
HISTORIA DE ESPAÑA (2ºBAC) 

EXERCICIOS: 

Fai as seguintes dúas composicións sobre os temas “reformas da II República”, e  “Guerra Civil” 

Tendes, como xa sabedes, o contido no moodle (Temas 10 e 11). De todos os xeitos, póñovos a 

composición e a continuación o contido. 

Non esquezades que a composición debe traballar os seguintes apartados: introducción; 

contexto histórico; comentarios; conclusión.  

REFORMAS DA II REPÚBLICA 

ORIENTACIÓNS: 

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 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: 
1º. As ofrecidas voluntariamente polos seus donos (...). 



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 derogación, 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”. 

CONTIDO: 

Foron varios os factores que levaron á caída do ditador e, entre eles, cómpre salientar a crise e 

económica do 29, o paso á oposición da UGT e do PSOE e o rexeitamento do réxime polos 

intelectuais e partidos políticos. A crise do 29 estalou no noso país e como no resto do mundo 

estendéndose a todos os sectores da economía. Os distintos grupos sociais españois cargaron 

sobre Primo e a súa política as causas da crise. Por iso, considerándoo xa inservible, os mesmos 

grupos que o levaran ao poder, e o mesmo rei, abandonárono. 

O 30 de xaneiro de 1930, o ditador presentou a súa dimisión que o rei se apresurou a aceptar. 

En poucas horas pasouse da ditadura de Primo ao que se chamou ironicamente a Ditabranda 

do xeneral Dámaso Berenguer, elixido a causa da súa reputación liberal. O rei encargou a 

Berenguer a formación dun goberno que debía preparar a restauración dun sistema 

parlamentario: o retorno ao sistema constitucional de 1876. A oposición foi adquirindo un 

matiz cada vez máis antidinástico. Antigos ministros da Monarquía, como Alcalá Zamora, 



adheríronse á República e aconsellaron aos elementos católicos e moderados que se uniran a 

eles. 

Asistiuse a un proceso de agrupamento dos partidos políticos en torno a unha idea: Monarquía 

ou República. É dicir, os partidos polarizáronse en partidos dinásticos e anti-dinásticos. En 

agosto de 1930 a unión das forzas antimonárquicas concretouse mediante un acordo 

denominado «Pacto de San Sebastián», no que participaron ademais dos xefes das principais 

tendencias republicanas, a esquerda catalá (que obtivo a promesa dun estatuto autonómico). 

Non estaban nin o PCE, nin o PSOE, aínda que acudiron algúns líderes a título persoal. Neste 

Pacto constituíuse o chamado Comité Revolucionario (con Alcalá Zamora como presidente) 

que tiña como obxectivo derrubar á Monarquía. O Comité organizou un levantamento contra a 

Monarquía para o 15 de decembro, pero Fermín Galán adiantou en 3 días o levantamento, e o 

12 a guarnición de Jaca sublevouse e proclamou a República. A sublevación fallou a pouco de 

comezar, os dous xefes do movemento (Galán e García Hernández) foron fusilados, e os 

membrso do Comité Revolucionario que asinaran o Pacto de San Sebastián ingresaron no 

cárcere. 

En febreiro de 1931 Berenguer dimitiu, cedendo o posto ao almirante Aznar. Foi este un 

goberno de coalición dos partidos dinásticos. A el tocoulle o restablecemento das garantías 

constitucionais de 1876 e, dado que era imprescindible convocar eleccións para saír da 

situación creada polo estado de excepción da Ditadura, fixou para o mes de abril as eleccións 

municipais xa que, en principio, parecían menos perigosas que unha consulta xeral. 

