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Tema 5: República e guerra (1931-1939): 
 

5.1. A SEGUNDA REPÚBLICA (1931-1936)   
 

Etapas 

1- Goberno provisional: desde a proclamación da república (abril 1931) ata as 1ª eleccións.(xuño 1931) 

2- Bienio de esquerdas ou reformista: desde xuño 1931 ata as segundas eleccións (novembro 1933) 

3- Bienio de dereitas ou rectificador: desde novembro 1933 ata as terceiras eleccións (febreiro 1936) 

4- Fronte Popular: desde febreiro 1936 ata o golpe militar (xullo 1936) 

 

 5.1.1.O goberno provisional (Abril- Xuño.1931) 
 

As primeiras medidas 
 

O 14 de abril de 1931 os membros do comité republicano dirixíronse cara á Porta do Sol onde tomaron posesión do goberno e 

proclamaron a República en medio do entusiasmo popular. Formouse un Goberno provisional no que participaron a dereita liberal 

republicana (Maura e Alcalá Zamora), republicanos de esquerda (Azaña), radicais (Lerroux), socialistas (Francisco Largo Caballero, 
Indalecio Prieto e Fernando de los Ríos), nacionalistas cataláns e sectores galeguistas (Casares Quiroga). Fora da coalición quedaban 

a dereita monárquica, os nacionalistas vascos e o obreirismo mais radical (comunistas e anarquistas).  

Nas súas primeiras medidas e seguindo o acordado no Pacto de San Sebastián, o Goberno provisional convocou eleccións  a 

Cortes Constituíntes para o 28 de xuño do 31. Paralelamente, decidiu emprender axiña algunhas das reformas consideradas máis 

urxentes: Unha serie de decretos ministeriais puxeron en marcha un proxecto de reforma agraria, unha nova lexislación social e o 

inicio da reforma do exército.  

Ademais o goberno tivo que facerlle fronte ó problema catalán: o 14 de abril os nacionalistas cataláns proclamaran a república 

catalana invitando o resto dos pobos de España a formar unha federación, o goberno tivo que negociar e conseguiu que se retractaran 

a cambio de recoñecer a existencia dun goberno catalán: a Generalitat. A república nacía así recoñecendo a posibilidade de autonomía 

política. 

  Hai que destacar que a república nace nunha conxuntura internacional desfavorable: chegada a España dos efectos 
da crise económica dos anos 30 e extrema polarización da vida política europea (fascismo vs. Comunismo). As súas reformas van 

xerar ademais moitas resistencias ofrecidas polos sectores máis conservadores da sociedade española, moi en especial a igrexa,  e por 

outro lado as impaciencias e intentos revolucionarios dalgúns sectores populares, nomeadamente os anarquistas . 

 

Fragmentación e polarización política  

Na segunda república o número de partidos políticos foi moi elevado; en liñas xerais pódense diferenciar : 

 

 

 
 
EXTREMA DEREITA:Non aceptaron a legalidade republicana ( apoios: oligarquía terratenente, alta burguesía financeira e industrial), 

decláranse antimarxistas e defenden a unidade da patria, a orde social e o catolicismo: 

 Fascistas 

                    - JONS: Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (Ramiro Ledesma, 1931)  

                    - FE: Falange Española (José Antonio Primo de Rivera, 1933) 

                      Únense en 1934 formando FE-JONS 
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 Monárquicos 

- Comunión Tradicionalista (1931), antigos carlistas 

- Renovación Española (Calvo Sotelo,1933) 
 

 AS DEREITAS: Defenden a visión cristiá da vida, os dereitos da Igrexa, a propiedade privada e a orde tradicional. (apoios: pequenos e 
medianos propietarios agrarios e burguesía urbana, unidos polo temor á revolución social): 

- Partido Agrario 
- Acción Popular, novo nome de Acción Nacional dende 1931 e base da 
- CEDA: Confederación Española de Derechas Autonómas (Gil Robles,1934). 
Nacionalistas:  
- Lliga Catalana, novo nome da Lliga Regionalista dende 1933 (Cambó) 
- Partido Nacionalista Vasco (PNV) de J.A. Aguirre. 

 
O CENTRO: AS FORZAS REPUBLICANAS: Defenden os intereses da pequena burguesía e das clases medias, fundamentalmente urbanas, 

destacando o grupo dos intelectuais, aínda que entre eles podemos distinguir tamen dereitas e esquerdas, a evolución dos acontecementos vainos 
situar nunha difícil situación centrista: 

 De dereitas: Derecha Liberal Republicana (Alcalá Zamora,1930) 

 De centro-dereita: Partido Republicano Radical de Lerroux. 

 De esquerdas:  

- Acción Republicana de Azaña (1925) 

- Partido Republicano Radical Socialista de Marcelino Domigo (1930) 

- Organización Republicana Gallega Autónoma de Casares Quiroga (1929). 

Únense en 1934 e forman Izquierda Republicana 
Nacionalistas 

- Esquerra Republicana de Cataluña (Maciá e Companys) 

- Partido Galeguista (Castelao e Alexandre Bóveda, 1931) 
 
FORZA OBREIRAS DE ESQUERDA: Socialistas, comunistas e anarquistas, defenden os intereses dos obreiros industriais e dos xornaleiros 

agrícolas; coinciden no obxectivo final de establecer un cambio nas relacións de producción mediante a abolición da propiedade privada e das 

diferencias sociais pero, en moitos casos, estiveron enfrontados entre eles. 

- Partido Socialista Obrero Español (Indalecio Prieto, J. Besteiro) e UGT (Largo Caballero) 

- Partido Comunista (J. Díaz, D. Ibarruri “ A Pasionaria”) 
- Anarquistas: CNT e FAI. Mantiveron una forte hostilidade cara ó réxime republicano. 

- Trotskistas: o POUM (Partido Obreiro de Unificación Marxista) Andreu Nin 

 

5.1.2 O BIENIO DE ESQUERDAS (das eleccións de Xuño.31 ás eleccións de Novembro.33) 

 

 O 28 de xuño de 1931 celebráronse eleccións xerais cun notable índice de participación de máis do 70%. O sistema electoral, 

que primaba as maiorías otorgou un rotundo triunfo as esquerdas: socialistas e republicanos obtiveron a maioría: 
 

 
A Constitución de 1931 

 

As Cortes elixidas confirmaron nos seus postos ós membros do goberno provisional mentres non se aprobaba unha nova 

Constitución. 

A Constitución tivo un marcado carácter democrático e progresista, definía ó Estado español como “unha República de 

traballadores de todas clases”e establecía os seguintes principios: 

- O Estado configurábase de forma “integral”, pero aceptábase a posibilidade de constituir gobernos autónomos nalgunhas 

rexións. 

- Nova división de poderes. A Constitución privilexiaba o poder lexislativo sobre os demais. O poder lexislativo residía 

plenamente nas Cortes, constituidas por unha soa cámara. O poder executivo recaía no presidente do goberno que presidía o Consello 
de Ministros e no presidente da República, figura de nova creación que tiña o poder de relación ( o seu mandato era de seis anos e 

tiña a facultade de nomear e separar libremente ó presidente do goberno, contando coa confianza das Cortes; tamén tiña a facultade 

de suspender e disolver as Cortes, pero só dúas veces durante o seu mandato). O poder xudicial confiábase a uns xuíces 

independentes. Os conflitos entre poderes confiábanse a un Tribunal de Garantías Constitucionais. 
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- Declarábase a separación Igrexa e Estado, recoñecíase o matrimonio civil e o divorcio. 

- Presentaba unha ampla declaración de dereitos e liberdades, extendida a temas económicos e sociais, relativos á familia, á 

educación e ó traballo.Expresaba a igualdade de tódolos cidadáns ante o dereito á educación e ó traballo. Establecía o voto desde os 
23 anos e por primeira vez concedíase o voto ás mulleres. A discusión do sufraxio feminino foi moi polémica e dividiu os partidos. 

Exemplos: foi defendida por Clara Campoamor do Partido Radical, o seu xefe Lerroux votou en contra, no PSOE a maioría votou a 

favor pero Victoria Kent, a outra deputada das Cortes, votou en contra. 

 

Constitución de 1931: 
" Art.l. España é unha República democrática de traballadores de toda clase, que se organiza en réxime de liberdade e de 

xustiza (...) A República constitúe un Estado integral, compatible coa autonomía dos municipios e das rexións (...). 

Art.3.-O Estado español non ten relixión oficial (...). 

