
FRANKISMOAREN OPOSIZIOA
Oposizioaren indarrak eta liskar sozio-politikoak.
SARRERA

Diktadura bat izanik, botere guztia kaudilloak du, alderdi politikoak legez kanpokoak dira eta ez dago klase 
sindikaturik ez eskubide eta askatasun hiritargoarentzat. Hau aurrera eramateko errepresioa eta propaganda erabili 
ziren.

Diktadura, ikuspegi politiko-ideologiakotik lau epeetan bana daiteke: 1939-1943.arte falange eta 
faxismoaren nagusitasunarekin; 43-57.arte nazional-katolizismoaren nagusigoa; 57-73.arte Opus Deiko teknokrazia 
eta 73-75 krisi politiko ekonomikoa. Ikuspegi politiko-ekonomiakotik: autarkia 39-57; garapena 57-73 eta ondoren 
krisi politiko-ekonomiakoa. Egoera ezberdin hauetan oposizioak elementu ezberdinak osatuko dute.
I.- EZAUGARRI OROKORRAK

Oposizioaren ezaugarriak eta izaera aldatzen doa 40 urteetan zehar. Hasierako aldian erbesteko oposizioa 
nagusituko da, errepublikako alderdi politikoekin. 1951.etik aurrera barne oposizioa handitzen da eta orain 
mugimendu sozialek nagusigoa izango dute alderdi politikoak ordezkatuz. Erregimenaren errepresioa ere bilakatuko 
da, 50.hamarkada arte oso gogorra, geroago lasaituko da eta azkenean berriz bortitza izango da. Oposizioak urteetan 
zehar ezaugarri pareko batzuk mantenduko ditu, arteko bereizketak eta tentsioak, errepublika garaian gertatu bezala. 
Bi joera nagusi aipatu daiteke, bata PCEk zuzenduta guztiak bildu nahian eta bertzea PSOE inguru, aurreko alderdia 
baztertzeko helburuarekin. Gainera barne eta kanpo oposizioen arteko aldea dago, denborarekin barnekoaren 
nagusituko delarik.

II.- FRANKISMOAREN OPOSIZIOAREN ALDIAK
II.1.- 1939.-1951.arte. MISERIA ETA ERREPRESIO GOGORRAREN URTEAK

Kanpoan oposizioa eta barruan borroka edo gerrilla. Ikerlari anitzentzat gerra ez da amaituko 
1951.arte. 
TESTUINGURUA BARNE OPOSIZIOA ERBESTEA

Autarkia, miseria, txirotasuna 
errazionamentu eta errepresio 
gogorreko urteak dira. Errepresioa 
izaera militarrekoa da, Paul 
Prestonek epe hau “estatu izua” 
deitzen du. Oposizioaren itxaropenak 
II Mundu Gerran eta ondorengo 
isolamenduak erregimena ezabatuko 
zutela ziren. Delitutzat hartuko dira 
Mugimendu Nazionaletik kanpo 
dagoen edozein alderdi edo kritika 
egitea, bereziki eliza, erregimena edo 
grebetan parte hartzea. Gainera 
epaiketak militar auzitegietan dira.

“Satorrak” eta makiak mendietan eta etxeetan ezkutatzen dira 
erregimena garaitua izango zelako itxaropenarekin. Makiak 
azkenean bandolerismora joko dute egoera dela eta. 1951.etik 
aurrera akituak, baina 39-51 artean 10.000 izatera iritzi ziren, batez 
ere Asturias, Leon, Sistema Iberikoa eta Andaluziako mendateetan. 
1944.ean PCEk antolatutako maki eta gerrileroez osatutako armada 
batekin Espainia inbaditu nahi izan zuen. Porrota Araneko 
haranean garaituak izatean eman zen. Orohar komunista eta 
anarkistek osatu zituzten erresistentzia armatua.
“Mugimendu Nazionala”ren barruan bi bereizketa saiakerak aipatu 
behar dira. Falangista talde batzuk Mugimenduaren barruaren 
sartzearen aurkakoak, laster akituak; monarkikoen saiakera, On 
Juan Borbonen inguruan eta nazioarteko potentzien laguntzarekin, 
monarkia konstituzionala berrantolatzeko. Hauen ideiak 
1945.urtean Lausanako adierazpenarekin ezagutaraztera eman 
zirelarik.