O 12 de abril do 31 celebráronse as eleccións municipais. O resultado, nas grandes cidades 

onde o caciquismo non controlaba a situación, foi maioritario a favor do bloque antidinástico, 

e en Madrid constituíuse un Comité Revolucionario. O Comité quería agardar a maio para 

derrubar á Monarquía, pero a saída á rúa de millóns de persoas en toda España impuxo a caída 

do Rei. As sete da mañá do 14 de abril, Eibar proclamou a República, acción que foi imitada por 

moitas outras cidades nese mesmo día. En Barcelona tamén Maciá proclamou a República 

Catalá. Esa mesma tarde Alfonso XIII abdicou e o Comité Revolucionario saído do Pacto de San 

Sebastián, pasou a converterse en Goberno Provisional. O seu programa de actuación (reforma 

agraria, liberdade de cultos, respecto á propiedade privada) estaba baseado nas decisións 

daquel Pacto. 

Reforma militar: 

Apenas 11 días despois do inicio da República, o 25 de abril, o Ministro da Guerra Manuel 

Azaña firmou un decreto, a chamada «Lei Azaña», que pretendía reducir radicalmente o 

excesivo volume do Corpo de Oficiais (no Exército español había un exceso de oficialidade, con 

máis de 20.000 oficiais para 100.000 soldados), recortar os gastos e levar a cabo unha 

depuración pacífica do Exército de cara a conseguir que os militares non interviran na vida 

política. 

Case a metade dos posibles beneficiarios acolléronse á lei antes de acabar o ano. A nova Lei 

admitindo o retiro, co soldo íntegro, de todos os xenerais e oficiais que non quixeran prestar 

xuramento de fidelidade á República, foi o procedemento escollido para acabar cos 

excedentes e asegurarse, polo menos teoricamente, a lealdade do Exército. Ademais destas 



medidas, Azaña tomou tamén outras: Os organismos xudiciais especiais do Exército foron 

progresivamente disoltos ata a eliminación do fuero militar; a administración militar da colonia 

de Marrocos foi substituída por unha administración civil, sen cuestionarse a ocupación 

española; A Academia Oficial de Zaragoza foi cerrada por Azaña o 29 de xuño de 1931. O peche 

da academia foi un duro golpe para o seu director Francisco Franco. Discurso de Azaña, 

Ministro de la Guerra A pesar de todas estas medidas e precaucións, quedou no Exército unha 

importante masa de oficiais que desde o primeiro día comezou a preparar o golpe contra a 

República. 

Reforma relixiosa: 

Xa cando se discutiu nas Cortes a nova Constitución houbo un tema, que xunto ao autonómico, 

provocou unha forte polémica: o das relacións Igrexa-Estado, que ía ser o causante dunha 

primeira fractura dentro do novo réxime. 

A redacción do famoso artigo 26 serviu á dereita non republicana para xustificar a súa 
desafección á República. Nun manifesto dirixido ao país, os deputados das minorías agrarias e 
vasco-navarra anunciaron que en lugar de participar na elaboración dunha 
Constitución «antirrelixiosa e antisocial», adicarían o seu esforzo a combatela movendo á 
opinión pública contra ela. Foi tamén a redacción definitiva do artigo 26 a que levou a Alcalá 
Zamora e Miguel Maura a retirarse do goberno. Deste xeito, por contraditorio que pareza, 
terminaron colocándose, como dicía Alcalá-Zamora sendo aínda xefe do goberno, «dentro da 
República e fóra da Constitución». Tendo como base a separación da Igrexa e o Estado 
marcada polo devandito artigo 26, ao longo de 1932 e 1933 fóronse promulgando leis e 
decretos complementarios e que desenvolvían o artigo constitucional: promulgouse a 
extinción en dous anos do presuposto do clero e culto e o sometemento das ordes relixiosas a 
unha lei especial; disolución da Compañía de Xesús e confiscacións dos seus bens; o 
matrimonio civil, o divorcio e a secularización dos cemiterios; a prohibición do ensino ás ordes 
relixiosas de xeito corporativo. 