Art, 26. Tódalas confesións relixiosas serán consideradas como Asociacións sometidas a unha lei especial (...) Unha lei 

especial regulará a total extinción, nun prazo máximo de dous anos, do presuposto do Clero. Quedan disoltas aquelas Ordes 

relixiosas que estatutariamente impoñan, ademais dos tres votos canónicos, outro especial de obediencia a autoridade distinta 

da lexítima do Estado (,..). As demais Ordes relixiosas someteranse a unha lei especial votada por estas Cortes Constituíntes e 

axustada ás seguintes bases: 

 4a. Prohibición de exercer a industria, o comercio ou o ensino. 

Art.39. Os españois poderán asociarse ou sindicarse libremente (...). 
Art.44. Toda a riqueza do país, sexa quen for o seu dono, está subordinada ós 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 (...). Cos mesmos requisitos a propiedade poderá ser socializada (...), 

Art.48. A ensinanza primaria será gratuita e obrigatoria. A ensinanza será laica (...)                                       

 Art. 51.- A potestade lexislativa reside no pobo, que l a exerce por medio das Cortes ou Congreso dos Deputados.                                                                                                                                                          

Art. 67.- O Presidente da República é o Xefe do Estado e personifica á Nación.                                                          

 Art. 71.- O mandato do Presidente da República durará seis años.                                                                     

Art. 86.- O Presidente do Consello e os Ministros constitúen o Goberno. 

 

Pero a Constitución,  aínda que foi aprobada por ampla maioría , non conseguiu o consenso de tódalas forzas políticas, poñendo 

de manifesto as profundas diferenzas entre a esquerda e a dereita, sobre todo no referente a cuestión relixiosa e autonómica. 

A aprobación dos artigos relixiosos da Constitución provocou a dimisión dos sectores católicos do goberno, polo que Manuel 

Azaña sustituíu a Alcalá Zamora na Xefatura do Goberno. 

 

O goberno de Azaña e as grandes reformas do bienio 
 

Unha vez rematada a constitución as cortes elixiron a Alcala-Zamora presidente da República, este encargoulle formar goberno 

a Manuel Azaña e o novo xefe do goberno, que tiña que elixir entre radicais ou socialistas, optou por estes últimos e formou un 

goberno con republicanos de esquerdas e socialistas que durou dous anos e emprendeu as principais reformas entre decembro de 

1931 e setembro de 1933, as máis importantes foron: 

  

1. Reforma da Igrexa:  

 
A República propúxose  limitar a influencia dunha igrexa moi poderosa na sociedade española e secularizar a vida social. Estas 

intencións plasmáronse na Constitución, que estipulou: 

 a non confesionalidade do Estado, a liberdade de cultos e a supresión do orzamento de culto e clero, permitiuse o divorcio, o 

matrimonio civil e secularizáronse os cemiterios. O temor ás ordes relixiosas pola influencia que estas tiñan a través da ensinanza 

levou á disolución da orde dos xesuítas e a nacionalización dos seus bens, prohibíuselles a ensinanza ás outras ordes. Finalmente, a 

Lei de Congregacións limitóulle a posesión de bens ás ordes relixiosas e preveu a posibilidade de disolución en caso de perigo para 

o Estado.   

O problema relixioso creoulle ó réxime republicano os seus maiores inimigos e protagonizou os debates mais afervoados, o que 

deu como resultado que unha parte dos sectores católicos da sociedade percibise esta lexislación como unha agresión á relixión. Así, 

unha boa parte da xerarquía eclesiástica non dubidou en manifestar o seu antagonismo cara á República e en mobilizar a opinión 

pública na súa contra. Diante da actitude hostil de parte da xerarquía eclesiástica, o goberno optou por unha medida de forza e 
expulsou de España ó cardeal Segura e o bispo de Vitoria. A aumentar o clima de tensión contribuíron, asemade, o anticlericalismo 

tradicional dunha parte das clases populares así como a violencia esporádica (queima de conventos) dos sectores máis radicais.   

 

2- A reforma agraria 
 

 A reforma da agricultura foi o proxecto de maior envergadura iniciado pola República, debido o papel que desempeñaba 

na economía española. Dunha poboación activa de 8,5 millóns de persoas, case a metade traballaban na agricultura. Ademais, en 

Andalucía, Castela e Estremadura máis do 50% da terra estaba en mans dun reducido grupo de grandes propietarios e maioría da 

poboación eran xornaleiros moi pobres. 

 Os dirixentes da República propuxéronse buscar solucións á cuestión agraria e emprender unha reforma que mellorase 

a situación dos campesiños e permitise poñer fin ó atraso de gran parte da agricultura española. Os primeiros decretos estableceron 

a prohibición de poñer fin ós contratos de arrendamento. Tamén fixaron a xornada laboral de oito horas no campo, o establecemento 
de salarios mínimos e a obriga dos propietarios de poñer en cultivo as terras aptas para elo. Pero a verdadeira reforma levouse a cabo 

coa Lei de Reforma Agraria, aprobada polas Cortes en 1932. 
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O obxectivo da lei era a expropiación dos latifundios e o asentamento de campesiños. A lei permitía a expropiación sen 

indemnización das terras dunha parte da nobreza ( os Grandes de España), mentras as que estiveran cultivadas deficientemente, as 

arrendadas sistemáticamente ou as que, podendo ser regadas non o eran, podíanse expropiar, pero indemnizando ós seus 
propietarios.(doc.3. ex2) 

 

Da aplicación da lei encargouse ó Instituto da Reforma Agraria (IRA), que contaba cun presuposto anual para indemnizar ós 

propietarios expropiados e encargábase de facilitar o asentamento as familias campesiñas. Os resultados da reforma non foron os 

esperados: a reforma aplicouse con moitas limitacións e acabaron expropiándose moitas menos hectáreas das previstas e asentáronse 

moitos menos campesiños dos esperados inicialmente. Causas deste fracaso foron a complexidade técnica da propia lei, a lentitude e 

as dificultades burocráticas da súa aplicación, a falta de presuposto destinado ás indemnizacións e, finalmente , a resistencia dos 

propietarios, que recurriron a todo tipo de medios para esquivar a lei. 

 A reforma tivo consecuencias sociais importantes. Por un lado, os grandes propietarios mostraron o seu descontento e 

mantiveron a miúdo unha actitude desafiante fronte ós campesiños. Ademais, a maioría dos propietarios agrícolas aliaronse cos 

enemigos do réxime e isto favoreceu a unión das forzas conservadoras na súa oposición ás reformas republicanas. Por outro lado, os 

campesiños quedaron decepcionados e orientáronse cara a posturas máis revolucionarias que conlevaron comportamentos e 
actuacións violentas e de enfrontamento coas forzas da orde pública, nomeadamente coa Garda Civil. 

 

3- A reforma do exército 

  

  A república atopou un exército cunha historia repleta de intervencións na política, que ocupaba un lugar privilexiado 

dentro do estado e da sociedade, que carecía de armamento moderno e tiña un exceso de oficiais, moitos máis dos necesarios: 21.000 

xefes e oficiais fronte a 118.000 homes de tropa.  

Azaña impulsou persoalmente unha reforma no exército que pretendía crear un exército profesional e democrático, para o cal 

cría que era necesario reducir os efectivos militares e acabar co excesivo número de oficialidade. Azaña, tamén se propoñía poñer fin 

ó foro especial dos militares e asegurar a súa obediencia ó poder civil, acabando coa tradicional intervención do exército na vida 

política e co golpismo. 
Para estes fins tomou as seguintes medidas: “lei do retiro da oficialidade”, pola que todos os militares en activo tiñan que 

prometer a súa adhesión ó réxime, concedéndolles a posibilidade de retirarse co soldo íntegro se así o desexaban. Ademais, suprimiuse 

a lei de xurisdicións, suprimíronse algúns rangos tradicionais, reduciuse o número de unidades e oficiais e pechouse a Academia 

Militar de Zaragoza para frear o crecemento innecesario do número de oficiais. Para evitar ter que recorrer ó exército e á Garda Civil, 

moi desprestixiada polas súas violentas represións, o Goberno provisional creou un novo corpo para ter unha forza leal á República: 

A Garda de Asalto, unha policía nacional republicana que debía utilizarse para controlar as manifestacións e asegurar a orde pública 

nas cidades. Aínda así o poder militar seguiu controlando importantes postos do estado desde a xefatura da policía á da Garda Civil. 

A reforma, aínda que estivo tecnicamente ben prantexada, non logrou os seus obxectivos porque o número de oficiais retirados 

foi menor co esperado polo goberno. Conseguiuse a diminución dos gastos do exército, pero a redución do orzamento da defensa 

dificultou a modernización do material, do armamento e dos equipamentos.  

Por todo isto, a lei foi recibida por sectores do exército, sobre todo polos africanistas, como unha agresión á tradición militar e 

provocou amplas tensións e un intento de golpe de estado militar do xefe da garda civil, o xeneral  Sanjurjo en 1932, foi a “sanjurjada”. 