1945-VIIIean Mexikon 
errepublikako gobernu 
berria izendatzen da. 
Oposizioa 
errepublikazalea izan 
behar ote zen 
aurreikustean 
bereizketak hazi ziren. 
PSOEk adibidez 
potentziak nahi zuten 
bezala monarkikoekin 
lankidetza burutzea ere 
aurreikusten duelarik. 

II.2.-1951-1962. OPOSIZIOAREN BARRUAN ALDAKETA HANDIAK HASI
Barruko oposizioa aldatzen da, izaera soziala handiagoa izaten eta kanpokoa baina 

garrantzitsuagoa izanik.

TESTUINGURUA ERBESTER AHULEZIA. BARRUKO OPOSIZIO BERRIA

Nazioarteko egoera aldatuko 
da Gerra Hotzarekin, 
erregimenaren isolamendua 
bukatuz eta honen ondorioz, 
kanpoko laguntzaren 
itxaropena. Errepresioa ere 
baretuko da eta epaimahai 
militarrak publiko 
izaerakoengatik ordeztuak 
izango dira. Falange eta 
katolikoen nagusigoak Opus 
Deikoei bidea ematen die.

1956.urteaan joeraren aldaketa ematen da, hortik aurrera izaera soziala nagusituz eta mugimendu 
katoliko, unibertsitateak, intelektualen, langileen eta bazterreko nazionalismoen sektore batzuk, 
(orden honetan), parte hartuko dutelarik. Aurreneko tirabirak elizako sektore batzuekin eman 
ziren, honek zuen izaera soziala eta politikoagatik. 1956.ean unibertsitateetan istilu eta 
manifestazioak ematen dira eta aurreneko aldiz ez dira gerrako galtzaileak erregimenaren kontra, 
gainera falangista zahar eta komunista berriak zuzendaritza pean. Langileek greben bidez 
oposizioa egingo diote erregimenari. Oreka planak langileen bizitza baldintzak okertu zituen eta 
1962.ean Asturiaesen meagizonek grebara doaz. Katalunian eta Euskal Herrian oposizioa inon 
baina aktiboagoa izan zen. 1959 eta 1960.ean Barnan protestak izan ziren, Jordi Pujol atxilotua 
izan zen eta katalanismoaren irudi nagusienean bilakatu ere.
Euskal Herrian elizako sektore batzuk kexaka hasi ziren eta nazionalismoa muturrera jo zuen 
1959.ean ETA EAJen banaketa bezala sortuko delarik. Laburtuz, izaera soziala  eta barruko 
oposizioaren nagusigoa hanpatu behar dira.
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II.3.-1962-1973.MUGIMENDU SOZIALAK OPOSIZIO BEZALA FINAKATZEA