A pesar das medidas tomadas pola República, a forza social da Igrexa seguiu a ser enorme, e 
interveu frecuentemente no xogo político a través de Acción Popular, partido que contaba cun 
programa de política social católica, baixo a inspiración do cardeal Herrera Oria. 

Reforma agraria: 

A reforma agraria foi o outro gran problema vixente desde o primeiro momento da 
proclamación da República, discutida polas Cortes ao longo de 1932 e aprobada tamén como 
contestación ao pronunciamento de Sanjurjo. 

Inmediatamente despois de implantada a República, o Goberno provisional promulgou varios 
Decretos encamiñados a preparar a reforma agraria. 

En primeiro lugar, e para evitar que se deixara sen traballo a moitos dos campesiños afiliados 
aos organismos obreiros, promulgouse o Decreto de 29 de abril de 1931, que obrigaba a 
empregar en primeiro lugar aos obreiros do termo municipal e se prohibían os 
desafiuzamentos de fincas rústicas dadas en arrendamento, cultivadas ou aproveitadas por 
agricultores, cunha renda que non excedese de 1.500 pesetas anuais, excepto cando a 
demanda se basease na falta de pago. 

Logo, outro decreto de gran importancia foi o chamado de «labra forzosa» que obrigou aos 
cultivadores de terras a realizar todos os labores propios dun bo cultivo, evitando que, como 



estaba ocorrendo, deixasen de realizar moitas destas tarefas coa fin de dar o menor traballo 
aos campesiños (‘comede República’ dicíanlle algúns terratenentes aos xornaleiros). 

Tamén, decretouse a xornada de 8 horas para os campesiños. Todas estas disposicións, e 
algunhas máis, convertéronse despois en leis o 9 de setembro e o seu espírito estará presente 
na Lei de Bases da Reforma Agraria de 15 de setembro de 1932 que establecía a expropiación 
con indemnización das grandes fincas que non fosen directamente cultivadas polos seus 
donos, así como aquelas incultas e as de regadío non regadas, para ser repartidas entre 
familias de campesiños ou entre colectividades de agricultores. 

Ademáis, as terras da nobreza e as dos que participaran no levantamento do xeneral Sanjurjo 
foron confiscadas sen indemnización. Dos cultivadores directos que non caeran nalgún dos 
casos citados anteriormente, só serían expropiadas as terras que pasasen duns límites 
máximos que, segundo os cultivos, se fixaban desde as 100 ás 750 has. 

A lei de Reforma Agraria pretendía resolver un problema histórico: a tremenda desigualdade 
social que existía na metade sur de España pois xunto aos latifundios  propiedade duns 
milleiros de familias, case dous millóns de xornaleiros sen terras vivían nunhas condicións 
miserables. O método que finalmente se escolliu para resolver o problema foi a expropiación 
con indemnización dunha parte dos latifundios que serían entregados en pequenos lotes de 
terra aos xornaleiros. 

Para levar a cabo a redistribución das terras creouse o Instituto de Reforma Agraria, do que 
dependían as xuntas provinciais e as comunidades de campesiños. Os problemas que se 
presentaron para a realización deste labor foron numerosos e graves, sen contar coa oposición 
dos terratenentes expropiados ou confiscados. O carácter excesivamente burocrático do 
Instituto, a falta de datos para coñecer as terras pertencentes a un mesmo dono, a falta de 
estudos previos sobre a calidade e rendemento da terra e a exclusión das terras de pastos, co 
que se marxinaba á gandería. O resultado foi que en vez dos 60.000 campesiños asentados 
anualmente que se proxectara, despois de 2 anos de actuación do Instituto apenas se 
superaran as 12.000 familias campesiñas asentadas. 

