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A Ditadura Franquista (1936-1939) 

 

A DURA E LONGA POSGUERRA (1939 – 1953) 

Tras a guerra civil España viviu unha longa ditadura na que todo o 

poder concentrar nas mans de Franco,  o Caudillo. Este réxime de partido 

único, a Falanxe, posuía, xunto a claros trazos fascistas, un importante 

compoñente militar e católico. O exército e a igrexa foron os máis firmes 

baluartes dun réxime cun forte carácter nacionalista. 

O franquismo exerceu unha dura represión sobre calquera ideoloxía 

que se apartase da ditadura. Liberais, demócratas, socialistas, comunistas… 

todos viviron a persecución, o cárcere e, en moitos casos, o pelotón de 

fusilamento. 

A alta burguesía  terrateniente, financeira ou industrial e as clases 

medias máis influenciadas pola igrexa católica, foron as bases sociais do 

réxime franquista.  

Ata principios dos anos cincuenta, España sufriu unha época de escaseza e racionamento de alimentos. 

Foron os anos da  autarquía, cunha economía pechada con escasos intercambios económicos co exterior. A política  

autárquica foi imposta polo illamento internacional no que viviu o primeiro franquismo. Nesas condicións, o 

“estraperlo”, mercado negro ilegal de todo tipo de produtos, estendeuse por todas as ramas económicas. 

FUNDAMENTOS IDEOLÓXICOS DO  FRANQUISMO 

O  novo  réxime  instaurado  en 1939    tivo  desde    un 

principio  uns fundamentos ideolóxicos moi claros:  

 Concentración  do  poder  político  en Franco.    A  

"adhesión  inquebrantable"  ao  Caudillo  foi  o  

elemento  crave  de todo    o  edificio político do 

franquismo.  

 

 Anticomunismo.  Este factor    foi  clave  desde    o 

inicio  de     a guerra  civil.   A guerra  fría  entre  EEUU  

e  a   URSS   dese  1945  fixo que o réxime franquista 

reforzase aínda máis este aspecto para ser aceptado 

no mundo occidental.Culto á personalidade do 

Caudillo  

 

 Antiparlamentarismo    e     antiliberalismo.    O    

franquismo    sempre se mostrou contrario ás 

liberdades políticas. 
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 Nacionalcatolicismo.  A Igrexa foi a gran  

legitimadora da  ditadura  franquista.  A cambio    dominou  a  

vida  social  e  a  educación.  Unha  estrita  moral  católica  en     o 

público  e  en     o privado impúxose no país.  

 Defensa  de     a  "unidade  de     a Patria".   

Negativa  a calquera    autonomía  política  das    rexións e 

fomento do castelán como única lingua española. A prohibición 

das outras linguas   peninsulares   foi   estrita   en       os primeiros   

momentos   para,   posteriormente,   evolucionar cara a unha 

certa tolerancia.  

 Tradicionalismo.  A  idea  de España  que  defendeu  a  ditadura  baseouse  en raíces históricas a 

miúdo adulteradas (A Reconquista, o Imperio, Defensa do Catolicismo)  

 Militarismo.   Preponderancia  social  do  estamento  militar  (desfiles,  uniformes,  himnos,  

bandeira...)  

 Trazos  fascistas:  símbolos  e  uniformes,  exaltación  do  Caudillo,  violencia  como  medio  político.   

Os   aspectos   externos   máis    comprometedores   (saúdo   fascista)   foron   atenuados tras a 

derrota de Hitler e Mussolini en 1945.  

 

DO ILLAMENTO EXTERIOR  Á VOLTA AOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS  

(ANOS 50) 

A pesar de declararse neutral, o réxime de Franco non ocultou as 

súas simpatías polas potencias do Eixo, a  Alemaña de Hitler e a Italia de 

Mussolini, durante a segunda guerra mundial.  Aínda que España, moi 

debilitada tras a guerra civil, non entrou finalmente na guerra, Franco 

enviou un corpo de voluntarios, a División Azul, a loitar xunto a Hitler contra 

a Unión Soviética. 

