de prestixio e integrando nel os cadros
procedentes das milicias. Tamén intensificou a compra de armamento e a procura de apoios internacionais.
 En maio de 1938, ante a desesperada situación que vivía a República, o Goberno de Negrín tentou negociar a finalización do conflito e obter apoio
internacional mediante a elaboración dunha proposta coñecida como O programa dos Trece Puntos, que contiña as bases para rematar a guerra
e os principios políticos que debían rexer a República no futuro.
O Goberno da Unión Nacional (...) declara solemnemente (...) que os seus fins de guerra son:
1º Asegurar a independencia absoluta e a integridade total de España (...).
2º Liberación do noso territorio das forzas militares estranxeiras que o invadiron (...) despois de xullo de 1936 (...).
3º República popular representada por un Estado vigoroso que se asente sobre principios de pura democracia (...).
4º A estruturación xurídica e social da República será obra da vontade nacional libremente expresada, mediante un plebiscito que terá efecto tan
pronto termine a loita (...).
5º Respecto ás liberdades rexionais sen menoscabo da unidade española (...).
6º O Estado español garantirá a plenitude dos dereitos ao cidadán (...).
7º O Estado garantirá a propiedade, legal e lexitimamente adquirida, dentro dos límites que impoñan o supremo interese nacional e a protección dos
elementos produtores.
8º Profunda reforma agraria que liquide a vella aristocrática propiedade semifeudal (...).
9º O Estado garantirá os dereitos do traballador a través dunha lexislación social avanzada (...).
10º Será preocupación primordial e básica do Estado o melloramento cultural, físico e moral da raza.
11º O exército español ao servizo da nación mesma, estará libre de toda hexemonía de tendencia ou partido (...).
12º O Estado español reafírmase na doutrina constitucional de renuncia á guerra como instrumento de política nacional (...).
13º Ampla amnistía para todos os españois (...).
C

C

Franco non aceptou as propostas do Goberno republicano, pero Negrín tiña a esperanza de que en poucos meses a tensa situación internacional
propiciase a guerra mundial e isto alixeirase substancialmente a presenza nazi e fascista en España. Pero en outono de 1938 as democracias
claudicaron ante a política expansionista de Hitler e asinaron o Pacto de Múnich (29 de setembro), que significaba a entrega de Checoslovaquia aos
nazis. Este feito supuxo un revés definitivo para as esperanzas republicanas.
O Goberno de Negrín insistía na necesidade da resistencia militar. A esperanza de Negrín era que a guerra en España durase ata a declaración do
conflito xeral europeo, que resultaba previsible polo enfrontamento entre as potencias democráticas e as fascistas. Por este motivo acuñouse o
lema "Resistir é vencer!". Porén, a situación da República era cada vez máis crítica: o propio Negrín aceptou a marcha das Brigadas Internacionais
(28 de outubro de 1938) e a axuda soviética comezou a descender.

 O novo plan de paz de Negrín reduciu a finais de 1938 as súas propostas a soamente tres puntos: saída das tropas estranxeiras, ausencia de
represalias dos vencedores sobre os vencidos e establecemento dun réxime democrático. Van intento ante un exército coma o de Franco que xa
fixera saber publicamente que "só aceptaría unha rendición sen condicións".
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Os continuos reveses militares provocaron a escisión entre negociadores (coronel Casado) e resistentes (Negrín), que rematou co golpe de Estado
do coronel Casado e a formación do Consello Nacional de Defensa, que fracasou no intento de lograr unha paz honrosa sen represalias.
Rápida perda dos últimos territorios e disolución do poder republicano (1939). As institucións da República pervivirían no exilio.
B.- Revolución social. [páx. 341-342]

 A sublevación militar desencadeou unha auténtica revolución social na zona republicana, que esencialmente consistiu na abolición da propiedade
privada dos medios de produción e a implantación da propiedade socializada (nacionalización) ou colectiva (colectivización). No caso da
nacionalización era o Goberno quen se facía cargo da xestión das empresas, dos servizos ou das terras, mentres a colectivización caracterizábase
pola autoxestión dos traballadores. O proceso desenvolveuse de forma dispersa e non obedeceu a un proxecto planificado. [libro]