En conclusión, a Reforma Agraria foi máis un proxecto que unha realidade, e non só porque 
transcurrise escaso tempo entre o seu inicio en 1932 e a súa anulación no 1936. A reforma 
agraria española fracasou porque se adicaron poucos recursos a súa posta en funcionamento o 
que fixo que fose moi lenta a aplicación. As masas campesiñas non viron mellorada a súa 
situación e foron cada vez máis hostís ao Goberno. O fracaso da reforma agraria foi unha das 
causas principais da aguda axitación social do periodo 1933-34, porque o anuncio da reforma 
fixo creer a moitos xornaleiros nunha rápida entrega de terras, que finalmente non se 
produciu polo que moi cedo sentíronse decepcionados. Isto levou á radicalización da sección 
agrícola da UGT á que se afiliaran moitos xornaleiros do campo, coa promesa do reparto da 
terra, experimentando por elo un crecemento espectacular. Situándose ademais a UGT,  na 
vangarda da radicalización socialista que conduciría á ruptura da coalición republicano-
socialista que gobernaba o país, primeiro, e á oposición á “república burguesa” despois, 
coincidindo así coa CNT. 

Por outra beira do espectro político, a reforma agraria uniu aos tradicionais sectores sociais 
dominantes no agro e contribuiu, en grado semellante ou incluso superior á “cuestión 
relixiosa”, a os consolidar como bloque de oposición ao réximen republicano. 

 

Cuestión autonómica: 



A cuestión da diversidade nacional dentro de España foi un dos primeiros problemas que tivo 
que afrontar a República. Así a Constitución establecía a posibilidade de conceder autonomía 
ás rexións que así o solicitasen. 

Isto permitiu que por medio do Estatuto de setembro de 1932, Cataluña converteuse en 
«rexión autónoma dentro do Estado español», rexida por un goberno propio, a Generalitat, 
con facultades lexislativas e executivas en facenda, economía, educación e cultura, transportes 
e comunicacións. O goberno da República ocupábase das relacións exteriores, a orde pública e 
o Exército, ao tempo que asignaba delegados do goberno central para supervisar as accións 
executivas da Generalitat e establecía un Tribunal de Garantías Constitucionais para xulgar 
conflitos lexislativos entre as Cortes e o futuro parlamento catalán. Catalán e castelán serían os 
idiomas oficias de Cataluña. 

O Estatuto non foi ben acollido polos propios partidos republicanos e socialistas debido á 
amplitude das competencias que deixaba en mans da Generalitat. Foi aprobado como reacción 
fronte ao pronunciamento de Sanjurjo, con importantes enmendas. 

No País Vasco tamén tiña moita forza o movemento nacionalista, pero neste caso o carácter 
fortemente confesional e católico do PNV, dificultou notoriamente as conversas co goberno de 
esquerdas sobre o futuro Estatuto de Euskadi que non chegou a ser aprobado ata 1936, sen 
apenas tempo para entrar en vigor de xeito efectivo. 

En Galicia, durante estes anos, redactouse pola Asemblea de Municipios Galegos, celebrada en 
Santiago os días 16 ao 18 de decembro do 32, o primeiro Estatuto de Autonomía de Galicia. Na 
redacción deste Estatuto exerceu un gran protagonismo o recentemente creado Partido 
Galeguista, no que quedaron fusionadas as diversas agrupacións galeguistas ou nacionalistas 
existentes. Os problemas republicanos, que haberían de levar á disolución das Cortes 
constituíntes e ás eleccións de novembro do 33 atrasaron a súa tramitación ata o 36 co 
goberno da Fronte Popular. 

Fin do bienio social-azañista: 

En setembro de 1933 Azaña tivo que dimitir como xefe de goberno por mor da crecente 
oposición parlamentaria. O presidente da República, Alcalá-Zamora, encargou a formación dun 
goberno de transición, coa misión de celebrar eleccións (en novembro) para a constitución 
dunhas novas Cortes. Unhas eleccións nas que por primeira vez ían votar as mulleres. 