4.  A reforma educativa 

O principal obxectivo do goberno de esquerdas era promover unha educación liberal e laica e facer do Estado o garante do dereito 

á educación. A súa política ía encamiñada a diminuir as elevadas taxas de analfabetismo existentes e  mellorar o nivel cultural da 

poboación, creando cidadáns libres responsables que serviran de base para a transformación da sociedades. Na Constitución quedou 

recollida a nova filosofía educativa: ensino obrigatorio, mixto, gratuíto e laico. 

O cese de actividades docentes dos relixiosos obrigou ao goberno a iniciar un acelerado programa de construción de escolas. O 

centro da súa actividade  foi o desenvolvemento dun vasto proxecto de escolarización que pretendía a construción de numerosas 
escolas en toda España (10.000) e a mellora da formación dos mestres (7.000 novos mestres). 

O desexo de levar a instrución e a cultura a tódolos sectores sociais e a tódolos lugares, especialmente ós máis apartados, 

propiciou a posta en marcha de dúas experiencias orixinais: As Misións Pedagóxicas, integradas por mestres e estudantes 

universitarios que levaron ás zonas rurais bibliotecas, cine, coros, teatros, conferencias ; e La Barraca, agrupación teatral formada 

por estudantes universitarios e dirixidos por Federico García Lorca que, dende 1932 recorreu os pobos de España representando pezas 

de teatro clásico e popular. 

 

5- A reforma do Estado centralista. As autonomías. 

 

   A Constitución republicana intentou conxugar as aspiracións de autogoberno dalgunhas rexións coa defensa do Estado 

unitario, establecendo que o Estado integral republicano era compatible coa autonomía dos municipios e as rexións. Aquelas zonas 

que, en razón de afinidades históricas, culturais e económicas decidiran organizarse como rexión autónoma, deberían elaborar un 
Estatuto de Autonomía e superar as seguintes condicións: ser proposto pola maioría dos concellos, ser aprobado polos dous tercios 

dos electores da rexión en referendo e, por último, ser aprobado polas Cortes xerais. 

 En Cataluña, Francesc Maciá, presidente de Esquerra Republicana, proclamara o 14 de abril a república catalana dentro 

da Federación Ibérica, que quedou anulada tralas negociacións levadas a cabo co Goberno provisional. Este recoñeceu un goberno 

autonómico (Generalitat) e unha comisión quedou encargada de redactar un estatuto (Estatuto de Nuria) que foi aprobado en referendo 

popular. O estatuto foi aprobado en 1932, aínda que con recortes respecto o de Nuria. O réxime autonómico contaba cun goberno e 

un parlamento propios con competencias en materia económica, social, educativa e cultural, transportes e comunicacións e orde 
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pública (creación dos Mossos d´esquadra); tamén se recoñecía a cooficialidade do catalán. As primeiras eleccións ó Parlamento 

catalán deron a vitoria a Esquerra Republicana e Francesc Maciá converteuse no primeiro presidente de Cataluña, o seguinte sería 

Lluis Companys. (doc.4 ex.2) 
  

 No País Vasco, os nacionalistas do PNV e os carlistas aprobaron en xuño de 1931, un proxecto de estatuto (Estatuto de 

Estella) conxunto para o País Vasco e Navarra. Este proxecto contou coa oposición dos republicanos e socialistas por consideralo 
excesivamente tradicionalista e confesional, escasamente democrático e incompatible coa Constitución. A partir de 1934, os carlistas 

aliáronse coas forzas monárquicas mentres que o PNV acercouse ás forzas republicanas. Isto facilitou que en outubro de 1936, xa 

iniciada a Guerra Civil, se aprobara un estatuto. Este só se poido aplicar na zona non ocupada polos sublevados. José Antonio Aguirre, 

líder do PNV foi elixido o primeiro lendakari.  

Galicia tamén iniciara o seu proceso. No momento de ser proclamada a II República, a defensa do galeguismo e da autonomía 

de Galicia estaba asumida por distintas entidades culturais e os republicanos da ORGA. A finais de 1931 co fin de aglutinar a todos 

aqueles que sentían a necesidade de defender os intereses galegos, nace en Pontevedra o Partido Galeguista. Neste partido conflúen 

distintos homes e correntes de pensamento: Partido Nacionalista Republicano (Risco, Otero Pedrayo); Partido Galeguista de 

Pontevedra (Castelao, Paz Andrade, Filgueira Valverde, Cabanillas); Organización Republicana Galega Autónoma de Buenos Aires 

(Alonso Ríos, Suárez Picallo);  O seu obxectivo básico foi a defensa e a conquista da autonomía para Galicia, así como dos seus 

intereses económicos, sociais e culturais. 
En 1932 varios grupos e institucións nacionalistas elaboraron anteproxectos de Estatuto. A proposta do concello de Santiago e 

do seu alcalde López Pol  tivo unha boa acollida e foi a base da redacción definitiva. O proxecto elaborado foi discutido e aprobado 

nunha Asemblea de concellos celebrada en Santiago (19-12-1932). O seguinte paso era sometelo a referendo popular, para o que se 

precisaba un decreto do Consello de Ministros fixando a data e os requisitos para a celebración do mesmo. O decreto foi promulgado 

en maio de 1933, pero co triunfo das dereitas nas eleccións de novembro de 1933 o proceso quedou paralizado ata 1936. 

Tras a vitoria da Fronte Popular en 1936 reábrese o proceso estatuario e pódese celebrar o referendo o 28 de xuño de 1936. Tras 

unha intensa campaña a favor do Estatuto, este foi votado afirmativamente polo 99% dos votos. O 15 de xullo foi presentado nas 

Cortes españolas para a súa discusión e aprobación. Tres días despois produciuse a sublevación militar e o inicio da Guerra Civil. As 

Cortes republicanas trasladadas a Cataluña por mor da guerra, máis nun xesto simbólico que efectivo, admitiron a trámite 

parlamentario o Estatuto de Galicia en 1938, mais nunca foi discutido nin aprobado. 

 Todos estes procesos espertaron receos e oposición entre os defensores do centralismo e, nomeadamente, entre os 

militares, que se consideraban depositarios da unidade nacional. 

A Oposición e as dificultades do goberno reformista 

Estas reformas polarizaron a vida política española e o réxime republicano topou coa resistencia e a oposición dos sectores 
directamente afectados (Igrexa, Exército, propietarios de terras, organizacións patronais,…) pero tamén dos grupos esquerdistas que 

querían axiña unhas reformas máis radicais. 

 A oposición dos sectores conservadores/dereita plásmase en feitos como:                                                 

1   - a reorganización política da dereita coa fundación da CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas: partido de masas 

dirixido por Gil Robles e definido polo seu conservadurismo, catolicismo e accidentalismo sobre as formas de goberno -non se define 

republicana-) e de grupos fascistas como as JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) e a Falange Española, partido fundado 

polo fillo do dictador José Antonio. Os seus seguidores formaron grupos de carácter paramilitar con elementos distintivos: camisa 

azul, o xugo e as frechas, o saúdo fascista e o himno “Cara al Sol”.   

- O intento de sublevación do xeneral Sanjurjo (Agosto.32) Monárquicos e militares descontentos tentaron levar a cabo un golpe 

de Estado que restablecera a orde e a disciplina social. Estaba financiado pola grande nobreza propietaria de grandes latifundios do 

Sur de España, temerosa das consecuencias que poderían derivarse da reforma agraria, e contaba coa participación de un número 

reducido de militares encabezados polo xeneral Sanjurjo. Sanjurjo sublevouse en Sevilla en 1932, sendo secundado en Madrid por 
outros militares, pero os seus escasos apoios permitiron ás autoridades republicanas controlar o golpe. 

 

2- O descontento de certos sectores populares pola lentitude ou insuficiencia das reformas sociais provocaron unha vaga de 

conflitividade, alentada pola incidencia do paro e das duras condicións de vida. No campo, as medidas favorables ós xornaleiros e os 

proxectos de realizar unha redistribución da propiedade foron mal recibidos polos propietarios que, en moitos casos, reaccionaron 

deixando de cultivar as terras e de contratar braceiros. Os xornaleiros impacientes pola inefectividade das reformas e exasperados 

pola falta de traballo, alentados polas súas organizacións sindicais, aumentaron as folgas, manifestacións e ocupacións ilegais de 

terras. Estes conflitos foron duramente reprimidos pola Garda Civil (ex. o episodio de Casas Viejas, onde algúns dos campesiños 

sublevados foron queimados na casa onde resistían e outros fusilados sen xuízo). 

