
TRANTSIZIOA. PROIEKTU POLITIKOA, ZAILTASUNAK 
ETA LORPENAK

SARRERA
Diktaduratik demokraziarako tartea ezagutzen dugu trantsizio bezala. Epe liskartsua eta 
zaila izan zen, gertakari nagusi asko izan zituena. Diktadura frankistak hasieran eredu 
italiarrari helduz faxismo eredua ezarri zuen baina bukaeran demokrazia “organiko” 
baten bidez erreinu bat instituzionaldu zuen eta berrikuntza ekonomikoei ezker ertain 
klaseei garrantzia eman zien. Trantsizio demokratikoa berez 1975tik 1978.erako epea da 
–batzuk 1982.arte luzatuz- eta aldi honetan demokrazia organikotik benetako 
demokraziarako bidea ematen da. Bilakaera baketsuki eta adostasunaren bidez eman 
zen, hau dela eta Espainiako trantsizioa demokraziaren hitu bezala hartu izan da mundu 
mailan, eta hainbat nazioetan eredu bazela izan dute.
I.- TRANTSIZIOAREN EZAUGARRI NAGUSIAK

I.1.- ERAGILE EDO ZERGATIAK
Eragile batzuei ezker burutu zen baketsuki. Hasteko aurreko historiatik abiatu eta okerretatik ikasiz, hots II 
errepublikaren porrota, diktadura luzea eta garapen ekonomikoaz. Gaur egun historiagile gehienek bat 
datoz aipatzean errepublikaren porrotak, garapena eta diktadura zehar jasandako nekeak eragin 
erabakigarria izan zutela. Gainera nazioarteko egoerak ere lagundu zuen, Mendebaldeko nazioak Espainian 
demokrazia bat ezartzeko presioa egiten zuten eta. Barruan sektore nagusienak ere nahia ere erakutsi zuten, 
monarkia, eliza, banka eta armadak gehiegi parte ez hartzea., gizarte zibilari lekua utziz. 

I.2.- DAUDEN AUKERAK
1975ean hiru aukera zeuden politikoki; batetik jarraitasuna, “bunker” ekoek nahi zuten erara; bertzetik 
haustura demokratikoa, ezker aldekoak nahi zutena (PSOE y PCE); berrikuntza, erregea eta erregimeneko 
goi pertsonalitateak nahi zuten modura. Azken hau garaile suertatu zen, ez indarrez baizik eta bateratze eta 
hitzarmenen bidez. Trantsizioa erregimen barnetik burutu zen, hau erabakigarria da prozesua ulertu ahal 
izateko. Motorea On Juan Carlos, aktoreak Suárez eta Fernández Miranda eta gainerako indar politikoen 
laguntzarekin ezker aldekoak eta nazionalistak. Goitik buruturiko berrikuntza aurrera eraman zen, 
legalitatea mantenduz eta gobernuaren kontrol pean. Paper nagusiena erregimeneko gazte berritzaileek izan 
zuten, berrikuntza nahi zuten, baina ezkerrekoek, nahiz eta haustura bat nahi izan, lankidetza erakutsi 
zuten, prozesuan lagunduz. Aipatu daiteke haustura berrikuntzen bidez eman zela edo eta berrikuntzak hain 
sakonak izan zirela zein berritutako desagerrarazi zutela ere. Hau dela eta historiagileak adosturiko 
hausturaz hitz egiten dute.

I.3.- PROTAGONISTAK
Monarkiaren papera azpimarratu behar da, Juan Carlos I trantsizioa ez zuen egin baina bai motore izan 
zela, moderatzaile eta arbitroaren papera jokatuz, batasuna eta adostasuna mantentzeko. Honegatik gaur 
egun Espainiako gizarteak monarkiari onarpena eta populartasunari erakusten dio. Monarkia paper 
garrantzitsua jokatu zuen legitimitatearen haustura ekiditeko, batetik Francok hautatutako sistema zen, 
baina bertzetik legitimitate dinastikoa zuen, erregearen aitak urteetan zehar erregimenari erakutsitako 
oposizioaren jarraipena izateagatik. Gainera erregimenaren berritzaileen onespena du, hots, erregimen 
barrutik azken frankismoan berritzen hasi zirenena. Hauek legalitatetik, kontzentzutik eta modu 
praktikoaz, ezkerreko indarrek eta nazionalistak egin zuten modura hizketaldi eta adostasunaren bidez eta 
jarrera irekia mantenduz ahalik eta jende gehien trantsizioaren alde egotea lortuz. Azkenik eta garrantzi 
handikoa, herritarrak daude, demokrazia eskatuz eta gerrako jarrera kontrajarriak berriz elkartzeko 
eskakizunarekin, hots, Azañak Bartzelonako hitzaldian 40 urte lehenago eskatutakoa (bakea, barkamena 
eta errukia). 

