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A Guerra Civil (1936-1939) 

 

O GOLPE E O DESENVOLVEMENTO MILITAR DA GUERRA 

O golpe militar (17-19 xullo de 1936) triunfou nalgunhas zonas do país, pero zonas crave como Madrid, 

Cataluña ou o País Vasco mantivéronse en mans do goberno da República. No medio dunha brutal represión, España 

quedou dividida en dúas zonas:  

 A zona republicana, onde o goberno legal trataba de impoñer a súa autoridade ás milicias obreiras 

 A España nacional, onde os militares estableceron unha férrea ditadura.  

A guerra tivo tres grandes fases: 

1) Julio 1936-marzo 1937. Os militares rebeldes conseguiron, grazas á axuda xermano-italiana, pasar ao 

exército de África, o máis poderoso do país, á península. Ocuparon importantes territorios no oeste 

e o centro, pero fracasaron no seu intento de tomar Madrid. 

 

2) Abril 1937-novembro 1937. As tropas de Franco conquistaron a franxa norte do país e lanzáronse 

cara á zona mediterránea para romper en 

dúas a zona republicana. 
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3) Decembro 1937-febreiro 1939. As tropas  insurrectas chegaron ao Mediterráneo en Castelló. A 

última ofensiva republicana e a batalla máis dura da guerra foi a batalla do Ebro en xullo-novembro 

de 1938. O fracaso republicano precipitou o fin da guerra coa toma de Cataluña e Madrid. A guerra 

terminou o 1 de abril de 1939. 
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A INTERVENCIÓN EXTERIOR 

A intervención de diversas potencias estranxeiras foi 

clave para o desenlace da guerra. 

Ao iniciarse o conflito, todas as potencias asinaron o 

Pacto de Non Intervención polo que se comprometían a non 

axudar a ningún dos dous bandos. As únicas que respectaron 

o Pacto foron as democracias: Francia, Gran Bretaña e 

Estados Unidos. A Alemaña nazi e a Italia fascista apoiaron 

desde un principio e de forma decisiva a Franco.  Ante a 

falta de resposta das democracias occidentais, o goberno 

republicano volveu os seus ollos á  URSS de Stalin. 

As potencias fascistas enviaron material de guerra, 

municións e tropas a España. A Lexión Cóndor xermana 

ensaiou no noso país as tácticas de guerra que logo usaría a 

Alemaña nazi durante a segunda guerra mundial. O brutal 

bombardeo de  Guernica en 1937 foi o máis triste exemplo 

da súa intervención. Mussolini, pola súa banda, enviou abundante material e ao redor de setenta mil soldados a 

loitar xunto a Franco. A axuda xermano-italiana foi decisiva. 

A axuda soviética concretouse no envío de armas e tropas ( tanquistas e pilotos) á República. A Internacional 

Comunista organizou as Brigadas Internacionais, ao redor de corenta mil voluntarios que viñeron loitar a favor á 

beira da República. 

¿DÚAS OU TRES ESPAÑAS?  

SOCIEDADES E SISTEMAS POLÍTICOS ENFRONTADOS 

Na España nacional estableceuse desde un principio unha férrea 

ditadura militar baixo a autoridade absoluta de Franco, Xefe do Estado 

desde o 1 de outubro de 1936. En 1937, todos os grupos políticos 

agrupáronse nun único partido, a Falanxe Española  Tradicionalista, 

dirixido, como non, polo Caudillo. 

Na zona republicana agrupáronse os opositores a unha ditadura 

militar-fascista en España, con proxectos políticos diferenciados e ás 

veces contrapostos. Os que defendían unha república democrática 

(republicanos e socialistas moderados) víronse desbordadas polas 

posturas revolucionarias, especialmente nas zonas onde predominou a 

CNT, o sindicato anarquista. 

O partido comunista viuse reforzado pola axuda soviética e pola 

intervención dos servizos secretos de Stalin. As pugnas internas 

acabaron en enfrontamentos armados en Barcelona en 1937. A partir dese momento, o goberno do socialista  

Negrín, apoiado polos comunistas, tentou establecer un goberno centralizado. A tarefa foi imposible. 
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A pugna de proxectos políticos enfrontados na zona republicana (liberal-democrático, anarquista, 

comunista), ademais de ser un factor crave da súa derrota,  mostra como a tradicional separación en “dúas  

Españas” esconde unha realidade moito máis complexa. 

 

O TRÁXICO BALANCE DO CONFLITO 

A guerra civil foi o episodio máis cruel e traumático da historia recente de España, non só polas súas 

consecuencias directas senón tamén porque deu lugar a unha longa ditadura que apartou ao noso país da familia de 

nacións modernas, democráticas e avanzadas. Estes foron os principais efectos do conflito: 

 Consecuencias demográficas. Máis de 500.000 mortos, aos que debemos sumar os non nados e os 

exiliados, por non mencionar o trauma humano das viúvas, orfos e encarcerados. 

 Consecuencias económicas. O dano económico da guerra foi brutal. A renda nacional e  per  cápita non 

recuperou o nivel de 1936 ata a década de … 1950. 

 Consecuencias sociais. A guerra significou a vitoria dos grupos sociais tradicionalmente hexemónicos 

que reafirmaron o seu dominio social. Un abismo de odio e rancor, fomentado polo réxime de Franco, 

separou aos españois. 

 Consecuencias culturais. O triunfo de Franco arrasou cunha das épocas máis florecentes da cultura 

española. O 60 % dos docentes foron destituídos ou represaliados e practicamente a totalidade da 

Xeración do 27, xunto a científicos e artistas, morreron ou tiveron que exiliarse, moitos deles para 

sempre. 

 

Exiliados da Guerra Civil na fronteira con francia en 1939 