Ó longo de 1933 a dereita española, pouco organizada ata entón e infrarrepresentada nas 
Cortes, conseguiu grandes progresos na súa estruturación. O gran acontecemento da 
primavera do 33 foi a constitución da CEDA (Confederación Española de Dereitas 
Autónomas). O seu líder foi Gil Robles, home carismático que ao longo de 1933, utilizando ao 
seu partido Acción Nacional como espiña dorsal da mobilización, realizou grandes campañas 
de masas utilizando a fondo o tema relixioso (para o que pide a revisión constitucional), o 
tema agrario e o nacional (cunha oposición frontal á reforma agraria e ao Estatuto de 
Cataluña). 

Tamén neste ano, xa en pleno período electoral para unhas novas cortes, José Antonio Primo 
de Rivera, o fillo do ditador, funda Falange Española, un partido nese momento irrelevante 
pero de gran importancia cara o futuro. 

Na campaña electoral, as dereitas formaron unha fronte electoral única, o seu programa 
centrábase na revisión da lexislación laica e progresista. As esquerdas, en troques, foron 
divididas ás eleccións, ao fracasaren as negociacións entre os partidos. E, en canto á CNT, os 
anarquistas pediron a abstención electoral. 

 



CONCLUSIÓN: 

As eleccións de novembro do 33 marcan o final da primeira metade do período republicano e, 
máis concretamente, dos dous anos de goberno de Azaña con republicanos de esquerda e 
socialistas. O novo goberno, presidido por Lerroux, e no que aínda non participaban 
representantes da dereita, comprometeuse inmediatamente na vía de demolición da obra dos 
primeiros anos da República. A política do Bienio consistiu en frear todas as reformas postas 
en marcha. 

 

Ante a situación a resposta obreira non se fixo esperar. a tensión esquerdas/dereitas estoupou 
dun xeito contundente nos primeiros días de outubro do 34. A represión dos intentos de folga 
do campesiñado, xunto co feito de que Lerroux  vírase forzado, nos primeiros días de outubro, 
a formar un novo goberno no que entraron tres ministros da CEDA, foron decisivos para o 
estoupido dos movementos revolucionarios de outubro do 34. 

 

GUERRA CIVIL: 

ORIENTACIÓNS: 
Os seguintes documentos deben permitirche elaborar un texto 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  teranse 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 a 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.- Discurso de Largo Caballero, presidente do Goberno e secretario xeral da UGT, 
outubro de 1936: 

“Primeiro debemos gañar a guerra e despois xa poderemos falar de revolución”. 

Doc.4.- 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.5.-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. 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 e das 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 de aquel 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, cautivo 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”. 
 

CONTEXTO HISTÓRICO: 
O complot para acabar coa República víñase preparando dende había máis dun ano. O 
resultado das eleccións de febreiro co triunfo da Fronte Popular  foi decisivo, en todo caso, a 
axitación revolucionaria deulle unha escusa e o asasinato de Calvo Sotelo o derradeiro 
pretexto. O que os golpistas planificaron coma un pronunciamento militar que lles daría 
pronto o poder converteuse nunha guerra civil pola resistencia dos defensores da legalidade 
republicana e das organizacións de esquerda. 
Desde 1934 algúns políticos e militares da dereita monárquica e falanxista viñan establecendo 
contactos co réxime nazi alemán e o fascista italiano co fin de dar un golpe militar. Os 
conspiradores tiñan como xefe ao xeneral Sanjurjo, exiliado en Portugal, e como director das 
operacións ao xeneral Mola. O xeneral Francisco Franco, que gozaba de prestixio polas 
campañas de Marrocos —nas que dirixira á Lexión— acabou por unirse tamén á rebelión. O 
inicio do golpe estaba prevista para fins de xullo, pero o 13 dese mes morreu asasinado polos 
«gardas de asalto» o líder da dereita, Calvo Sotelo, en represalia polo asasinato do tenente 
Castillo a mans de falanxistas. A sublevación iniciouse en Melilla e Ceuta o 17 de xullo, 
estendéndose pola colonia española en Marrocos. O xeneral Franco voou desde Canarias para 
poñerse á fronte das tropas do protectorado. 
O día seguinte, antes de que o goberno puidese reaccionar, producíronse levantamentos en 
case todas as comandancias militares da Península, que triunfaron en Navarra, Alava, León, 
Galicia, Mallorca e Canarias, e parte de Aragón e Andalucía, pero fracasaron en moitas das 
grandes cidades (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao…) onde a acción conxunta de militares 
fieis á República e organizacións obreiras esmagaron a sublevación. En total, dos 57 xenerais 
existentes, súmanse ó movemento 31, mentres que 26 permaneceron fieis á República. 
O golpe fracasou, aparecendo dúas Españas enfrontadas: a España republicana, na que se 
concentraban practicamente toda a industria e recursos mineiros e importantes zonas 



