
 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 2 

 
 

7.1. FRANKISMOAREN EZAUGARRI NAGUSIAK. BABES SOZIALAK ETA FAMILIA POLITIKOAK  

1. Diktadura pertsonala: diktadorearen biziraupena bilatu zuen diktadura.  

2. Erregimenaren ezaugarri orokor eta iraunkorrak.   

3. Erregimenaren babes sozialak eta familia politikoak 
 

7.2. ERREPRESIO FRANKISTA 

 

7.3. FRANKISMOAREN EBOLUZIOA POLITIKOA ETA NAZIOARTEKO HARREMANAK AUTARKIA GARAIAN 

1. Gerraostea  

2. Barne politika 1940.hamarkadan: falangisten nagusitasuna gobernuan.Legediaren izaera faxista. 

3. Kanpo politika:II.Mundu Gerra. 

4. Eboluzio politikoa eta nazioarteko harremanak II.Mundu Gerraren ondotik (nazional-katolizismoaren  

    indartzea. Nazioarteko blokeotik, gerra hotzaren testuingurura). 
 

7.4. NAZIOARTEKO EBOLUZIO POLITIKOA ETA NAZIOARTEKO HARREMANAK DESARROLLISMOAN  

1. Nazioarteko testuinguru orokorra (Gerra Hotza).   

2. Teknokraten gobernua  

3. Legislazio berria (itxura demokratiko faltsua) 

4. Frankismoaren gainbehera: azken urteak (1970.hamarkada).  
 

7.5. GIZARTEAREN BILAKAERA FRANKISMOAREN GARAIAN 

1. Gerraostea  

2. Autarkiaren garaia  

3. Desarrollismoa:: hazkunde demografikoa eta gizarte kontsumoaren garapena 
 

7.6.  EKONOMIA AUTARKIAREN GARAIAN (1939-59) 
 

7.7. EKONOMIA DESARROLLISMOAREN GARAIAN (1959-1975) 

1. Egonkortze eta Garapen Planak.   

2. Ondorioak: mirari ekonomikoa.  

3. 1937.urteko krisi ekonomikoa. 
 

7.8. OPOSIZIO POLITIKO-SOZIALA DIKTADURA FRANKISTAREN GARAIAN 

1. Oposizio    

2.1950.hamarkada: itxaropen galera  

3. Oposizioaren “berpiztea” desarrollismoaren garaian.  

 

7.1. FRANKISMOAREN EZAUGARRI OROKORRAK.BABES SOZIALAK ETA 

FAMILIA POLITIKOAK 

7. GAIA. DIKTADURA FRANKISTA (1939-75) 
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1. DIKTADURA PERTSONALA          

o Hasieratik amaierara,Frankismoa,Francisco Francoren diktadura pertsonala izan zen.  

o Boterearen kontzentrazio osoa Frankoren figuraren pean egon zen: botere legegilea,judiziala eta 

betearazlea izan zuen.Ejertzitoaren burua ere bazen,jakina (Generalísimo).Azken hitz eta 

erabakia beti,berea izan zen.  

o Estatuaren eta gobernuaren buruzagia izan zen hil arte (Gobernua 1973an lehenengoz utzi zuen 

Carreroren esku).  

o Ez zen inoiz bete-beteko falangista izan.Bere ideologiaren oinarrian:diktaduraren biziraupena 

egon zen.Komeni zitzaionaren arabera ,pentsaera ,ereduak … aldatu zituen.Boterean 

mantentzeko historian egon den pertsonaiarik abilenetako eta trebeenetako bat izan da.  

o Beti,mantenduko diren irizpide iraunkorrak hauek izan ziren:muturreko katolizismoa, botere 

autoritario eta errepresiboa.  
 

2. ERREGIMENAREN EZAUGARRI OROKOR ETA IRAUNKORRAK     
     

o Totalitarismoa: eredu faxistei jarraikiz,alderdi bakarreko sistema ezarri zuen,Franco bera izanik 

honen buruzagia: FET eta JONS (1937.urtetik aurrera eta 1975.urterarte,alderdi legal bakarra). 