TESTUINGURUA
Garapen ekonomiko aldia izateaz gain, aldaketa sozial, kultural eta politikoak ematen dira. Hala ere erregimenak ez du aldaketa 
politikorik egin nahi gizarte eta kulturan. Honen ondorioz oposizioa garpen itzela izango du,  finkatuz eta garatuz. Egoera 
ekonomiko baikorrak erregimenari onarpen gehiago izatera eramaten du. Oraingo oposizioak ez du zerikusirik gerran garaituak izan 
zirenekin. 
ALDERDI POLITIKOAK. Krisia eta barne hausturak
PCE eta PSOE indar politiko nagusiak izaten jarraitzen dute. PCEk CCOO sindikatua eta grebak erabili zituen sistema 
desorekatzeko eta “nazio adiskidetzea” eratzeko, hots, nazio guztia batu behin behineko gobernu batean ondoren hauteskundeak 
deitu eta gobernu sistema erabakitzeko. 1963.ean Julian Grimau militantea fusilatua izan zen, honen ondoren errepresioa legalagoa 
bihurtuz, adibidez 1001 prozesuan zeinetan CCOOko zuzendari asko kartzelaratuak izan ziren. SEBSeko desestalinizazioak, 
Hungariako inbasioa, eurokomunismoak eta abarrek zenbait buruzagien kanporaketak ekarriko ditu, Santiago Carrillo zuzendari 
bezala jarraituz. PSOEk ere barne haustura ezagutu zuen, erbesteko zuzendaritzak II errepublikako eta gerrako izaera bera 
mantentzen zuelarik. Barruko partaideek ordez errealistagoak ziren eta bertze alderdiekin lankidetza bultzatu nahi zuten, monarkia 
parlamentarioa aukera politiko bezala onartuz. Barrukoen garaipenak  (Felipe González, Guerra, Redondo...), kanpokoaren ordez 
(Llopis) 1974.ean eman zen. Periferiako nazionalismoak, Katalunia eta EH batez ere, bere errebindikazio nazionalistak eskaera 
demokratikoekin elkartu zituzten. Zentro politikoan Gil Roblesen demokristau alderdi bezalakoak agertu ziren, Dionisio 
Ridruejoren liberalak, Ruiz Giménezen sozialdemokratak… Aldi berean ere talde terroristak agertuko dira ETA, FRAP, GRAPO... 
Ertain klaseak onarpena eta egokitzapena nahasten ditu 50.hamarkadaren erditik aurrera oposizioko alderdietan atxikitako ez 
delarik.

"MUNICHeko ELKAR HARTZE MAKURRA" 1962

Oposizio guztiak bat datoz europeismoan. 1959.ean Erromako ituna sinatu da CEE sortuz, bizikidetza demokratikoaren eredu 
bezala ikusirik. Munichen buruturiko oposizioko partaideen bileran, barruko eta erbestekoekin, “Espainia eta Europa” inguru 
eztabaidatzeko. Garrantzitsua izan zen Europako proiektu berriarekin bat zetorrelako eta aurreneko aldiz gerra bitarteko bereizketak 
gainditutzat ematen direlako . Partaide nagusienak Rodolfo LLopis, Joaquín Ruiz Giménez eta Salvador de Madariaga izan ziren, 
idei politiko guztiz ezberdinetakoak eta aurreneko aldiz sozialista eta monarkikoen arteko lankidetza ematen da, ondoren jarraipenik 
izango ez duena, baina garrantzitsuena frankismoa bateratze eta adosturik gainditzeko saiakera izatea da. Hau 15 urte geroago 
erabilitako bidea izango delarik. Alderdi komunista ez zen agertu. Frankismoaren erantzuna laster etorri zen eta gehiegizkoa izan 
zen. Espainolen forua partzialki bertan behera utzi zen eta Espainiatik joandakoak erbesteratu edo eta etxeratuak izan ziren, bien 
bitartean erregimenak bere aldeko manifestazioak berriz antolatu zituen, hauen artean hanpatzekoa Orienta plazakoa non, ohikoa 
zen bezala, “judeo-masoniko-komunista elkar hartze makurra” esaerak entzun ziren argudio bezala. Prentsa ofiziala eta 
erregimenaren propagandak “elkar hartze makurtzat” jo zuen gertatutakoa.

MUGIMENDU SOZIALAK. Nagusitasunaren finkatze. 