agrícolas (Castilla la Nueva, Levante, Cataluña, a cornixa cantábrica), que contaba coa case 
totalidade da frota e as tres cuartas partes da aviación; e a España sublevada, que se chamou a 
si mesma «nacional», que dispoñía da maior parte da produción agrícola e gandeira, o que 
provocou graves problemas de abastecemento na zona republicana. 
 
Golpe de estado que triunfa en Melilla e cuxo primeiro acto dos seus protagonistas, os Tabores 
de Regulares (tropas coloniais de orixe rifeña) e o Tercio, ó sexa a Lexión, é ocupar os puntos 
estratéxicos, a comandancia, o aeroporto e asasinar ao Xeneral Romerales xefe da guarnición e 
comandante xeral das tropas do protectorado do norte de África e militar leal á República 
Española. 
TEXTO 1: 
A reacción das masas obreiras contra o levantamento militar converteuse de feito, nunha 
verdadeira «revolución» que desbordou ao goberno republicano. En setembro, ante o ataque 
a Madrid, viuse a necesidade de que á cabeza do Goberno figurase unha personalidade obreira 
que fose capaz de unir os esforzos militares. O persoeiro elixido foi Largo Caballero que 
formou un goberno de concentración que agrupaba aos partidos e sindicatos da Fronte 
Popular e mesmo, en novembro, aos anarcosindicalistas. Este «Goberno da vitoria», como o 
chamaron, foi o primeiro Goberno Occidental no que participaron comunistas, uns comunistas 
que defendían que a guerra civil esixía unidade contra o fascismo de aí a necesidade de crear 
un Goberno forte dentro do marco da legalidade republicana. 
 
Este Goberno foi o que decretou a militarización das milicias a fin de dotar de mellor 
organización e disciplina ás súas forzas e o que promulgou o Estatuto Autonómico de Euskadi 
(1 de outubro, Cortes de Valencia), e foi tamén o que, ante a previsión dunha caída próxima de 
Madrid, decidiu o seu traslado a Valencia (6 de novembro) unha cidade distante da fronte. 
TEXTO 2: 
Concentración de poderes na persoa do xeneral Franco. En xullo do 36 creouse unha Junta de 
Defensa Nacional, presidida polo xeneral Cabanellas e integrada por Mola, Queipo de Llano e o 
propio Franco, para coordinar os esforzos dos Exércitos do Norte e do Sur. En setembro, e ante 
a necesidade dun mando único, esta Xunta decidiu escoller para este cargo ao xeneral Franco 
que acrecentara o seu prestixio despois da rápida marcha do exército de África ata os 
arredores de Madrid. Este poder persoal viuse reforzado pola morte de Mola nun accidente de 
aviación, o 3 de xuño do 37, e a execución nun cárcere de Alicante, de José Antonio Primo de 
Rivera, xefe da Falange. 
Para as tarefas políticas e institucionais, Franco viuse asistido ata 1938 por unha «Junta 
Técnica del Estado», pero ao empezar ese ano formouse xa propiamente un goberno, con sede 
en Burgos e integrado por militares e políticos. 
TEXTO3: 
A división política da República trasladouse ás dúas concepcións de como abordar a guerra. 
Por unha beira, gañar a guerra antes de facer a revolución. Esta tese era defendida polo 
partido comunista, que acrecentou o seu protagonismo por ser a URSS a única nación que 
apoiou á República. Mantiveron que a vitoria só podía acadarse se a guerra se planificaba en 
termos convencionais. A revolución social alí onde se producira debía deterse para lograr o 
apoio das clases medias urbanas e dos pequenos propietarios campesiños no interior do país, 
e fóra de España, o apoio dos Gobernos burgueses. 
TEXTO 4: 
Por outra beira, converter a guerra nunha revolución. Anarquistas e trostkistas consideraron 
que a vitoria só podía ser lograda se a guerra se abordaba con métodos revolucionarios: «Que 
quede ben entendido que non estamos loitando 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» (Boletín de Información da CNT-FAI, 
xaneiro 1937) A tensión entre as dúas posturas manifestouse con toda a súa crueza no 