1950.hamarkadan hala ere,Demokrazia organikoaren izendapena indartu zuen.  
 

o Kaudillismoa: Franco,Espainiako Burua edo Kaudilloa zen.Alegia,estatuko burua,gobernuko 

presidentea (1973.urtera arte) eta Armadaren buruz (Generalísimo).  
 

o Oposizioaren zanpaketa eta bide errepresiboen erabilera.Oposizio mota guztien kontrako 

bitarteko errepresibo bortitzak diktadura osoan zehar mantendu ziren.Pentsamenduaren kontrola.  
 

o Nazional katolizismoa: fundamentalismo erlijiosoa gizartea antolatzeko ardatza izango da. 

Jainkoaren nahia diktadura justifikatzeko erabiliko da (“por la gracia de Dios”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ERREGIMENAREN BABES SOZIALAK ETA FAMILIAK      
 

o Mugimendu Nazionala: Espainiako tradizio,balore,erlijio, 

autoritatea … defendatzea helburu zuen mugimendua.Hau guztia 

biltzen zuen: alderdi bakarra (FET-JONS), Sindikatu bertikala, 

kargu publiko guztiak (gorteetatik,udaletxeetara),etab. Arlo 

publikoan parte hartzeko bide bakarra zen, Mugimendu 

Nazionalaren kide egin eta bere printzipioak onartzea. Mugimendu 

Nazionalaren barnean halaber,talde ezberdinak egongo 

dira,denen helburu izanik,gizartea doktrinatzea, hots,balore 

nazional-katolizistan hezitzea: Sección Femenina (emakumeen 

taldea,Pilar Primo de Riverak  zuzenduta), SEU (sindicato  

 

 

estudiantes universitario), Sindicato Bertical… 
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Frankismoaren biziraupena ezin da funtsezko euskarri batzuk gabe ulertu.Familia politikoak,Eliza eta 

Armada izan ziren diktadura babestu eta bere iraupena ziurtatzeko mekanismorik nagusienak.  

 

o FAMILIAK: Mugimendu Nazionala eratzen zituzten taldeak.Hasieratik, (1936ko altxamendutik) 

Frankori bere babes eta onespena emango diotenak.Diktadoreari gerra zibila irabazten eta 

hasieratik bere proiektu sozio-politikoa aurrera eramaten lagundu ziotenak dira:  

  Falangea: indar gehien izango duen taldea (Frankismoaren lehenengo garaietan behintzat). 

Izaera faxistako erakundea zen (J.A. Primo de Riverak fundatutakoa). 

 Tradizionalistak: Erreketeak edo Karlistak.  

 Monarkikoak: Calvo Soteloren hildakoaren jarraitzaileak. Borboien aldekoak.  

 Katolikoak: ultra-katolikoak (tartean, CEDAko batzuk izandakoak,etab.). 
 

Franko hauen guztien “aita” izango da eta denok batuta,armonian,Espainiako batasuna 

bermatuko dute. Familiako taldekideak izango dira aldi berean,instituzio publikoetan kargu 

guztiak arakatuko dituztenak: Gorteetako kideak,Sindikatuen goi karguak,udaletxe eta 

probintzietako karguak …  
 

o ELIZA: erregimenaren funtsezko zutabea,diktadurari legitimazio ideologikoa emango diona. 