 

A coalición gobernamental, formada por republicanos de esquerdas e socialistas e presidida por Azaña foise debilitando ó longo 
de 1933 como consecuencia de diversos factores externos (represión de Casas Viejas, a oposición de dereitas cada vez máis 

organizada, a redución de apoios populares manifestada no fracaso das eleccións municipais de 1933) e internos (disensións entre 

republicanos e socialistas). Ante a falta de apoios, Alcala Zamora retiroulle a confianza a Azaña e, ante a imposibilidade de atopar 

outro candidato, convocou eleccións. (doc.3) 
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5.1.3- O BIENIO DE DEREITAS (das eleccións de Novembro 33 ás eleccións de Febreiro 36) 

 

 

 

A paralización das reformas 
 

Nas eleccións xerais de novembro de 1933 resultaron vencedores os partidos de dereitas. O partido que obtivo maior número e 
escanos foi a CEDA de Gil Robles seguido do Partido Republicano Radical de Lerroux. A pesar de que a CEDA era a forza máis 

votada, o presidente Alcalá Zamora nomeou como xefe do Goberno a Alejandro Lerroux.  

O novo goberno orientou a súa acción política ó desmantelamento de toda a obra reformista do bienio anterior. Os gobernos 

estructuráronse ó redor das dúas forzas políticas vencedoras, o Partido Radical de Lerroux, (que perdera en boa parte o carácter 

demagóxico de principios do século e que virara cara a posicións netamente mais conservadoras), e a CEDA, un partido aglutinador 

da dereita e liderado por Gil Robles, cun programa que propuña a revisión da Constitución e da lexislación social. Nun principio 

gobernaron só os radicais co apoio parlamentario da CEDA, isto provocaría unha constante inestabilidade. 

O novo goberno presidido por Alejandro Lerroux iniciou o seu mandato coa paralización de boa parte do proxecto reformista 

anterior: No campo freouse totalmente a reforma agraria, fixouse a devolución de terras á nobreza e anulouse a cesión de terras mal 

cultivadas, O agro coñeceu un ambiente de revancha, os propietarios amosaron a súa vontade de se desquitar das reformas anteriores 

e os campesiños responderon con numerosas folgas. Para contrarestar a reforma relixiosa dotouse outra vez dun presuposto para o 

culto e o clero e intentouse firmar un concordato coa Santa Sé. A reforma militar seguiu vixente pero se aprobou unha amnistía para 
os sublevados con Sanjurjo no 32. O goberno tamén entrou en conflito coa Generalitat pola "Lei de Contratos de Cultivo" que 

pretendía converter aos arrendatarios de viñas, rabaissaires, en propietarios. Paralizouse tamén a discusión no parlamento do Estatuto 

Vasco impulsado polo PNV. Hasta en educación chegaron os recortes e reduciuse sustancialmente o seu orzamento. 

Todo isto provocou 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, levou á CEDA a endurece-la súa posición e a reclamar unha acción mais 

contundente en materia de orde pública, esixindo participar directamente no goberno. O presidente do goberno, Lerroux, accedeu a 

estas peticións e o 5 de outubro outorgoulle tres carteiras ministeriais á CEDA.. 

 

A oposición de esquerdas: A Revolución de Asturias (outubro 1934) 
 

 . A entrada de membros da CEDA no goberno foi interpretada pola esquerda como un camiño cara o fascismo. En resposta os 

socialistas convocaron unha folga xeral revolucionaria. 

 - A folga xeral: convocada pola UXT en toda España, contou con escaso apoio da CNT e dos comunistas e tivo eco 

nalgunhas cidades como Sevilla, Córdoba, Valencia, San Sebastián, Barcelona, Bilbao ou Madrid. Fracasou pola falta de coordinación 

e de unión obreira e pola contundente resposta do goberno que decretou o estado de guerra. A pesar diso, os acontecementos 

adquiriron especial relevancia en Asturias e Cataluña. 

 - A revolución de Asturias. En Asturias e Norte de León o chamamento á folga xeral deu lugar a unha forte insurrección 

obreira que pretendía facerse co poder político e controlar os medios de produción. A alianza de tódalas forzas obreiras (socialistas, 
anarquistas e comunistas) permitiu o triunfo da revolución. Conseguiron a ocupación de gran parte dos cuarteis da Garda Civil e o 

dominio de gran parte dos concellos, incluído Oviedo, que foron substituídos por comités revolucionarios locais que se fixeron cargo 

da administración, de garantir o funcionamento da produción e de manter a orde pública: era o triunfo da revolución. Para intentar 

controlar a situación o goberno enviou tropas da Lexión e dos Regulares ó mando do xeneral Franco. A resistencia asturiana 

prolongouse durante uns dez días, pero finalmente foron derrotados. O balance foi cruento, ó redor de 2000 mortos e 5000 detidos. 

 -  A proclamación do Estado catalán. En Cataluña a rebelión tivo unha dobre vertente: por un lado os obreiros, 

seguindo as ordes da Alianza Obreira local, protagonizaron unha folga xeral; por outra, a Generalitat, dirixida por Lluís Companys, 

sublevouse contra o Goberno central e proclamou a formación da República catalana dentro da República Federal española. A falta 

de coordinación entre os obreiros e a Generalitat e a escasa participación da CNT, que era a forza maioritaria, facilitou o control da 

situación polo exército, dirixido polo xeneral Batet. O Estatuto catalán foi anulado e todo o goberno catalán encarcerado xunto aos 

principais dirixentes da esquerda, entre eles Azaña, que estaba de visita en Barcelona. 
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A crise do segundo bienio 

As consecuencias da revolución de outubro foron notables. A influencia da CEDA no goberno aumentou. A CEDA amosouse 
partidaria de aplica-las condenas con rigor e de proceder a unha orientación mais dura da política do goberno. Suspendeuse o Estatuto 

de autonomía de Cataluña, devolvéronselle as propiedades ós xesuítas e nomeouse a Gil Robles Ministro da Guerra e a Franco Xefe 

de Estado Maior. Sen embargo, a dura represión uniu as forzas de esquerdas, ata daquela divididas, contra á política do goberno e ó 

redor dun programa común que esixía en primeiro lugar a amnistía para tódolos detidos.  

Ó longo de 1935, os gobernos radical-cedistas caracterizáronse pola súa inestabilidade (falta de entendemento entre o 

presidente da República Alcala Zamora e Lerroux,  enfrontamentos internos dentro da coalición provocados polos escándalos de 

corrupción do Partido Radical, como o caso do “estraperlo” (unha ruleta amañada creada por Strauss e Perli que baixo soborno se 

tentara implantar en varios casinos españois) ou os casos de malversación de fondos por parte de varios políticos radicais). Con esta 

crise, Gil Robles agardaba ser o novo presidente do goberno pero Alcalá Zamora, temeroso da reacción popular preferiu nomear a 

políticos independentes de centro como Portela Valladares; a falta de viabilidade dos sucesivos gobernos levou a convocar novas 

eleccións para febreiro de 1936. 

Paralelamente produciuse un proceso de reorganización das forzas políticas tanto de dereitas como de esquerdas. Os monárquicos 

e conservadores formaron o Bloque Nacional, manifestamente contrario á vixencia do réxime e a Constitución republicana. 

Os partidos de esquerda (republicanos, nacionalistas de esquerdas, socialistas e comunistas) únense formando a Fronte Popular, 
unha coalición baseada nun programa común que defendía a concesión dunha amnistía para os encarcerados de outubro, a 

reintegración nos postos de traballo para os represaliados por razóns políticas e a volta a lexislación reformista do primeiro bienio. 

Incluso os anarquistas recomendaron excepcionalmente o voto ao FP. (doc.4) 

  

 O resultado das eleccións marcou unha clara división: a Fronte Popular obtivo o 48% dos votos, mentres as dereitas se fixeron 

co 46.5%. as forzas que se reclamaban de centro só obtiveron un 5.4 % dos votos.  

 

5.1.4- A FRONTE POPULAR (das eleccións de Febreiro.36 ao levantamento militar de Xullo.36) 

 

 

O goberno da fronte popular 

 

As eleccións de 1936 evidenciaron a polarización da vida política española, dividida claramente entre dereitas e esquerdas e 

con programas políticos claramente enfrontados. O triúnfo da Fronte Popular non foi aceptado polos sectores mais reaccionarios da 

sociedade española, que iniciaron unha conspiración contra a República, mentres os sindicatos e os partidos obreiros esixían o 

afondamento das reformas sociais do primeiro bienio republicano. 

O triúnfo electoral comportou a reorganización da República. Manuel Azaña foi elixido presidente da república en lugar de 

Alcala Zamora. A idea inicial de Azaña era incluir aos socialistas no goberno e nomear a Prieto xefe do goberno. Pero o sector máis 

radical do PSOE, encabezado por Largo Caballero opuxose, e Azaña tivo que formar goberno só cos membros do seu partido 

nomeando presidente a Casares Quiroga.  