II.- ERREFORMA POLITIKORAKO LEGEA
Aurreneko zailtasuna monarkia ezartzea eta zer nolako erregimena erabakitzea izan zen. 
Monarkia berrezarri zenean  nahaste politiko aldia, krisi ekonomiko larri eta kanpo krisiarekin 
Marokok antolaturiko martxa berdeagatik. Egoera hau ikusirik, erreforma sistemaren barrutik 
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egitea erabaki zen, gobernuak kontrolatua. Berriketa zabala izateagatik historiagileek haustura 
adostutzat eman dute. Aurreneko pausua erreforma politikorako legea eta lorpen nagusiena 
trantsizioa izan zirelarik.

II.1.- ARIAS NAVARROREN GOBERNUA. ERREFORMA EZINA 
ERREFORMATZEA.
XI-20ean Franco hil eta 22an On Juan Carlos errege bezala zin egiten du gorteetan. Bere diskurtsoan 
irekiera politikoa islatzen zuen. Gobernu ministro bezala Arias Navarro dago eta diktaduraren jarraitzailea 
da nahiz eta berrikuntza txikiak egin. Fragaren planarekin bat zetorren, hau da, egoera berrira Canovista 
sistema autoritarioa egokitzea, oposizioa sisteman barneratuz komunistak ezik. Laster argi gelditu zen 
jarraipenarekin berrikuntzak ez zetozela bat, edozein berrikuntza haustura bat zekarrelako. Estatu 
zuzendaritzaren asmoak eta gobernu burukoak gero eta urrunago zeuden. 1976ean Juan Carlosek garrantzi 
politiko handiko hiru erabaki hartuko ditu. Aurrenekoa Gorteetako lehendakari eta Erreinuko Kontseilu 
buru bezala bere zuzenbide irakasle ohia izendatzean, Torcuato Fernández Miranda; geroago Arias 
Navarroren dimisioa behartu eta ondoren Suárez, Erreinuko Kontseiluak aurkezturiko hiru pertsonen 
artean, gobernu lehendakaria izendatu. 

II.2.- BERRIKUNTZA HAUSTURA ADOSTUA BEZALA
Pausu handia izan zen 1976-XI frankista klase politikoak harakiria egitean Berrikuntza politikorako legea 
gorte frankistek adosterakoan. Lege honetan erregimena akitu eta demokraziarako bidea irekiko dute 
legeen bidez. Torcuatok zioen bezala “legetik legera” joatea zen, erregimenaren barrutik legalitatea 
moldatzen. Lege zubia zen erregimen autoritario eta demokratiko baten artekoa. Lege honen arabera 
gizabanakoen oinarrizko eskubideak, hauteskundeen deialdia, Kongresua eta Senatuak konstituzio bat 
prestatzeko erakundeak izendatu eta erreferendum bat antolatzea, finkatzen zituen. Legeak berritzen 
zuenari (erregimen frankista) amaiera ematen zion. Pausua nagusia zen baina ez zen bat ere erraza izan. 
Lorpen handienak legalki egitea eta agertutako oztopo guztiak gainditzea izan ziren. Arrazoi ezberdinak 
ulertarazten digute zergatiak ematen den Gorte frankisten “buruaz beste” egite hau. Batetik prokuradoreek 
tradizionalki lasaiak izatea, baita ere Fernández Mirandaren trebezia hauek konbentzitzeko, gobernuaren 
presioa eta Alianza Popular taldekoekin adostuta egotea. Arrazoi orokor bezala, gizartearen eskari 
demokratikoa eta armadaren neutraltasuna, Suárezek lasaitua, berrikuntza gobernuaren kontrol pean 
egingo zelakoan eta gainera komunistek parte hartzea ukatuz. Lege honen bidez gobernuak bertan behera 
utzi zuen oposizioaren hauteskunde orokorren deialdiaren eskaera. Geroago erreferendum bidez onartua 
izango da. Bertan ez zen gobernu sistemaz galdetzen, monarkia edo errepublika (oposizioa duela 40 urte 
eskatzen zuen moduan), soilik berrikuntzarako legeaz galdetzen zen. Emaitzak baiezkoak eta positiboak 
izan ziren, EH izan ezik non abstentzioa oso altua izan zen. Honen ondoren frankista instituzioak 
desagertzen joango dira (Secretaría General del Movimiento, gorteak, sindikatua bertikalak eta ordena 
publikorako epaimahaia). Suárezek demokraziarako lege aurreneko pausua aurrera ateratzen zuen mugi 
ezinak neutralizatuz eta legitimazioa Koroara eta gobernura bidaliz, instituzio eta lege frankistak akituz eta 
oposizioa kaleko presiotik negoziazio mahaira eramanik. Baina demokrazia finkatzeko bidea 
(konstituzioa) zaila eta konplexua izango da arazo aunitz eta oztopo ugariekin. 