Eliza,Espainiako gizarte tradizional,katoliko eta patriarkalaren bermea ziurtatzeko mekanismo 

nagusiena izan zen (ideal nazional katolizistaren defentsarako funtsezko instituzioa).Elizaren 

funtzio nagusiena,gizartearen doktrinamendua egitea izan zen. Erakunde kristauak izugarrizko 

boterea izan zuen eta gizartea,nahi izan zuen norabidetik gidatu zuen (irakaskuntzaren eta 

pulpitoen bitartez). Gizarte eredu guztiz matxista bultzatu zuten.  
 

o ARMADA: Diktaduraren biziraupena ziurtatu zuen bitarteko errepresiboa.Ejertzitoa eta Guardia 

Zibila,Frankoren indarrik leialenak izan ziren.Gizartea beldurtzeko, zigortzeko, erreprimitzeko … 

helburua eta funtzio izan zuen.Indar militarrak,harrotasun nazionalaren ikur nagusienak izan ziren 

 

7.2. ERREPRESIO FRANKISTA         
 

Ezin da frankismoaren iraupena ulertu,errepresioak izandako pisua eta garrantzia aintzat hartu 

gabe.Errepresioa azken batean,funtsezkoa izan zen Frankoren proiektuak aurrera eraman ahal 

izateko.Ekintza errepresiboa haatik,etenik gabekoa izango da. 

Frankismoaren hasieran,boterea indarkeriaz inposatua izango da garaituen kontra,hots, 

Errepublikanoen aurka1960.hamarkadatik aurrera ere,modu berean agintzen jarraituko da oposizio 

mugimendu guztien kontra eginez.  
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Bitarteko errepresiboak oso anitzak izan ziren eta gainera, justifikatuak egon ziren. Jada aipatu 

dugun legez,1938.urtean, Ley de Responsabilidades políticas delakoa indarrean sartu zen, II. 

Errepublikarekin lotura izandako edonor zigortzeko beharra aitortzen zuen legea.1940.urtean halaber, 

“Komunismoa eta Masoneria Zapaltzeko Legea onetsi egin zen,zeinaren arabera,akusatuei 

espedientea irekitzen zitzaien erlijioaren,aberriaren eta erregimenaren oinarrizko erakundeen 

kontrako ideiak izateagatik.Gerraondoko urte hauetan, akusatuen prozesu gehienak auzitegi 

militarrek epaitu zituzten,gerra kontseiluetan eta auziperatuen babesik eza erabatekoa izan zen.     

Agintariek harturiko errepresio neurri guztiak gainera, eredugarriak izan behar ziren.Alegia, errepresio 

moduak eredugarritasunari eta zigorrari lotuta egon behar ziren.Zigortu egin nahi zuten,baina aldi 

berean,herritarren artean beldurra zabaldu eta edozein disidentzia saiakera isildu nahi zuten. Hau 

guztia aurrera eramateko,errepresio bide ezberdinak erabili ziren:  

o Kartzela zigorrak (biziarteko kartzela askotan). 

o Heriotza zigorrak (kartzeletan preso zeuden milaka lagun, fusilatua izan zen).  

o Mota guztietako zigor publikoak: errezino olioa edatea (kaka gainean egitea eragiten zizuna), 

biluzik herrietatik paseatzea, burua zuritzea, iseka egitea,marjinatua izatea …  

o Errepresio fisiko eta bortitza (jipoiak ematea) 

o Etengabeko jazarpenak: etxe miaketak, kaleetatik segika ibiltzea,mehatxuak jasotzea …  

o Isun ekonomiko eta desjabetzeak: errepublikarrei “dena kendu zioten”. Haien ondasunak 

konfiskatzeko eta indarrez ebasteko “eskubidea” aldarrikatu zuen erregimenak. Gauzak honela, 

asko desjabetua izan zen (lurrak, propietateak, lokalak … estatuarenak bihurtuz), ekonomikoki 

zanpatuak … Guardia Zibila etxeetan sar zitekeen erregistroak egitera eta nahi adina objektu eta 

elikagai konfiskatzera …  

o Lan Batailoiak: Erregimen berriarekin bat ez zetozen guztiak zigortu behar zirela pentsatzen zen. 