O novo goberno, monocolor e débil, formado exclusivamente por ministros de Izquierda Repúblicana, pero apoiado 

parlamentariamente polos socialistas, puxo de contado en marcha o programa pactado na coalición electoral: decretouse unha 
amnistía, o goberno da Generalitat volveu de novo ó poder e restableceuse o estatuto de autonomía, mentres principiaba as 

negociacións para a aprobación dun estatuto para o País Vasco e outro para Galicia. O novo goberno retomou o proceso reformista 

interrompido durante o bienio de dereitas. Para frealos rumores golpistas afastou do poder a algúns xenerais mais proclives ó golpismo 

e trasladounos a outros destinos: Franco a Canarias e Mola a Navarra, grave erro.  

O triúnfo das esquerdas trouxo consigo unha intensa mobilización popular que creou un clima de tensión social: Os sindicatos 

e partidos de esquerda radicalizaron as súas posicións: os anarquistas defendían a revolución, mentres un sector do socialismo, 

encabezado por Largo Caballero alias “ o Lenin español”, tamén se orientaban cara a solucións radicais.  

Entre a dereita, a Falanxe Española asumiu un forte protagonismo e fomentou un clima de enfrontamento civil e de crispación 

política. Grupos de falanxistas formaron patrullas uniformadas e armadas que iniciaron accións violentas contra os líderes 

esquerdistas; os enfrontamentos entre militantes de dereita e esquerda propagáronse entre febreiro e xullo de 1936. Entre os sectores 

mais conservadores da sociedade empezou a tomar corpo a idea de que o recurso ó golpe de estado militar era a única solución.  
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A preparación do golpe de Estado:  

Os proxectos para derribar o Goberno comezaron xa o mesmo día das eleccións, ao ver os resultados Gil Robles e o seu xefe de 
estado maior, Franco, sopesaron a idea de dar un golpe. Os grupos conservadores viron no exército o único medio que podería facer 

fronte, segundo eles, ao perigo do comunismo; na súa idea contaron co apoio de xenerais e oficiais pertencentes a dereitista Unión 

Militar Española.  

A trama conspiratoria tivo no xeneral Mola o verdadeiro xefe do golpe, “o director”. O seu proxecto consistía na organización 

dun pronunciamento simultáneo en tódalas guarnicións militares posibles, sendo consideradas claves as de Madrid e Barcelona, e como 

reserva especial tiña ó exército de África, o mellor preparado de todos, e o mando del sería para o xeneral Franco. Mola entendía que 

o xefe supremo da sublevación sería o xeneral Sanjurjo, o sublevado e condenado en 1932, respectado por todos altos mandos e que 

vivía exiliado en Portugal. A conspiración deseñada polos militares contaba co apoio das forzas políticas máis de dereitas: CEDA, 
carlistas e a Falanxe Española de las JONS. (doc.5) 

  
O 12 de xullo un comando de extrema dereita asasinou ó tenente da Garda de Asalto José Castillo; como represalia, o día seguinte 

un grupo de Gardas de Asalto, asasinou a Calvo Sotelo, dirixente dos monárquicos. O seu enterro foi un adianto da declaración de 

guerra. Pero o asasinato de Calvo Sotelo non foi o determinante da sublevación, que xa estaba decidida. A sublevación iniciouse en 

Marrocos o 17 de xullo e o día seguinte estendeuse por toda a Península. O fracaso do golpe militar en boa parte de España 
desencadeou o inicio dunha guerra civil que se prolongaría durante tres anos. 

 

5.2. A GUERRA CIVIL (1936-1939) 

 
Entre o 18 de xullo de 1936 e o 1 de abril de 1939 tivo lugar unha cruenta guerra civil entre españois enfrontados en dous bandos. 

O goberno da República conseguiu resistir durante case tres anos, pero finalmente o triunfo foi para os militares sublevados. 

5.2.1- O GOLPE E  A CONFIGURACIÓN DOS BANDOS EN LOITA 

A sublevación militar 

As cinco da tarde do 17 de Xullo de 1936, en Melilla, comezou a rebelión. As tropas sublevadas da Lexión dominaron 

rapidamente a situación no Protectorado, os militares que permaneceron fieis o goberno foron fusilados. Comezaba así o golpe 

deseñado polo xeneral Mola, o seu obxectivo era facer unha rebelión rápida e violenta (“Hai que sementar o terror, eliminando sen 

vacilacións a todos os que non pensen coma nos” indicou o xeneral mola nas súas instrucións) e establecer un Directorio Militar 

encabezado polo xeneral Sanjurjo. 

Nos dias 18 e 19, ó mesmo tempo que Franco se trasladaba desde Canarias no avión Dragon Rapide para tomar o mando das 
tropas de Marrocos, en distintas cidades da Península os militares conxurados tentan facerse co poder. Nas principais cidades fracasan, 

especialmente en Barcelona grazas o esforzo dos anarquistas, e en Madrid onde o pobo armado asalta o Cuartel da Montaña, pero en 

moitas pequenas capitais triunfan. En Galicia, tras breves enfrontamentos os sublevados fanse co control do territorio; en xeral o 

golpe ten éxito nas zonas máis rurais e con maior peso da economía agraria (onde a resistencia popular é menor) e fracasa nas áreas 

máis urbanizadas e desenvolvidas economicamente. 

 En todo caso o golpe fracasa no seu intento de tomar o país, este fracaso vai provocar unha guerra civil que dividira España en 

dúas zonas: 

 ZONA REPUBLICANA: territorios máis desenvolvidos do norte e leste da Península (industria e agricultura de 
exportación). Control da maioría das grandes cidades. 

 ZONA SUBLEVADA: zonas agrarias do interior (Meseta Norte, Navarra e Álava, a metade de Aragón... ), Galicia, unha 
pequena parte de Andalucía, terrritorios non peninsulares, en especial o Protectorado de Marrocos, onde se concentraban as mellores 

tropas: a Lexión e os Regulares marroquís. 
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A configuración dos bandos 
 

 Forzas políticas, económicas e sociais tiveron que posicionarse a favor dun dos bandos desde o inicio da guerra. A 

indecisión do goberno da República nos momentos iniciais, co xefe do goberno Casares Quiroga dubidando se lle daba armas ao 

pobo, dificultou a organización dos seus apoios, situación que favoreceu a actuación dos sublevados: 

No bando republicano estaban os grupos que maioritariamente votaran á Fronte Popular:  

Apoios sociais: masas obreiras das cidades industriais, xornaleiros do sur da Península, pequena burguesía e clases medias 

vinculadas aos partidos republicanos, núcleos intelectuais. 

Apoios políticos: movemento obreiro (socialistas, comunistas, anarquistas), partidos republicanos, nacionalistas, incluido o PNV.  

Ideolóxicamente acabara agrupando a todas as formacións anti-fascistas (doc.1) e a todos os que apoiaron as reformas 

republicanas e defendían unha España laica e progresista. para eles a acción dos militares non era máis que unha rebelión contra a 
orde legalmente establecida. 

 

No bando sublevado agrupábanse todos os que estaban descontentos coas reformas republicanas: 

Apoios sociais: clases dominantes (terratenentes, burguesía... ), a Igrexa, que apoia totalmente ós sublevados e fala dunha 

“cruzada” e grande parte da opinión pública católica, sectores das clases medias urbanas, os pequenos e medianos propietarios 

agrícolas do norte, unha parte importante do Exército (aínda que moitos xenerais permaneceron fieis a república, así como a Aviación 

e a maior parte dos mariñeiros da Armada, a Garda Civil apoiou os sublevados agás en Barcelona e a Garda de Asalto apoiou a 

república) 

Apoios políticos: dereita conservadora (CEDA... ) e fascista (Falange), monárquicos e carlistas. Os obxectivos políticos non son 

inicialmente unánimes: imprimir un xiro conservador á República, voltar á Monarquía, implantar un Estado fascista ao xeito italiano 

ou alemán...,  

Ideolóxicamente todos estes grupos aparecen unidos únicamente polo seu anti-comunismo e a súa defensa da civilización cristiá, 
para os protagonistas da sublevación, esta foi definida como un Alzamento Nacional. A parte do país que quedou baixo o seu control 

foi cualificada co nome da España Nacional enfrontada os marxistas, “los rojos”. (doc.2) 

 

A represión 
 

A loita que se iniciou en Xullo de 1936 non foi só unha loita entre dous exércitos, senón que existían en parte dos dous bandos 

a pretensión de eliminar ó contrario. Neste contexto inclúense os actos de violencia, represión e terror que se levan a cabo de forma 

sistemática, especialmente nos primeiros meses da guerra. Na zona republicana, a desintegración das institucións do estado provocou 

actuacións incontroladas. Desenvolveuse unha dura persecución de militares, terratenentes, militantes de dereita e, moi 
especialmente, de eclesiásticos.  