Oposizio sozialak nagusitu zen hiru elementu sustatzen dutelarik nahiz eta denborarekin txandakatzen joan. Eliza erregimenetik 
baztertu zen hortik aurrera liskar jarriak izango dituelarik. Elizako zati handiago batek, erregimenetik baztertu eta Vatikano II 
Bilkuran adosturiko irekierari helduz kritikatu eta aldaketak eskatuko dizkio. HOAC, JOC eta USOren urteak dira, zeinetan eliza 
langile eta ikasleen babeslekua bilakatuko da. Urte hauetan “apaiza gorriaren” irudia maiz emango da. Kutsu katolikoko sindikatu 
hauek langile mugimenduaren ugalketarako baliagarriak izango dira. Unibertsitateetan ere erregimenaren kontrako manifestazioak 
areagotuko dira. 1965.eko otsailean askatasun unibertsitarioa eskatzeko manifestazioak eman ziren, batzutan irakasleek gidatuak, 
eta katedratik baztertuak izan zirenak; bertze batzutan ikasleen kexak langileek buruturikoekin batera ematen ziren 1969.ean bezala. 
Honen ondorioz erregimenak egoera berezia aldarrikatzera eraman zuen. Erregimenak ez zen gai ematen zen konfliktibitatea 
kontrolatzen eta honen ondorioz ofizialtasunetik at sortuko da sindikalismoa, hasierakoa erlijio kutsukoa HOAC eta JOC, geroago 
klase sindikatuak CCOO bezalakoa, zein sindikatu bertikaletan infiltratuz greben kopurua ugaltzea lortu zuen. Langileen grebak 
ugaldu ziren eta azkenean “solidaritate grebak” garrantzi handia hartu zuten; hauetan argi gelditu zen lan munduko arazoaz gain 
arazo nagusia erregimen politikoa zela. 
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II.4.- 1973-75. ALDERDI POLITIKOEN NAGUSITASUNA BERRIZ. Oposizioa 
demokraziarako prestatzen hasi.

TESTUINGURUA LISKAR SOZIALAK PLATAFORMAK
Krisi ekonomiko eta politikoa bat egiten 
dute, Franco zahar eta gaixo zegoen. 
Frankismoaren amaiera ikusirik 
oposizio guztia prestatuko da gizarteak 
eskatzen zuen sistema 
aldaketarako.1973.ean ETAk Carrero 
Blanco erailko du, erregimenarekin 
jarraitzeko bidea moztuz; honen 
erantzuna errepresioa gogortzea izango 
da. Erregimenaren barruan bi joera 
kontrajarriak agertuko dira, irekieraren 
aldekoak eta bunkerrekoak. 

Kexak orokortuko dira, 
unibertsitateetatik lantegietara, 
manifestazio eta grebak maiz 
emango dira. Langileen 
liskarraz gain atentatuak ere 
ugalduko dira eta muturreko 
eskuineko kale borroka, Fuerza 
Nuevak antolatutakoa. 
Gizarteak, ertain klase kultu eta 
garatuak bultzatua, aldaketa 
demokratikoak eskatzen zituen.

1974.eko ekainean Junta Democrática eratu zen. 
Carrilloren PCEk zuzenduta, bere baitan Tierno Galvánen 
alderdi sozialista herrikoia sartuz. CCOO, eta garrantzi 
gutxiagoko alderdi politiko eta pertsonak ere parte hartu 
zuten. Handik gutxira plataforma para la convergencia 
democrática sortu zen PSOEk zuzenduta, bere baitan PNV, 
alderdi erregionalista batzuk, Ruiz Giménezen Izquierda 
Democrática eta Dionisio Ridruejo antzinako falangistaren 
Unión Social Demócrata. Eskakizunak berdinak ziren, alde 
bakarra Plataformak izaera federalistagoa zuela eta bertan 
eskari nazionalistak sakonagoak zirela. Azkenean 
“Platajunta"n elkartu ziren. Dena den ez zuten denborarik 
izan Franco 1975.eko azaroaren 20ean hil zelako.

1975-XI-20ean Franco hil eta bi egun geroago Juan Carlos I koroatua izan zen Espainiako errege 
bezala. Egoera honetan trantsizioa ez da batere erreza izango baina elkar lankidetza asmoak direla eta 
aurrera joango da. Honen lekuko Moncloako hitzarmenak edo Konstituzioa ditugu. 60.hamarkadan 
gertaturiko aldaketa sozialei esker ertain klase handitua demokratiko sistema bat eskatzen zuen; bertze 
aldetik memoria historikoak aldaketa baketsua eta guztien adostasunarekin burutzea gomendatzen zuen, 
antzinako akatsak berriz ez errepikatzeko.
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