Zigortzeko beste modu bat,bortxazko lanak egiteko derrigorpena izan zen (frankismoaren 

esklaboak). Espainia Berria altxatzeko esku lana beharrezkoa zenez gero,pertsonak kartzeletan 

izan beharrean,kontzentrazio esparruetan preso izan zituzten. Hauek,obra publikoak musu-truk 

egitera behartuak izan ziren,baldintza penagarrietan jakina. Jende asko,urteak egon zen esklabo 

gisa lanean. Nafarroan “esklabo frankistek” hainbat errepide eta urtegi eraiki zituzten.  

o Lan kanporaketak: ideia errepublikarren alde nabarmendu ziren guztiak ere lanetik bota zituzten. 

Funtzionarioen eta administrazio publikoetako langileen artean honela, garbiketa handia egin 

zuten.Soil-soilik Mugimendu Nazionalari argi eta garbi atxikitzen zitzaizkion langileek gorde zuten 

bere lanpostua. Enpresa pribatu eta lanbide liberaletan ere (abokatu, mediku…), garbiketa egin 

zuten.Izan ere, ideal errepublikanoarekin lotura izandako guztiak,erreprimituak izan ziren 

(kartzelaratuak edo erbesteratuak).  



 6 

o Emakumeen kontrako errepresioa ere aipatu beharko genuke.Izan ere, emakumeek II. Errepu-

blikan lortutako eskubide guztiak zanpatuak izan ziren.Berriz ere,gizarte eredu patriarkal eta 

matxista indartu egin zen,emakumea,gizon zein familiaren zerbitzura eta etxeko lanetara 

“kondenatuz”. Presondegitan zeuden emakume errepublikanoek ere aipamen berezia merezi 

dute. Izan ere,hauetako askori, haien seme-alabak lapurtu zizkieten.  

o Etab.  

 

Lehenengo frankismoan Erregimenak gorputz polizialez gain, (Brigada Politico-sozial 

deritzoguna), konplize zibilen laguntza jaso zuen. Frankok gizarte zibilaren kolaborazioa eskatu zuen, 

“gorriekin” akabatu ahal izateko. Gauzak honela, salaketa popularrak ohikoak bihurtu 

ziren.Salatariek honen trukean, mota ezberdinetako faboreak eskuratu ahal zituzten.Jada aipatu 

dugun “beldurraren” politikaren bitartez hein batean lortu zuten,gizartearengan beldurra eta ikara 

zabaltzea.Honek lehen frankismoa (1939-53), “beldur garaiak” eta “isiltasunezkoak” izatea ekarri 

zuen,joera nagusia izanik, iragana ezkutatu eta politikaz ez hitz egitea.  

 

1950.hamarkadaren bukaeratik aurrera,bitarteko errepresibo berriak martxan jarri ziren.Makien 

gerrilla bukatuta,oposizio talde eta gune berriak zabaldu ziren,horien artean,Unibertsitateak.Hauek, 

belaunaldi gazte berrien topagune izan ziren eta Frankismoa kritikatzen zuten zirkulu eta sareak 

antolatzen hasi ziren.Madrid eta Bartzelonako ikasleen protestek indarra hartu zuten eta SEUri aurre 

egiteko talde eta sindikatuak sortu ziren.Frankok hauen kontra gogor egin zuen eta irakasle 

konprometituen espedientatu eta  ikasgeletatik kanporatu zituen, (A.García Calvo, Enrique Tierno …).  

 

1960.hamarkadan oposizio politiko eta soziala geroz eta nabarmenagoa bihurtu zen.Honen 

aurrean, Frankok betiko ankerkeriarekin jokatu zuen,nahiz eta zenbaitetan, iritzi publiko europarraren 

aurrean, hau estaltzen saiatu zen.Honen adibide da TOP delakoaren eraketa, Ordena Publikoko 

Auzitegia. Hau delitu politikoak epaile zibilen esku uzteko ordena izan zen (militarren auzitegia 

ordezkatu zuena).Auzitegi honek ordea ez zuen zanpaketarik apaldu.Auzitegi hau sortu egin 

zen,diktadurak kanpoaldean zuen irudia goxatzeko baino ez. 