2.5.- A España sublevada.
 A evolución xeral da España nacional transcorreu por camiños substancialmente diferentes aos que seguiu a España republicana. O fracaso da
sublevación e a carencia dun proxecto de réxime político alternativo á República obrigou os militares rebeldes a deseñar un novo Estado ao compás
da marcha das operacións militares. Este novo Estado definiu con claridade os seus obxectivos desde un principio: gañar a guerra e impulsar a
contrarrevolución. Caracterizouse pola concentración do poder político e militar na persoa do xeneral Franco, e sustentouse en tres piares
fundamentais: Exército, Igrexa e Falanxe.
A.- O proceso de institucionalización do réxime.
 Na zona en que triunfou o levantamento militar urxía vertebrar e unificar o mando e poñer os fundamentos dunha administración civil e militar.
A institucionalización política pasou por diferentes fases:
A.1.- Creación da Xunta de Defensa Nacional. [páx. 342-343]
N 14.- Que era a Xunta de Defensa Nacional? Por que se creou?
 A Xunta de Defensa Nacional, establecida en Burgos, suspendeu a Constitución, estendeu o estado de guerra a todo o territorio e declarou a lei
marcial. Suprimiu os dereitos civís, prohibiu as reunións políticas, estableceu unha ríxida censura de prensa, ilegalizou todas as forzas políticas e
sociais que integraran ou axudaran a Fronte Popular (16 setembro 1936) e incautou os seus bens.
C Toda a autoridade quedou en mans dos militares; mesmo os partidos que colaboraron co golpe viron limitada a súa liberdade de acción, e toda a
vida da zona sublevada quedou inmersa nun estrito réxime castrense. Isto permitiu establecer a economía de guerra desde un principio.
Canceláronse todas as medidas de reforma agraria e restituíronselles as terras aos seus antigos donos.
C Desde o punto de vista ideolóxico, o aparato de propaganda do novo réxime iniciou unha campaña para presentar a rebelión como un alzamento
nacional, un movemento supostamente popular contra a República marxista. Adoptaron o nome de nacionais, que a prensa internacional
transformou en nacionalistas. Negouse que fose unha guerra civil, ao presentar o outro bando como antiespañol, e a República como un Estado
detrás do cal había unha conspiración de Moscú para establecer o comunismo en España. De feito, os tribunais militares condenaron a moitos
republicanos como rebeldes, invertendo así a secuencia real dos feitos.
A.2.- A xefatura do Estado en mans de Franco. [páx. 343]
 A Xunta de Defensa formulou pronto a necesidade de establecer un mando único co obxectivo de acadar maior eficiencia e gañar a guerra. O 1 de
outubro de 1936 publicou un decreto que designaba a Franco "Xefe de Goberno do Estado Español" e "Xeneralísimo das forzas nacionais de Terra,
Mar e Aire". A elección de Franco significou o establecemento dun novo modelo político: unha ditadura persoal e un réxime militar no que Franco
acumulaba todo o poder.
N 15.- Que razóns explican a concentración do poder na persoa de Franco?
C

A primeira medida que adoptou Franco foi a substitución da Xunta de Defensa Nacional por unha Xunta Técnica de Estado con sede en Valladolid
e en Burgos. Foi o embrión do Goberno do novo Estado, estaba dividida en comisións e tiña a función de administrar a España nacional e asesorar
a Franco, pero na práctica as decisións tomábaas o Caudillo -nome con que pronto foi denominado Franco, de claras resonancias fascistas- e un
grupo reducido de colaboradores. O Cuartel Xeral do Xeneralísimo trasladouse a Salamanca.