enfrontamento armado de maio do 37 en Barcelona entre a CNT e o POUM dun lado, e o PSUC 
(PCE) e o goberno republicano doutro. Saldouse co triunfo dos segundos. A purga dos 
poumistas e a imposición da autoridade republicana e da opción comunista. Este 
enfrontamento dividiu á Fronte Popular e abriu unha fenda entre as forzas que debían ter 
estado unidas fronte aos ‘nacionais’. 
TEXTO 5: 
Onde foi esmagada a insurrección, o Estado republicano desapareceu e o poder pasou ao 
pobo. Por todas partes foron aparecendo órganos novos de poder que gozaban dunha 
autoridade real. Despois do pronunciamento xurdiron Comités Locais que representaban aos 
traballadores armados, organizados para facer fronte a unha complicada tarefa: a guerra e a 
continuación da produción en plena revolución social. Os Comités tomaron o poder na maior 
parte das cidades da España republicana. 
A gran desorganización provocada polo estoupido revolucionario fixo que só máis tarde (e 
nunca dun xeito completo) se puidese crear unha forza armada ben ordenada, disciplinada e 
coa axeitada coordinación de mando. Nun principio dentro do bando republicano asistiuse á 
práctica disolución do exército de terra, substituído por milicias moi combativas, pero 
inexpertas e desorganizadas o que tivo unha grave repercusión no futuro da guerra, ata que 
socialistas e comunistas chegaron a determinar como prioritaria a contenda, «primeiro gañar a 
guerra, logo facer a revolución», e ordenaron militarizar as milicias populares. Pero, para 
entón, o exército dos «nacionais» gañara xa importantes posicións. 
TEXTO 6: 
A Unidade política conseguiuse tamén a través dun proceso de unificación entre o carlismo e a 
Falange que desembocaría na imposición da xefatura de Franco. Polo Decreto ‘de Unificación’ 
de 19 de abril de 1937 naceu «Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.», partido único 
tamén definido como «Movimiento Nacional» que estaba baixo o mando do generalísimo’. 
No ‘Novo Estado’ Franco concentrou todo o Poder na súa persoa: exército, goberno do Estado, 
partido único. Un novo réxime con características totalitarias e de extraordinario poder persoal 
que se manifestou tamén na adopción do título de «Caudillo», desde decembro de 1936. Un 
réxime formalmente fascista. 
TEXTO 7: 
A intervención estranxeira. O Bando «Nacional» (franquista) contou co envío masivo de 
material bélico, homes e cartos por parte das dúas potencias fascistas do momento: Alemaña 
e Italia. Os avións e submarinos italianos proporcionaron ás tropas de África medios para pasar 
sen grandes dificultades a Andalucía, e a aviación alemá proporcionoulles durante toda a 
guerra a decisiva supremacía no aire. Os primeiros continxentes da «Lexión Cóndor» alemá, 
composta duns cen avións, canóns anti-tanques e antiaéreos, dúas unidades blindadas e uns 
cinco mil homes, chegaron a España xa a mediados de novembro do 36. Coa súa actuación 
inaugurábase en España o atroz sistema, logo estendido na II Guerra Mundial, dos 
bombardeos masivos sobre poboacións civís (destrución de Guernika o 26 de abril de 1937). A 
masiva chegada de tropas italianas comezou a principios de 1937 (uns 70.000 homes, un corpo 
de exército, moi ben equipado con blindados, artillería..., o «Corpo di Truppe Volontarie»). 
 A República viuse prexudicada pola política de ‘non intervención’ desenvolvida polas 
potencias ‘democráticas’. Pouco despois de iniciado o conflito, Francia propuxo o acordo 
internacional que impuxo o embargo de armas ás dúas «faccións». Francia e Gran Bretaña 
defenderon teimosamente a neutralidade e fixeron grandes esforzos por illar o conflito 
español mediante a organización dun chamado «Comité de non intervención». 
Durante os case tres anos que durou a guerra, franceses e sobre todo británicos pediron a 
Alemaña e Italia a súa adhesión a un pacto de catro potencias, cousa que conseguiron ó fin en 
setembro de 1938 (Acordo de Munich), cando xa era inevitable a derrota final da República 
española. O goberno republicano, fiel aos compromisos adquiridos, retirou da fronte a todos 
os voluntarios das Brigadas Internacionais, recibiu as felicitacións dos ministros europeos, pero 
non se produciu a retirada das tropas italianas e alemás. 