 

 Diktaduraren azken urteetan, etsaiak jada ez ziren Gerra Zibila lehiaturiko errepublikanoak, 

garatzen ari zen kontsumo gizarte industrialeko belaunaldi berriak baizik.Mugimendu sozial eta 

politiko guztien kontra egiteko, Diktaduraren azken urteetan indarkeria politikoa areagotu egin 

zen.Kartzela zigorrak, miaketak, jazarpenak ,jipoiak … eguneroko ogi bihurtu ziren. Modu 

berean,heriotza zigorra indarrean jarraitu zuen eta ETA zein ezker taldeko ekintza talde armatuko 

(FRAP-eko esaterako)  gazte asko, heriotza zigorrera kondenatuak eta “garrote bil” delakoan erailak 

izan ziren (hauen artean ospetsua da Salvador Puig Antich gazte anarkistaren heriotza, besteak 
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beste). Azken momentura arte beraz, errepresioa Erregimena mantentzeko zutabe inportanteenetako 

bat izan zen. 

 

Diktadura luze honetako errepresio datuak,zehatzak ez badira ere,beldurgarriak dira:  

- Erailak: azken ikerketak,150.000 pertsonetatik gora mintzatzen dira (1939tik 1975 bitartera). 

- Kartzelatuak: 500.000 (bakarrik 1940.hamarkadan).   

 

7.3. FRANKISMOAREN EBOLUZIO POLITIKOA ETA NAZIOARTEKO 

HARREMANAK AUTARKIAREN GARAIAN 
 

1. GERRAOSTEA            
 

o Oso garai latza izan zen zentzu guztietan,gerraren ondorioak oso larriak izan ziren. 

- Ekonomikoki: krisi gogorra pairatu zen.Gose garaia izan zen (hiri handietan batik bat).  
 

- Demografikoki: miloi erdi pertsona hil zen gerran,beste hainbatek erbestera alde egin zuten. 

Honez gain,gerraren amaitzean,300.000 kartzelaratu zituzten (horietatik,60.000 fusilatuz). 
 

- Errepresioa:“gorrienganako” errepresioa itzela izan zen:miaketak,kartzelaratzeak,kontzentrazio 

esparruak,lan batailoiak, fusilamenduak,zigor publikoak,desjabetzeak,salaketa popularrak …  

 

2. BARNE POLITIKA 1940.HAMARKADAN : egitasmo falangistaren urrezko garaia 
 

Frankismoaren lehenengo urteetan,Falangearen pisua oso handia izan zen.Barne nahiz kanpo 

politika,ildo faxistatik jorratuko da.Gobernuan falangistek izango dute pisu handiena.Figura klabea 

Serrano Suñer izango da, “El cuñadísimo” (Frankoren koinatua eta kanpo politikaren ministroa).  

o Lege Organikoak: Frankoren diktaduraren ezaugarri klabe bat honakoa izan zen:  

- 7 izango dira osotara erregimena definitzen dituzten lege organikoak.  

- Oso zehaztugabeak izango dira (testuinguruari egokituak). Denek bere boterea handituko dute. 

- Erregimenaren erakundetzea mantsoa izango da.  

o Hasierako legedi multzoa (izaera faxista) 

- Lanaren Forua (1938): lan harremanak arautzen zituen. Mussoliniren “carta di lavoro” 

delakoaren kopia ia zehatza. Besteak beste dekretatu egin zuena: sindikatu bertikala (sindikatu 

bakarra), lan arauak (emakumeak lan mundutik aldentzeko eta mugatzeko artikuluak),etab.  

- Gorte Legea (1942): antolaketa sistema korporatiboari jarraituz egindako legea,Gorteen 

funtzionamendua eta osaera dekretatzen zuena.Gorte hauek ez zuten ahalmen legegilerik,hau 

Francori baino ez zegokiola.Aholkularitza edo kontsulta organoa izan zitekeen.Gorteetako 

prokuradoreak ez ziren sufragio indibidualez aukeratzen,ordezkaritza organikoa zen 
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(Mugimendu Nazionalaren edo Familien  kideek hautatua). Errepresentazio mota honi Francok, 

demokrazia organikoa deitu zion.  