A.3.- Establecemento do partido único. [páx. 344]
 No bando insurrecto, ninguén discutía a primacía militar de Francisco Franco, pero no terreo político había discrepancias difíciles de conciliar entre
a Falange Española y de las JONS, totalitaria e antimonárquica, e a Comunión Tradicionalista, monárquica e cun pretendente carlista á coroa, Javier
de Borbón-Parma. Por outra parte, algúns monárquicos alfonsinos, xunto con membros da CEDA e de Renovación Española, preconizaban o retorno
ao trono español do derrocado Alfonso XIII, que vivía no exilio.
C O feito máis grave derivado das tensións políticas neste bando, que foron constantes ao longo da guerra, foi un enfrontamento a tiros (en abril de
1937, en Salamanca) entre faccións de falanxistas, que causou varios mortos.
 Franco, carente dun proxecto político concreto, vía nesta pluralidade e nestas diverxencias un perigo que obstaculizaba a súa acumulación de poder.
Así, despois de someter as milicias carlistas e falanxistas á disciplina do exército, o 20 de abril de 1937 promulgou en Salamanca o Decreto de
Unificación, polo cal se unificaban baixo o seu mando FE-JONS e a Comunión Tradicionalista carlista nunha única forza política chamada Falange
Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS) [doc. 47 páx. 344].
C Esta unificación causou tensións na Falange; como consecuencia, algúns dos líderes deste grupo que se opuxeran foron encarcerados por orde de
Franco. A FET y de las JONS sometéronse os antigos militantes da CEDA e os grupos monárquicos. Obviamente, o xeneral Franco era o xefe
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indiscutible deste novo partido. Con esta medida, Franco pechaba o círculo do seu poder absoluto: xeneralísimo dos Exércitos, xefe de Estado e do
Goberno, e xefe do partido político único.
FET-JONS constituíu, segundo o modelo político da Italia fascista ou da Alemaña nazi, o partido único, denominado posteriormente Movemento
Nacional. Quedaban así establecidos os apoios ideolóxicos do que máis tarde sería o franquismo: o pensamento falanxista -26 dos 27 puntos da
Falange foron a base oficial do franquismo-, o carlismo, que achegaba a tradición e a espiritualidade católica, e o conservadorismo monárquico.

A.4.- O primeiro Goberno de Franco.
 En xaneiro de 1938 Franco culminou o proceso de estruturación política e administrativa do novo réxime coa Lei de Administración Central do
Estado, que lle confería todos os poderes: a potestade lexislativa, a xefatura do Estado, do Goberno, do exército e do partido único, co que se
consolidaba unha ditadura de corte fascista. Nomeou un Goberno de integración, formado por militares e civís que representaban a falanxistas,
monárquicos e tradicionalistas, e, durante o último ano de guerra, levou a cabo un intenso labor lexislativo que anulou a obra republicana e
continuou a política económica intervencionista que regulaba a actividade privada.
B.- A contrarrevolución. [páx. 345]
 O novo Estado franquista impulsou unha fonda contrarrevolución social, que foi o contrapunto ao proceso revolucionario que se estaba
desenvolvendo na zona republicana. Esta contrarrevolución baseábase nos principios da propiedade, a relixión e a orde. Os ideólogos do réxime
nacente consideraron que eran valores enraizados na historia de España e que foran cuestionados erroneamente polo liberalismo, a democracia
e o socialismo.
N 16.- Comenta as principais medidas que adoptou o novo Estado franquista durante a guerra.
C

C

Ademais das anteriores, o Goberno de Franco promulgou a primeira das súas Leis Fundamentais, o Foro do Traballo (marzo de 1938), inspirada na
Carta del Lavoro do fascismo italiano, na doutrina social da Igrexa e nalgúns principios da Falanxe. Esta lei sentou as bases da organización
corporativa do Estado e do sindicalismo vertical como unha organización estatal que agrupaba a empresarios e traballadores.
Finalmente, a Lei de Responsabilidades Políticas de 9 de febreiro de 1939 facultaba os tribunais mixtos (formados polo exército, polo poder xudicial
e polos representantes da Falanxe) para a aplicación de penas a persoas vinculadas a partidos de esquerda.
Conclusión. Causas e consecuencias da Guerra Civil.
Causas de la guerra.



A explicación das razóns que provocaron a traxedia da Guerra Civil é forzosamente complexa. No estoupido da guerra podemos distinguir dous tipos de causas:
as remotas, anteriores á década de 1930, e as próximas, que xurdiron durante o período republicano.

Causas remotas.
C
C
C

C

A forma en que se realizou a revolución liberal en España: guerras civís entre absolutismo e liberalismo / intervencionismo do exército / os vicios internos do
sistema (caciquismo, manipulación electoral...) que marxinaron a importantes sectores da poboación (nacionalismos, republicanismo e movemento obreiro).
A actitude e a mentalidade do Exército: a práctica golpista. O exército evolucionou desde posicións liberais (século XIX) a conservadoras e mesmo reaccionarias
(desde 1898), sobre todo contra as aspiracións revolucionarias do movemento obreiro e contra os nacionalismos emerxentes.
A escasa modernización económica e ideolóxica do país, en relación con outras nacións do occidente europeo, dificultou o que podería considerarse un avance
global da sociedade: revolución industrial tardía e moi localizada, que xerou grandes desequilibrios e tensións entre rexións / alto grao de analfabetismo da
sociedade española / debilidade do Estado / falta de infraestruturas educativas / predominio ideolóxico da Igrexa no ensino...
A influencia das ideoloxías dominantes no contexto europeo: o comunismo por un lado, e o nazismo e o fascismo por outro, xeraron esperanzas en sectores
sociais opostos e constituíron unha agravante da permanente radicalización social e política do país.