Ao acabar o conflito, España, considerada aliada das potencias 

fascistas, foi illada internacionalmente. En 1946 a Asemblea Xeral das 

Nacións Unidas votou contra o ingreso de España. A esta condena seguiron 

anos de illamento económico e político. España non recibiu ningunha axuda 

do Plan  Marshall, nin foi admitida na OTAN. 

A guerra fría, o enfrontamento global entre EEUU e a  URSS 

comunista, veu salvar ao réxime de Franco. Para EEUU, España pasou de ser un réxime fascista a converterse nun 

país  sólidamente  anticomunista, aliado na loita contra a  URSS. 

O presidente norteamericano Eisenhower e 
o ditador F. Franco 
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En 1953 asináronse os Acordos bilaterais cos Estados Unidos, que permitiron a instalación de bases militares 

norteamericanas no noso país. A cambio, España recibiu unha axuda económica norteamericana. En 1955, España 

ingresou finalmente na ONU. 

A LIBERALIZACIÓN DA ECONOMÍA E OS ANOS DO DESENVOLVEMENTO  

(ANOS 60) 

Aproveitando a nova situación internacional, o réxime franquista iniciou un xiro na súa política económica. 

Tratábase de  liberalizar a economía e abrila ao exterior nun momento no que Europa occidental estaba a vivir un 

verdadeiro boom económico.  

As medidas contidas no Plan de Estabilización de 1959 tiveron un éxito inmediato. O período 1961-1973 foi 

testemuña dun rápido crecemento industrial e do sector servizos. O investimento exterior, atraída polos baixos 

salarios, e o turismo europeo, en busca de sol e baixos prezos, facilitaron o despegamento económico do país. 

O desenvolvemento industrial desencadeou unha intensa emigración de man de obra campesiña cara ás 

cidades e cara a Europa. A sociedade española cambiou radicalmente. As clases medias empezaron a constituír o 

grupo social predominante nunha incipiente “sociedade de consumo”. Os electrodomésticos, a televisión e, sobre 

todo, o coche eran os símbolos do novo país. A pesar das insuficiencias do modelo de crecemento español 

(debilidade dos servizos públicos -educación, sanidade-, inadecuadas infraestruturas e desastroso plan urbano), nos 

anos sesenta naceu unha nova sociedade máis rica, aberta e tolerante, que permitiu máis tarde a transición 

pacífica cara á democracia tras a morte de Franco en 1975. 

O INMOBILISMO POLÍTICO DA DITADURA 

Os drásticos cambios económicos e sociais contrastaron coa ausencia de transformacións políticas. O 

réxime seguiu mantendo os trazos ditatoriais que lle caracterizaron desde a guerra civil. Con todo, aparecen algúns 

elementos novos que posteriormente terán gran transcendencia: 

 Concilio Vaticano II propiciou o afastamento da Igrexa e o réxime franquista. As tensións foron 

crecentes entre os que foran estreitos aliados. 

 As tensións nacionalistas rexurdiron e apareceu ETA.  A organización terrorista vasca naceu en 

1959 e moi pronto derivou cara á violencia terrorista. 

 Aumento dos conflitos laborais desde principios dos sesenta. As folgas foron pasando aos poucos 

de ter motivacións laborais (salarios, xornada de traballo) á expor reivindicacións políticas 

(liberdades sindicais e políticas). 

Os últimos anos do ditador viron un agravamento da tensión social. A crecente oposición de diferentes 

sociais foi contestada con máis represión. Nese contexto, o azoute do terrorismo (ETA,  FRAP) adiantou o que ía ser 

un dos grandes problemas da democracia española. 



A Ditadura franquista (1939-75) Intef – Cidead  Autora: CAMPOS FERNÁNDEZ, Mª Jesús (CC BY-SA)                  4 
 

 Finalmente, Franco morreu o 20 de novembro de 1975. O país debatíase entre a esperanza dun 

futuro democrático e o medo á volta aos horrores do pasado.  