III.- ZAILTASUNAK
III.1.- TERRORISMOA. PROZESUA DESOREKATZEKO SAIAKERA

Demokratiko prozesua hasita hiru sektore izango dira boikotatu nahi izango dutenak 
bortizkeriarekin, armadaren parte hartzea bultzatu nahian, hasitako bidea geldi zezan.

ESKUIN MUTURREKO 
TERRORISMOA

EZKER MUTURREKO 
TERRORISMOA

NAZIONALISMO 
ERRADIKALAREN 
TERRORISMOA

Muturreko taldeak sortzen ari zen sistematik 
kanpo geldituko ziren eta hori ekiditeko 
bortizkeria erabiliko dute. Helburua desoreka 
eta egoera erradikalizatzea, gerra zibilaren 
antzerako egoera birsortzeko, armadaren 
parte hartzea behartzeko. Fuerza Nueva, 
Guerrilleros de Cristo Rey eta bertze taldeak, 
atentatuak, kalean istiluak eta bertze indar 
politikoen kontra jotzea, Jurramendiko 

Atochako erailketen ondoren 
GRAPOk, komunista maoista 
bazterreko taldeak ekintza 
zuzenetara jo zuen, bahiketak eta 
polizien erailketak burutzean. Bere 
argudioak indar polizialengan zuten 
gorrotoa, industria krisi sakoneko 
eskualdeetan, Cádiz, Vigo eta 
Bilboko burutzen zen 

ETA jarraitu zuen terrorista 
talde nagusiena bere atentatu 
kopurua (%70) eta Euskal 
Herrian zuen laguntza 
sozialagatik. Trantsizioaren 
hasierako aldian nazionalista 
guztiek uko egiten zioten 
terrorismo izendapena 
ETArentzat. 1980tik aurrera 
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gertakariak eta Atochako erailketak bezala, 
non 8 abokatu laboralistak fusilatu eta bertze 
4 larriki zaurituak utzi zituzten.

errepresioagatik. Bertakoak ziren 
partaide gehienak eta bide hau 
iraultza nagusitzeko beharrezkotzat 
zuten.

ETA bakarrik jarraituko du 
borroka armatuarekin, 
GRAPOren ager aldi gutxi 
batzuk ezik edo GALekoak ez 
badira.

III.2.- KONFLIKTIBITATE 
SOZIALA

III.3.- MUGI EZINAK ETA 
ARMADA III.4.- NAZIONALISMOAK

Krisi ekonomikoak eragina izango 
du politika gertakari eta ordena 
publikoan. 1973ko krisiak 
Espainian bereziki eragin sakonak 
izan zituen. Grebak nonahi zabaldu 
ziren eta eskakizun nagusienak 
lanekoak baziren ere atzetik 
eskakizun sozialak zeuden CCOO, 
UGT eta USO sindikatuen 
asmoetan.

Fuerza Nueva eta Blas Piñar inguruan 
bildutako muturreko eskuindarrez gain, 
laguntza erakutsi nahiz eta bortizkeria jo 
ez. Armada zain eta neutral zegoen baina 
berrikuntza demokratikoetan sakontzearen 
aurka zegoen, batez ere PCEren 
legalizazioari. Armada Tejeroren estatu 
kolpea eta PSOE gobernura iritsi zen arte 
Damoclesen ezpata izan zen 
demokraziarengan. Estatu kolpe baten 
beldurra guztiz justifikaturik zegoen gero 
egiaztatu zen moduan.