Causas próximas.


C



Frustración do programa reformista da Segunda República. A República intentou levar a cabo unha modernización en todas as ordes, para solucionar os graves
problemas estruturais do país: reforma militar / reforma relixiosa: separación entre Igrexa e Estado / reforma agraria / reforma do Estado centralista: as
autonomías / reformas educativas e sociais.
Pero a sociedade española foi incapaz de resolver estes problemas. Ningún grupo político ou social soubo conducir a transformación global da sociedade. Por
iso se falou dun "equilibrio de incapacidades" para resolver os conflitos.
T As forzas conservadoras da sociedade (Igrexa, alta burguesía, terratenentes, militares, etc.) tenderon a imitar o modelo dos fascistas italianos e a minar as
reformas modernizadoras dos Gobernos republicanos.
T A esquerda radical (CNT-FAI e un sector do PSOE) opúxose aos Gobernos, aos que cualificaban pexorativamente de burgueses, ou promoveu a revolución.
T A dialéctica reforma-reacción-revolución, que caracterizou a evolución da República, provocou unha extrema radicalización e polarización social.
Para que estoupe a violencia directa nun conflito complexo, é necesario un "motivo intencional", é dicir, a vontade de iniciala por parte de quen a pode
desencadear. Neste sentido, a vontade dos xenerais que a fomentaron -sobre todo Mola e Franco, identificados coa solución autoritaria fascista-, e que despois
a continuaron sen atender a outras posibilidades de pacto, foi o detonante do Guerra Civil.

As consecuencias da guerra.
C
C
C
C
C
C

Unha verdadeira sangría demográfica: mortos, vítimas da represión, exiliados...
Un drama humano: máis que paz e reconciliación, a guerra impuxo a revancha e unha estrita orde policial, e marcou a memoria colectiva de varias xeracións.
Un desastre económico: perda de man de obra, devastación dos campos, destrución de vivendas, infraestruturas, medios de transporte, instalacións industriais...
Unha ruína financeira: carencia de fondos, cuantiosas débedas de guerra... e afundimento da renda nacional e a renda per cápita.
Un retroceso social (perda de dereitos individuais e colectivos), político (imposición dun réxime ditatorial) e cultural (destrución do esforzo de rexeneración cultural
e educativa da Idade de Prata da cultura española (1898-1936).
Un panorama desolador: racionamento, fame, enfermidades, represión, corrupción, miseria...
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A Guerra Civil española (1936-1939)
Esquema de evolución do conflito
Fases básicas e feitos máis significativos

Fase

Bando sublevado

Bando republicano

C Estratexia: tomar Madrid, collendo a capital entre dúas forzas:
C Revolución política (eclosión de diversos poderes populares) e
T Avance das tropas de Mola cara á serra de Guadarrama
social (nacionalizacións e colectivizacións)
Guerra de
T Traslado masivo do Exército de África á Península (agosto). C Formación de diversas columnas compostas por milicianos que se
columnas
Dividido en columnas, avanza pola ruta da prata Y toma de
dirixiron cara ás zonas dominadas polos rebeldes:
Badaxoz (agosto) e durísima represión Y enlace coa zona
T Desde Barcelona cara á fronte de Aragón e a Mallorca: fracaso
xullo 1936
sublevada do Norte.
no intento de recuperar as capitais perdidas
C Conquista de Irún e San Sebastián (setembro) Y a zona norte
T De Madrid á serra de Guadarrama (deteñen o avance nacional)
outubro 1936
republicana queda illada e separada de Francia
T Intento frustrado de recuperar Córdoba
C Ocupación de Toledo e liberación do Alcázar (setembro)
C Decreto de mobilización xeral para defender Madrid (29 outubro)
C Militarización dos corpos de voluntarios (requetés, falanxistas...)
C Cerco e asalto a Madrid: tenaza desde Sur e Oeste (novembrodecembro)
C Resistencia Y estabilización da fronte Y dunha guerra de columnas
a unha guerra de trincheiras con bombardeo da poboación civil
C Manobras envolventes para completar o cerco de Madrid, co auxilio
dos corpos expedicionarios italianos (Corpo di Truppe Volontarie):
T Batalla do Xarama (febreiro 1937)
T Batalla de Guadalaxara (marzo 1937)
C No sur: conquista de Málaga (febreiro)