Na zona sublevada os militares iniciaron unha represión sistemática e violenta de todas as forzas opositoras coa finalidade de 

crear un clima de terror no inimigo. Os primeiros en sufrir as consecuencias foron as autoridades civís e militares que permaneceron 

fieis o goberno, que foron sistematicamente executadas. Despois da ocupación dun territorio, procedíase á depuración e execución 

de todos aqueles elementos considerados perigosos para o novo réxime: sindicalistas, masóns, republicanos, mestres, intelectuais, 

nacionalistas….. Os paseos, os fusilamentos nocturnos, a aplicación da lei de fugas, os xuízos sumarisimos, multiplicáronse e 

xenerálizaronse. 

 

5.2.2- A INTERNACIONALIZACIÓN DO CONFLICTO: 

 
A internacionalización da guerra (envío de combatentes e material bélico) explícase polo contexto político internacional: 

ascenso dos fascismos; consolidación da URSS; actitude cobarde e conciliadora das democracias ante a expansión dos fascismos 

(prefiren "localizar" os conflictos e ven a guerra española como unha loita entre Fascismo e Comunismo). Esta actitude ten 
importantes consecuencias: permite alongar a duración do conflicto e inclina a balanza do bando dos militares sublevados (permite 

o rápido paso polo Estreito das tropas africanas, compensa a carencia de industria na zona... ) 

 Para evitar que a guerra se convertese nun conflito internacional, as principais nacións europeas acordaron crear en Londres a 

primeiros de agosto de 1936 o Comité de Non-Intervención: (27 países) Estes acordos implicaban a prohibición de enviar homes e 

armas a ningún dos dous bandos e denunciar aos infractores. Pero Italia e Alemaña non cumpriron o pactado e prestaron, desde o 

primeiro momento, axuda aos militares sublevados. Ante esta situación o Comité declarouse incompetente para obrigar o 

cumprimento do pactado. 

Apoios aos SUBLEVADOS: O réxime nazi de Hitler en Alemaña e o fascista de Mussolini en Italia axudaron militarmente aos 

sublevados desde o principio e sen preocuparse polo comité de non-intervención. Italia colaborou con avións e corenta mil soldados. 

Alemaña achegou tanques, artillería e aviación que foron decisivos en moitas accións como o bombardeo de Guernica (Lexión 

Condor) e uns dezaseis mil homes. O réxime portugués de Salazar colaborou coa achega de vinte mil voluntarios e facilitando o 

paso polo seu territorio, tamén contou coa colaboración de capitalistas americanos (combustible da Texaco e da Standard Oil, 
camións, armas....) A axuda de alemaña e Italia foi decisiva para a victoria dos rebeldes.  (doc.2) 

Apoios á REPÚBLICA: A República tivo grandes dificultades para adquirir subministracións e material de guerra debido á 

política de non intervención das democracias occidentais e ao peche de fronteiras. A República contou só coa axuda da Unión 

Soviética, que proporcionou cadros técnicos, víveres e armamento, en parte costeado con fondos do Banco de España (o "ouro de 

Moscova").  Outro gran apoio foi o das Brigadas Internacionais (voluntarios esquerdistas procedentes de toda Europa e América, 

importante apoio moral, formaron parte de estas brigadas importantes intelectuais como Hemingway, George Orwell ou André 
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Malraux... téñense que retirar en Novembro de 1938). México tamén apoia a causa republicana (lugar de destino de moitos exiliados 

republicanos ao remate da guerra). 

A guerra viviuse con gran interese en todo o mundo. Parecía un enfrontamento entre democracia e fascismo, entre o exército e 
o pobo. Iso orixinou un amplo movemento de solidariedade cara á causa republicana entre intelectuais progresistas de todo o mundo. 

A destrución de Guernica ou o asasinato de García Lorca impresionaron á opinión mundial, especialmente cando se expón o Guernica 

de Picasso na Exposición Internacional de París de 1937. 

 

5.2.3- EVOLUCIÓN SOCIO-POLÍTICA E IDEOLÓXICA DOS DOUS BANDOS 
 

A evolución foi moi distinta nas dúas zonas, mentras as divisións foron permanentes no bando da república, na zona franquista 

implantouse unha férrea ditadura. 

 

A España republicana: división 

 
O máis destacado foi a fragmentación do esforzo militar e dos proxectos políticos: 

 

Durante os primeiros días  no ámbito político prodúcese unha fragmentación e unha "crise de autoridade" a comezos da guerra: 

situación de "dobre poder": goberno/organizacións e milicias obreiras (ante a inexistencia dun exército organizado o principio do 

conflito moitos partidos e sindicatos organizaron as súas propias milicias para loitar na guerra.). Podemos distinguir tres etapas: 

1- Goberno Giral Xullo.36: dimisión do goberno de Casares e formación doutro presidido polo radical Martínez Barrio para 
tentar negociar cos rebeldes. Fracasa e aos poucos días xéstase outro presidido por José Giral, formado únicamente por republicanos 

de esquerdas: entrega armas ás milicias dos partidos, disolve o Exército e forma un novo integrado por voluntarios e encabezado pola 

oficialidade fiel á República. Na práctica, o control da situación está en mans dos comités creados polas organizacións obreiras. 

2-Goberno Largo Caballero Set.36-Maio.37: goberno de concentración (republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas) 
presidido por Largo Caballero (socialista). Intenta restablecer a autoridade, frear as colectivizacións e darlle unha dirección unificada 

á guerra (militarización das milicias dos partidos para a formación do novo "Exército Popular"). Nestes meses queda clara o 
enfrontamento entre dúas posturas antagónicas: 

- Os que defenden converter a guerra nunha revolución (doc.3):“revolución e guerra”, postura defendida por anarquistas e 

trotskistas do P.O.U.M., consideraban  que a vitoria só podía ser lograda se a guerra se abordaba con métodos revolucionarios, 

abandoando a organización política e militar tradicional e creando milicias e comunas colectivistas. Así xurde en moitas zonas 

controladas pola CNT unha revolución social colectivista: colectivización da propiedade industrial, os servizos e a propiedade 

agraria en Cataluña; extensión das colectivizacións agrarias en Aragón e outras zonas rurais, expropiaronse cerca de 5.500.000 

héctareas e participaron nesta auténtica revolución social agraria uns 3 millóns de campesiños. 

- Os que defenden “primeiro gañar a guerra” (docs.4-5), esta tese era defendida polos comunistas e sectores do PSOE. Pensaban 

que a vitoria só podía acadarse se a guerra se planificaba en termos convencionais: debía establecerse o poder do goberno central, 

debía crearse un exército regular e disolver as milicias, había que deter a revolución.... o enfrontamento era inevitable. 

Isto provocara os "Sucesos de Maio do 37": enfrontamento armado en Barcelona entre os anarquistas (partidarios da 

"revolución na guerra" e apoiados polos trotskistas do  POUM) e os comunistas stalinistas (partidarios de frear a revolución e 
fortalecer o Estado republicano). Derrota anarquista e debilitamento da posición dun Largo Caballero que, enfrontado aos comunistas, 

que cada vez teñen máis forza, presenta a súa dimisión 

3-Goberno Negrín Maio.37-Marzo.39: Goberno do socialista Negrín (comunistas como principal apoio, aínda que participan 
tamén socialistas e republicanos). Céntrase no fortalecemento do poder republicano e os esforzos bélicos, Negrín intentou prolongar 

a guerra todo o posible coa idea de que esta coincidise coa inminente guerra mundial pero foi deposto en Marzo do 39 polo "golpe" 

do coronel Casado, este intentou negociar unha paz “digna” entre militares con Franco, pero a este só lle servía unha rendición 

incondicional, o 1 de Abril todo termina. 

 

A España franquista: ditadura e unificación 

 
A carencia dun proxecto unificado entre os apoios sociais e políticos do alzamento determina a supremacía do Exército e a súa 

conversión en columna vertebral do novo Estado. No plano social: realización da "contrarrevolución"  paralización da reforma 
agraria, derogación da lexislación laica republicana (supresión do matrimonio civil e do divorcio, restablecemento do culto relixioso 

no ensino e o exército, retribución estatal ao clero... ), A igrexa é outro dos baluartes do réxime, non esquezamos que calificaron a 

guerra coma unha cruzada. 

 Tamén pretenden  a "supresión" da loita de clases (Foro do Traballo -1938- inspirado na doutrina social da igrexa e no fascismo: 

prohibición de folgas, integración da clase obreira en sindicatos "verticais"... ). Todo isto foi acompañado por unha sistemática e 

feroz represión dirixida dende o poder para sementar o terror: execucións masivas, paseos, sacas, depuracións tinguiron o país de 

sangue. 