Nazionalismoen eskakizunak beti 
joan dira Espainian askatasun 
orokorren lorpenari atxikituak. Bi 
ildo zituen gai nazionalistak, 
batetik katalanek, euskaldun eta 
galegoak beraien “gertaera 
diferentziala” onartzea nahi 
dutenak, eta bertzetik aurrekoen 
eskaerak bertze eskualdeetan 
autonomi eskakizunak ekarri zituen 

III.- LORPENAK
Halako arazoak kolokan ipini zuen trantsizioa, bereziki 1977ko aurreneko sei hilabetekoan bitan; 
urtarrilean terrorismo hirukoitza Espainiako gizartea astintzen zuen sistematikoki eta geroago Aste 
Santuan PCEren legalizazioa zela eta. Hiru eragilek salbatu zuten prozesua: espainiar gizartearen 
demokrazia borondatea, alderdi politikoen jokabidea eta gobernuaren eginkizuna.  Egoeraren 
larritasunagatik oso azkar hartu ziren erabaki bi: alderdi komunistaren legalizazioa eta hauteskunde 
orokorren deialdia. Sei hilabeteetan trantsizioak aurrera pausu itzela emana zuen.
III.1.- PCEren LEGALIZAZIOA
PCE izan zuen jarrera arduratsuagatik, Cristo Reyko gerrillarien gehiegikeriei ez erantzutean, gizartearen 
onespena ekarri zion. Hasiera batean bere legalizazioa hauteskunde ondorengorako pentsatua zegoen, 
baina jarrera baketsua eta gainera Suárezek hauteskunde libre eta demokratikoak izateko legalizazioa 
behar zuen. Aste Santuko oporraldien bitartean legalizatu zuen. Fraga gertakari hau estatu kolpetzat hartu 
zuen, nahiz eta gero atzera jo; armadak diziplinaz eta profesionaltasunez onartu zuen, baina bere haserrea 
erakutsi zuen adibidez Marina ministroak dimitituz, eta ezin izan zuten ordezkatu aktiboan almiranterik 
ez zegoen eta. Legalizazioa trantsizioaren benetako aurreneko erabaki arduratsua izan zen, armadaren 
onespena izan gabe eta itxuraz gehiengoaren kontra hartu zelako. Estatu kolpearen aukera oso hurbil ikusi 
bazen ere, ez zen oraingoz burutu.
III.2.- 1977ko UZTAILEKO HAUTESKUNDEAK
Diktaduraren bukaerak izaera anitzeko alderdi politikoak agertzea erakarri zuen, 1977.arte 111 alderdi 
eskatua zuten erroldan izen ematea eta 1979an 300.

ZENTRO EZKERRA ESKUINA NAZIONALIS
TAK

Zentroa zen espainol 
gehien nahi zuen lekua. 
Hau dela eta hamaika 
alderdi sortu ziren 
erregimeneko irekieraren 
aldekoak, oposizio 
moderatua edo bitartean 
aritutakoen. Suárezek 
hauteskundeetarako 
bilkura bat sortu zuen 
zeinetan 15 talde 
demokristau, liberal, 
sozialdemokrata, urdinak 
eta erregionalistekin. 
Suárezek Felipe González 

PSOE eta PCE ziren alderdi 
nagusienak bere tradizio, programa 
eta antolamenduagatik.  1972tik 
PSOEk berritze prozesu handia 
izan zuena, estrategi bezala 
koalizioak ez onartzea izan zuen 
bere alderdiaren barruratzea 
eskatuz nahi zutenei; hau 
erabakigarria izango da bere 
ondorengo arrakastarako. Tierno 
Galvánen alderdi sozialista 
herrikoia, hauteskundeen ondoren 
PSOEren barnean sartuko da. 
PSOEk gainera momentuz, bere 
errebindikazio federalistak eta 

Oso banaturik 
aurkeztu zen, 
zenbait talde 
muturrekoekin. 
Alderdi nagusiena 
Alianza Popular 
zen. Fragak bere 
aurreneko 
zentralista proiektua 
alde batera utziz 
Suárezek 
marjinaturiko 
partaideek 
bereganatzeko talde 
eratu zuen. Honi 

II Errepublikan 
gertatu bezala orain 
ere mugetako 
eskualdeetan, 
kultura eta 
hizkuntza 
propiokoetan, 
alderdi politiko 
nazionalistak 
ugalduko dira. 
Katalunian zentroko 
katalanismoa Jordi 
Puyol izan zuen 
buru, eta 
ezkerrerago Ezkerra 
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ez bezala ez zuen aurreko 
alderdien disoluzioa 
eskatu. Zentroko bilkura 
honetan ez zuten sartu nahi 
izan Gil Roblesesn 
demokristauak, ezta Ruiz 
Giménezkoak, beren 
ostrazismo politikoa 
suposatuz. 

errepublikarrak utzi zituen. PCEk 
ere hauteskundeetara aurkeztu zen, 
nahiz eta behin betiko gobernuaren 
eskaera baztertu behar izan, eta 
baita monarkia edo errepublikaren 
inguruko erreferenduma. 
Zuzendariek zuten gerra eta 
erbestearen inplikazioa izan zuen 
aurka 

frankismo 
soziologikoa deitu 
zitzaion "Los siete 
magníficos". Bere 
aurka 
diktadurarekin 
harremana eta 
demokratenganako 
zalantzak. 