C Traslado do Goberno a Valencia (6 novembro) Y creación da Xunta
de Defensa, presidida polo xeneral Miaja
C Heroica resistencia da capital (Non pasarán) co apoio das Brigadas
Internacionais e a axuda soviética Y fracaso do asalto
C Regularización do exército: militarización ou disolución das milicias
populares e creación do Exército Popular da República
C O novo exército resistiu os ataques e realizou varias
contraofensivas que non alteraron as frontes: vitoria na batalla de
Guadalaxara Y reforzo da moral e da vontade de resistencia

C Cambio de estratexia: conquista do norte republicano para
controlar unha rica zona industrial e mineira
C Concentración de efectivos e intervención de forzas italianas e
alemás (Lexión Cóndor, que o 26 abril bombardea Guernica)
abril 1937
C Avances de leste a oeste Y desaparece a fronte do Norte:
T Conquista de Biscaia (marzo-xuño)
outubro 1937
T Ocupación de Santander (agosto)
T Dominio da zona asturiana (outubro)

C Contraofensiva republicana para romper o cerco de Madrid e aliviar
a presión dos nacionais sobre a maltreita zona Norte:
T Batalla de Brunete (oeste de Madrid, xullo)
C Nova ofensiva de distracción republicana na fronte de Aragón:
T Batalla de Belchite (Zaragoza, agosto-setembro)
C Lixeiros avances republicanos, sen grandes cambios nas frontes Y
esgotamento e desmoralización do exército
C Traslado do Goberno a Barcelona (outubro)

A loita por
Madrid
novembro
1936
marzo 1937

Campaña do
Norte

Avance
nacional e
ofensiva
republicana
novembro
1937
novembro
1938

C O exército de Franco contén os contraataques republicanos e C Reorganización do exército e renovación do equipamento bélico Y
recupera a iniciativa Y ofensiva xeral na fronte de Aragón cara o
novas ofensivas para frear o avance das tropas de Franco:
Leste e o Norte:
T Batalla de Teruel (decembro 1937-febreiro 1938): éxitos iniciais
T Avance polo val do Ebro e chegada ao Mediterráneo en Vinaroz
e retroceso final Y grave desgaste
(Castellón, abril 1938) Y ruptura da España republicana en dúas C Afundimento das posicións republicanas na fronte de Aragón Y
áreas (Cataluña e Zona Centro)
división da zona republicana Y grave crise interna: sensación de
C Continúa o ataque cara ao Sur Y ocupar Castellón (xuño) e
derrota
Valencia
C Intento de retomar a iniciativa cun ataque masivo no Ebro
C Esgotamento de ambos bandos Y detención da ofensiva
C A batalla do Ebro: profunda penetración dos republicanos (xullo) Y Franco reacciona cunha gran concentración de unidades e detén o
avance Y durísima batalla de desgaste con enormes perdas humanas e materiais en ambos bandos
C Contraataque do exército de Franco que cruza o Ebro (novembro) e ocupa o sur de Tarragona Y repregue republicano

C Forte ofensiva sobre Cataluña desde decembro 1938
C Descomposición do Goberno e do exército republicanos:
T Toma de Barcelona (xaneiro 1939)
T Fuxida a Francia de milleiros de refuxiados
Caída de
T Ocupación de Xirona (febreiro 1939)...
T Evacuación das autoridades civís e militares. Dimisión de Azaña
Cataluña
C Francia e Gran Bretaña recoñecen oficialmente o Goberno de
T Enfrontamentos sobre a estratexia a seguir: resistir a toda costa
e fin da guerra
Franco (febreiro 1939)
ou negociar con Franco
decembro
1938
abril 1939

C As tropas de Franco entran en Madrid (28 marzo) Y o resto da C Golpe de Estado do coronel Casado (5 marzo) Y formación do
zona republicana entrégase sen resistencia Y fuxida de miles de
Consello Nacional de Defensa. Combates entre comunistas e
persoas cara a Alacante coa intención (frustrada) de abandonar o
golpistas
país
C Desesperado intento de negociación (paz sen represalias) co
C Ocupación de toda a rexión mediterránea (29 e 30 de marzo)
Goberno de Franco, que impón a rendición sen condicións
C Derradeiro parte de guerra: 1 de abril de 1939
C Derrota, represión e exilio