Evolución política: A insurrección militar apareceu ó principio máis como un ataque ó goberno da Fronte Popular pero pronto 

pasouse a repudiar todo o sistema democrático. Este ataque foi realizándose a través de distintas actuacións: 
 1- progresiva concentración de poderes na persoa do xeneral Franco (favorecido pola morte en accidente de aviación do "xefe 

natural" do alzamento, Sanjurjo e o apoio italiano e alemán). En Xullo de 1936 creárase unha Xunta de Defensa Nacional con sé en 

Burgos presidida polo xeneral Cabanellas e integrada por Mola, Queipo e o propio Franco, para coordinar os esforzos da guerra.  

En setembro, e ante a necesidade dun mando único, a Xunta decidiu escoller a Franco que acrecentara seu prestixio cos éxitos 

do exército africano:  Franco é nomeado Xefe do Goberno e Xeneralísimo dos Exércitos, asesorado por unha "Xunta Técnica do 

Estado". Franco ten a partir deste momento plenos poderes, xa é unha ditadura.  
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2- A unidade política conseguiuse a través dun proceso de unificación entre o carlismo e a Falanxe que desembocaría na 

imposición da xefatura de Franco. Polo Decreto de unificación (doc.6) de abril de 1937 crease un partido único (Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS) que unifica a falanxistas e carlistas e no cal se integran todos os apoios políticos do réxime baixo o 
mando supremo de Franco. Toda disidencia é perseguida (Manuel Hedilla, novo xefe de falanxe e condenado a morte, indultado e 

encarcerado.) En  Xaneiro do 38: formación do primeiro Goberno propiamente dito. Franco concentra a Xefatura do Estado, a 

Xefatura do Goberno e a Xefatura do Partido, ademais da do exército: é o Caudillo. 

. 

5.2.4- A EVOLUCIÓN DAS OPERACIÓNS BÉLICAS: 
 

 1936: A marcha sobre Madrid:   Os exércitos africanos atravesan o Estreito (Para pasar as tropas regulares á península 
Franco necesitou pedir apoio ás forzas nazis e fascistas, xa que o estreito de Xibraltar estaba controlado polas tripulacións da escadra 

republicana, que se amotinaran contra os oficiais rebeldes. Hitler envioulle  a Franco avións que foron fundamentais para establecer 
unha ponte aérea. Pola súa banda Mussolini enviou unha escuadrilla de 12 bombardeiros e 2 buques mercantes con cazas) e avanzan 

rápidamente  cara Madrid (conquista de Mérida, Badajoz e Toledo) chegando ás súas portas a finais de Outubro. O Goberno da 

República trasládase a Valencia. A mobilización xeral do pobo madrileño e a chegada dos primeiros "brigadistas" (apoio moral) 

frustran a conquista da capital. (Non Pasaran) 

 Tropas leais e columnas anarquistas catalanas atacan Aragón: estabilizan o fronte pero non consiguen conquistar as capitais. 
 

 1937: Madrid e o frente do Norte  Proseguen os intentos de tomar Madrid ou de illala do resto da España republicana  
fracasan nas batallas do Jarama e Guadalajara (Febreiro-Marzo). O exércitos franquistas concentrarán os seus esforzos en outras 

zonas. 

         Ao mando do xeneral Mola iníciase a conquista do Norte peninsular: entre Marzo e Outubro a República vai perdendo 
definitivamente o control da zona. Primeiro bombardeo sobre unha poboación civil (Guernica). 

 Ofensivas republicanas para aliviar a presión sobre Madrid e o Norte en Brunete e Belchite. O exército republicano conquista 

Teruel. 

                                        
 

 

 

 1938-39: As ofensivas finais e o remate da guerra: 
 

 1938: os exércitos de Franco reconquista Teruel e avanzan cara o Mediterráneo: o territorio republicano queda dividido en 
dous e Cataluña illada do resto  (Abril). 

    A república responde co seu maior esforzo bélico: os seus exércitos atravesan o Ebro e inician a batalla máis dura da guerra 

(Batalla do Ebro, Xullo-Novembro)  ao final téñense que retirar ás posicións iniciais diante do contraataque do exército franquista. 
 

 1939: o Exército sublevado conquista Cataluña (Xan--Febr.). Francia e Inglaterra recoñecen ao goberno franquista. 
Desmoralización do Exército e as autoridades republicanas (dimisión do presidente da República, M. Azaña). A República só controla 

a zona centro (Madrid e o Levante) 

    O presidente do goberno (Negrín), co apoio dos comunistas, é partidario de resistir ata o final (tratando de agardar polo 

desencadeamento da guerra en Europa)  o coronel Casado (co apoio de socialistas moderados como Besteiro e milicias anarquistas) 

dá un golpe de Estado e intenta negociar a paz con Franco o final da guerra  Pero Franco só acepta unha rendición sen condicións: 
a finais de Marzo conquista Madrid e o Levante. (doc.7) 

 

 Final da guerra. O 1 de Abril os rebeldes ganaban a guerra, pero a represión continuou (doc. 7). España estaba en ruínas: unha 

España onde o Partido, a Igrexa e o Exército serían os piares dunha longa ditadura que se prolongaría ata a morte do ditador en 1975, 
 

Trala finalización da guerra decenas de milleiros de españois tiveron que exiliarse, calculase que máis de 500.000, pero para os 

que quedaron non habería piedade: os fusilamentos continuaron e centenares de presos foron condenados a traballos forzados ( Valle 

de los Caídos...). 

 

  

http://gl.wikipedia.org/wiki/Estreito_de_Xibraltar
http://gl.wikipedia.org/wiki/Hitler
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Exame 1 Etapas da república (xuño 2003,2006 e 2009) 
 

Os documentos seguintes permiten elaborar unha composición sobre a evolución política da Segunda República ata o golpe de 

estado de xullo de 1936. Tal evolución estivo en gran parte marcada polos resultados das diferentes eleccións a Cortes (Doc.1). 

Na primeira etapa, a composición do Parlamento posibilita a promulgación dunha Constitución (Doc.2) que abre o camiño a 

importantes reformas en diferentes ámbitos; o triunfo das dereitas en 1933 supón un xiro esencial, manifesto xa no programa 

electoral que se pretende aplicar (Doc.3); por último, o resultado electoral de 1936 reinicia de xeito acelerado a política de 

reformas (Doc.4), pero coa ameaza crecente dun golpe como o que se denuncia no Doc.5. Lembra que debes apoiarte nas fontes 

subministradas para elaborar a túa redacción. 

 

 

Doc.1.-Gráfico simplificado (esquerdas/dereitas) dos 

resultados electorais de 1931, 1933 e 1936: 

 

 

 

 

Doc.2.-Constitución de 1931: 
“Art.1. España é unha República democrática de 

traballadores de toda clase, que se organiza en réxime de 

liberdade e de xustiza (...). 

A República constitúe un Estado integral, compatible coa 

autonomía dos municipios e das rexións (...). 

Art.3.-O Estado español non ten relixión oficial (...). 

Art.39. Os españois poderán asociarse ou sindicarse 

libremente (...). 

Art.44. Toda a riqueza do país, sexa quen for 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 (...). Cos mesmos requisitos a 

propiedade poderá ser socializada (...). 

Art.48. A ensinanza primaria será gratuíta e obrigatoria. A 

ensinanza será laica (...)”. 

 

Doc.3.-En outubro de 1933, o xornal ABC publica o programa electoral da candidatura antimarxista por Madrid: 
“Os candidatos da coalición antimarxista defenderán resoltamente e por riba de todo a necesidade dunha inmediata derrogación 

(...) dos preceptos, tanto constitucionais coma legais, inspirados en designios laicos e socializantes (...); traballarán sen descanso 

para acadar a cancelación de tódalas 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 (...), prevaleza (...) na gobernación do Estado, irán vigorosa e enerxicamente encamiñados tódolos nosos 

esforzos”. 

 

Doc.4.-En xaneiro de 1936, a Fronte Popular presenta o seu pacto-programa: 
“Como suposto indispensable de paz pública, os partidos coligados comprométense: 

1º. A conceder por lei unha ampla amnistía dos delitos político-sociais cometidos posteriormente a novembro de 1933 (...). 

Restablecerán o imperio da Constitución (...). 

Derrogarán inmediatamente a vixente lei de arrendamentos (...). Consolidación na propiedade, previa liquidación, aos 

arrendatarios antigos e pequenos (...). 

A República ten que considerar o ensino como atributo indeclinable do Estado (...). Impulsarán, co ritmo dos primeiros años da 
República, a creación de escolas de primeira ensinanza”. 