Errepublikanoa. EH 
EAJ eta Euskadiko 
Ezkerra zentro eta 
ezkerreko aukerak 
ziren, bertze 
erakunde gehiago 
ere sortzen 
direlarik.

Hauteskundeetan niork ez zuen gehiengoa lortu. UCDk boto gehien lortu eta ondoren 
PSOE lekutu, AP eta PCE ustez baino emaitza kaskarragoak ateraz. Nazionalista 
katalan eta euskaldunek bere eskualdeetan emaitza onak lortu zituzten. II Errepublikatik 
guztiz ezberdin zen alderdien arteko botere banaketa zen, bi alde nagusiekin. Zentrotik 
hurbilen zeuden alderdi nahiz ezker nahiz eskuinekoak garaile suertatu ziren, eta gainera 
gobernua, 31an ez bezala, ez zuen gehiengo parlamentariorik. UCDk gehiengo 
parlamentarioa ez izatean, Suárez gai nagusi eta txikienentzako alderdi bat edo 
besterekin hitzartzera behartzen zuen.
III.3.- POLITIKA ADOSTE BEZALA
Hauteskunde eta gero idei berri bat inposatu zen, iragana ahantzi eta elkarrekiko bakea 
sustatzeko.  Idei hau Azañak berak plazaratu zuen gerra zibilean, 1949an monarkiko eta 
sozialistek ere, 1956ean oposizioko talde berriak, 1962an Municheko kongresuko 
kideek eta langile mugimendu berrian ere islatzen zen. Trantsizioko egoera berriak 
iragana gainditzearen asmoa frankismoko jarraitzaile zuzenei ere iristea izan zen. 
Gerrako diskurtsoei amaiera ematea, elkarrezko barkamena, amnistia eta mendekuari 
uko egitea berria ez bazen ere, oraingoan agente politiko berriak eta amnistia zabala 
ezberdin izango dira. Ezkerrekoek eta nazionalistak eskatutako amnistia frankismoa 
osoari zabaldu zen. Akaso memoria historikoak, hots, aurreko okerrak berriz ez 
errepikatzeak, frankismoaren oposizioaren bateratzera eraman zuena izan zen. 
Antzinako urdinetatik gorrietara hitzarmenak egiten gozatu zuten, batzutan harreman 
pertsonalak egiten zirelarik. Adoste politiko nahia erregimeneko elite eta oposizioko 
kideen artean, politika praktika nagusia adostea eta hitzarmenak egitea, trantsizioari 
bereizten diona izango da, aurreko iraultza aldietatik. Ez zen iraultza bat bezain 
ernagarria izan, baina emaitza aldetik bai eraginkorra eta iraupenekoa.
Suárezek gobernua eratu zuen eta bi helburu lortu nahi izan zituen: krisi ekonomikoari 
aurre egitea eta Konstituzio bat egitea. Aurrenekorako Moncloako itunak burutu ziren, 
non gobernua, oposizioa, sindikatuak eta patronala ekonomia gidatu eta garbitzeko 
urratsak planteatzen zituzten. Adosturik soldata igoeraren moderazioetara iritsi eta 
honen truk berrikuntza fiskal sakonari ekitea eta langabezia murrizteko ahaleginak 
egiteari lortu zen. Bigarren gairako, 1978-XII-6ko erreferenduma burutu zen. 
Konstituzioa 1931koan oinarrituta egon arren, izaera irekiago eta malguagoko da, batez 
ere indar politikoa gehiengoen arteko adosturiko testua izateagatik; hortaz gehiengoaren 
nahiak islatzen ditu eta ez sektore konkretu batena soilik. Sortu diren zailtasunak 
gaindituak izan dira, euskal nazionalismoen auzia eta ETAren gaia izan ezik. Liskar 
sozialak murriztu egin ziren Moncloako itunen ondoren eta 1983.erako krisia gaindituta 
dago eta estatu kolpearen beldurra, Tejeroren estatu kolpe eta PSOE gobernura 
iristearekin ere. 1980.etik eskuin eta ezker muturreko terrorismoa poliki poliki 
gainditzen da. Gaur egun Euskal auzia da arazo larriena. Euskal Herrian berrikuntza 
politikoa eta Konstituzioaren inguruan abstentzio edo kontrako boto gehien eman zen 
eremua izan zen. ETAk indarrean dago oraindik eta EAJ, eta “españolista” alderdien 
arteko tirabirak ugariak dira maiz.
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