En xaneiro de 1939 as tropas italianas desfilaban polas rúas de Barcelona e Mussolini 
pronunciaba o discurso «Pasamos e pasaremos!» As potencias europeas decidiran non apoiar 
á República e, en cambio escusaron ao fascismo alemán e italiano polo seu apoio ó bando 
«nacional», polo medo a unha revolución social e ao estalido da guerra en Europa, que 
finalmente se non puido evitarse. 
CONCLUSIÓN: 
O triunfo dos «nacionais» na batalla do Ebro facilitoulles a conquista de Cataluña; mentres, 
dirixentes republicanos e milleiros de persoas comezaban o seu éxodo cara Francia. A pesar de 
que o goberno seguía a falar de continuar a loita na zona Centro-Sur («resistir é vencer» era o 
seu lema), en parte do exército impoñíase cada vez máis a idea de negociar a paz. Un golpe de 
Estado dentro da República, deu o control do Madrid asediado a un chamado Consello 
Nacional de Defensa, presidido polo coronel Casado que iniciou conversacións con Franco para 
firmar a paz. 
Franco esixiu unha rendición absoluta e iniciou unha ofensiva xeral. O derrubamento da fronte 
republicana permitiulle entrar en Madrid o 28 de marzo de 1939 sen disparar un tiro, e sen 
ningunha resistencia. Iniciábase un éxodo masivo cara os portos de Levante, aínda que a 
meirande parte da xente non puido fuxir por falla de buques. Ocupado Madrid, nos días 
seguintes rendéronse as últimas prazas republicanas. O día 1 de abril de 1939 todo o territorio 
estaba en poder dos «nacionais», e co coñecido parte militar, Franco daba conta da 
terminación da guerra civil, unha guerra que custara entre 250.000 e 300.000 vidas humanas: 
«No día de hoxe, cativo e desarmado o Exército roxo, acadaron as tropas nacionais os seus 
últimos obxectivos. A guerra terminou» 
Na zona dominada polos sublevados desencadeouse un proceso de sistemática persecución e 
asasinato dos adversarios políticos, membros de organizacións sindicais e políticos 
esquerdistas e republicanos, ás que seguiron as execucións dos mandos militares que se 
negaran a unirse á sublevación. Foron decenas de miles as vítimas mortais da represión 
durante a guerra e a postguerra. 
 
 

 

 

 

 

 

 