 

Doc.5.-José Díaz, secretario xeral do PCE, denuncia nas Cortes a existencia dun complot contra o goberno da Fronte 

Popular (15 de xullo de 1936): 
“Señor Gil Robles (...), estamos completamente seguros de que en moitas provincias de España se están a facer preparativos para 

o golpe de Estado (...). Todos estamos vixiantes, a fin de que non poidades levar a cabo os vosos intentos porque, de facelo así, 

levaredes a España polo camiño polo que a levastes neses dous anos de represión, de fame e de descrédito para o país. Nós non 

queremos esa España, senón unha España democrática, onde haxa benestar para os obreiros e para as clases populares (...). Non 

queredes acatar o que representou o triunfo do 16 de febreiro, e de aí a vosa política e a vosa actuación”. 
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Exame 2 reformas da república (xuño 2011) 
 

Os documentos seguintes deben permitirche elaborar un texto sobre as reformas iniciadas no primeiro bienio da Segunda 

República. Na túa redacción debes abordar as seguintes cuestións: Os principais ámbitos de aplicación das reformas, como os 

mencionados nos docs. 1, 2, 3 e 4; as forzas políticas e sociais promotoras dos cambios; as opostas aos mesmos (doc. 5); a 
evolución e desenlace da confrontación en torno a tales medidas. Lembra que non se trata de responder a preguntas illadas, 

senón de realizar unha composición coherente e argumentada, e que na avaliación se terán en conta os coñecementos, a 

utilización dos documentos e a corrección da expresión escrita.  

 

Doc.1.- O día 23 de abril de 1931, poucos días despois da proclamación da República, a Gaceta de Madrid publicaba o 

seguinte decreto: 

 “A revolución de Abril, que por vontade do pobo instaurou a República en España, extingue o xuramento de obediencia 

e fidelidade que as forzas armadas da Nación prestaran ás institucións hoxe desaparecidas (…), vínculo de adhesión a unha 

dinastía ou unha persoa (…). 

 Art. 1º. Todos os xenerais en situación de actividade ou reserva, e todos os xefes, oficiais e asimilados que non estean 

na de retirados ou separados do servizo terán que prestar (…) solemne promesa de adhesión e fidelidade á República” 

 

Doc.2.- No seguinte discurso (13 de outubro de 1931), Manuel Azaña refírese aos principais problemas que debe afrontar 

a República, prestando especial atención á cuestión relixiosa: 
 “A revolución política, é dicir, a expulsión da dinastía e a restauración das liberdades públicas, resolveu un problema 

específico de importancia capital, ¡quen o dubida!, pero non fixo máis que suscitar e enunciar aqueles outros problemas que han 

transformar o Estado e a sociedade españois ata a raíz. Estes problemas, ao meu curto entender, son principalmente tres: o 

problema das autonomías locais, o problema social na súa forma máis urxente e aguda, que é a reforma da propiedade, e este 

que chaman problema relixioso, e que é en rigor a implantación do laicismo do Estado con todas as súas inevitables e rigorosas 

consecuencias. Ningún destes problemas os inventou a República (...). Refírome a iso que chaman problema relixioso. A premisa 

deste problema, hoxe político, formúloa eu desta maneira: España deixou de ser católica”. 

 

Doc.3.-Lei de Bases da Reforma Agraria (1932): 
 “Base 5ª. Serán susceptibles de expropiación as terras incluídas nos seguintes apartados: 

 4º. As fincas rústicas de Corporacións, fundacións e establecementos públicos que as exploten en réxime de 

arrendamento, parcería ou calquera outra forma que non sexa explotación directa (...). 

 5º. As que polas circunstancias da súa adquisición, por non seren explotadas directamente polos adquirentes (...), deba 

presumirse que foron compradas con fins de especulación ou co único obxecto de percibir a súa renda. 

 6º. As que constituíron señoríos xurisdicionais (...). 

 7º. As incultas ou manifestamente mal cultivadas (...)”. 

 

Doc.4.-O 21 de setembro de 1932, a Gaceta de Madrid publicou o Estatuto de Autonomía de Cataluña: 

 “Art. 1º. Cataluña constitúese en rexión autónoma dentro do Estado español, de acordo coa Constitución da República 

e o presente Estatuto. O seu organismo representativo é a Generalitat (...). 
 Art. 2º. O idioma catalán é, como o castelán, lingua oficial en Cataluña (...). Dentro do territorio catalán, os cidadáns, 

calquera que sexa a súa lingua materna, terán dereito a elixir o idioma oficial que prefiran nas súas relacións cos tribunais, 

autoridades e funcionarios de todas clases, tanto da Generalitat como da República (...). 

 Art. 11º. Corresponde á Generalitat a lexislación exclusiva en materia civil, agás o disposto no artigo 15, número 1, da 

Constitución, e a administrativa que lle estea plenamente atribuída por este Estatuto”. 

 

Doc.5.- Manifesto electoral da Candidatura antimarxista por Madrid (outubro de 1932): 

 “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 o 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”. 
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Exame Guerra Civil (xuño 2012) 

 

Os documentos seguintes, aos que debes referirte na túa exposición, tratan sobre a Guerra Civil.   Na redacción debes 

desenvolver as seguintes cuestións: a sublevación militar que lle dá inicio; as posicións ideolóxicas que se enfrontan no conflito; 

a evolución política das dúas zonas; os factores que favorecen a vitoria final dos sublevados e as consecuencias desa vitoria. 

Lembra que non se trata de responder a preguntas illadas, senón de realizar unha composición coherente e argumentada, e que 

na avaliación se terán en conta os coñecementos, a utilización dos documentos e a corrección da expresión escrita. 
 

Doc. 1.-Dolores Ibarruri, Pasionaria, chama á resistencia no seu discurso do 19 de xullo de 1936: 

 “Traballadores, antifascistas, pobo laborioso: todos en pé para defender a República, as liberdades populares e as 

conquistas democráticas do pobo (...). Todo o país vibra de emoción ante eses desalmados que queren polo fogo e o terror sumir 

á España democrática e popular nun inferno (...). Pero non pasarán; España enteira está en pé de loita (...). ¡Viva a Fronte Popular! 

¡Viva a unión de todos os antifascistas! ¡Viva a República do pobo!”. 

 

Doc. 2.-Galeazzo Ciano, ministro italiano de Asuntos Exteriores, informa así da situación en España: 

 “En España xa se formaron dúas frontes. Cunha están alemáns e italianos; con outra franceses, belgas e rusos. O Duce 

está de acordo con Hitler en opinar que a determinación das dúas frontes é xa un feito consumado. Italia apoiou e segue a apoiar 

aos españois sen condicións (...). A nosa acción en España é unha proba efectiva da nosa participación na loita antibolxevique”. 
 

Doc. 3.-Boletín informativo da CNT-FAI, xaneiro de 1937: 

 “Que quede ben entendido que non estamos a loitar pola República democrática. Estamos a loitar polo triunfo da 

revolución proletaria. A revolución e a guerra son inseparables. Todo o que se diga en sentido contrario é contrarrevolución 

reformista”. 

 

Doc. 4.-Postura defendida en Mundo Obrero, órgano de expresión do PCE, marzo de 1937: 

 “¿De que nos acusan os camaradas da CNT? Segundo eles, afastámonos do camiño do marxismo revolucionario. ¿Por 

que? Porque defendemos a República democrática (...). Unha República democrática e parlamentaria dun contido social como 

non existiu endexamais”. 

 

Doc. 5.-Discurso de Largo Caballero, presidente do Goberno e secretario xeral da UGT: 
 “Primeiro debemos gañar a guerra e despois xa poderemos falar de revolución”. 

 

Doc. 6.-O 20 de abril de 1937, Francisco Franco, Xefe do Estado e Xeneralísimo das forzas nacionais, asina o Decreto de 

Unificación: 

 “Art. 1. Falange Española e Requetés, cos seus actuais servizos e elementos, intégranse, baixo a Miña Xefatura, nunha 

soa entidade política de carácter nacional que, de momento, se denominará Falange Tradicionalista y de las JONS. 

 Esta organización, intermedia entre a Sociedade e o Estado, ten a misión principal de comunicar ao Estado o alento do 

pobo e de levar a este o pensamento daquel a través das virtudes político-morais, de servizo, xerarquía e irmandade (...). 

Quedan disoltas as demais organizacións e partidos políticos”. 

 

Doc. 7.-Último parte de guerra: 
 “No día de hoxe, cativo e desarmado o exército roxo, acadaron as tropas nacionais os seus últimos obxectivos militares. 

A guerra rematou. 

 Francisco Franco. Burgos, 1-IV-1939. Ano da Vitoria”. 

 