 

3. KANPO POLITIKA (II.Mundu Gerra: 1939-45)        
 

o II.Mundu Gerran Espainiak neutral izendatu zuen bere burua (gerratik atera berria zen).Hala 

ere,Alemania eta Italiaren aldeko tropak bidali zituen: División Azul delakoa. Elikagaiez hornitu 

behar izan zituen ere.Izan ere,Hitlerrek eta Mussolinik Gerra Zibilean emandako laguntzarengatik 

presionatuko dute. Suñer kanpo ministroak ere,Franco presionatu zuen.   
 

o 1939.urtean: Franco Hitlerrekin Hendaian bildu zen.Diktadoreak laguntzaren trukean eta gerra 

irabaztekotan,Frantziako koloniak (Aljeria eta Maroko) eta Gibraltar eskatu zizkion,Hitlerrek 

onartu ez zuena.Ez ziren akordio konkretura iritsi.  1941ean Mussolinirekin ere bildu zen.  
 

o 1944.urtean: Mussolini atxilotu ondoren eta Aliatuen garaipena sumatzen hasi zenean,Frankok 

“Dibisio Urdina” Espainiara itzularazi zuen (galeriaren aurrean faxismotik aldendu nahian). 

 
4. II.M.G. ONDOKO BARNE POLITIKA ETA NAZIOARTEKO HARREMANAK (1945-59)   

4.1. NAZIOARTEAK EGINDAKO BLOKEO DIPLOMATIKOA (1945-1953)   

o Nazioarteak hasiera batean bizkarra eman zion Frankoren diktadurari.Erregimen faxistatzat 

hartua izan zen,bai instituzioen bai eta iritzi publikoaren partetik.  

o Frantziak: mugak itxi zituen (blokeo ekonomiko nahiz politikoa) 

o NBEk blokeo diplomatikoa egin zion. Ez zuten nazioarteko erakundean onartu.   
 

 

4.2. II.M.G. ONDOKO BARNE POLITIKA: NAZIONAL KATOLIZISMOAREN INDARTZEA   

Frankok egoera ikusita,Espainiaren irudi berria adierazi nahi izan zuen.  

o Espainia,nazio tradizional eta katolikotzat aurkeztu zuen. 

o Faxismo-faxisten indar eta eragina txikitu zuen (diskurtsoak moldatuz,ministro berriak ezarriz) 

o Elizaren papera indartu zuen eta legislazio berria garatu zuen.  

- Espainiarren Forua (1945): espainiarren betebehar eta eskubideak finkatzen zituen legea.  

- Erreferendum Legea (1947): Espainian bozka sistema erreferendum bidez bermatzen zela 

baieztatzen zuen legea (Europaren aurrean,bozka indibidualaren hutsunea estali beharra zen). 

- Ondorengotza Legea (1947): Franco hiltzean,monarkia ezarriko zela adierazten zuen legea. 

Hala ere, ez zen zehazten zein izango zen bere ondorengoa.  

- Mugimendu Nazionalaren Printzipio legea (1953): biztanle guztientzat ukaezinak ziren 

printzipioak zehazten zituen, ideal nazional-katolizista bermatzen zituztenak. Hiru printzipioak: 

katolizismoa,nazionalismoa eta demokrazia organikoa.  
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4.3. GERRA HOTZAREN TESTUINGURUA:NAZIOARTEKO ONESPENA     

Gerra Hotza II.Mundu Gerraren ostean lehertu zen.Nazioarteko orden berria,bi blokeetan banatuta 

gelditu zen: Bloke Kapitalista (AEBk lideratua) eta Bloke Sozialista (SESB lideratua).Francori ongi 

baino hobeto etorri zitzaion blokeen politika.  

o AEB (1953): AEBk Espainia etsaia baino,nahiago zuen aliatu izatea. Estatua toki estrategikoan 

kokatua dago eta AEBk komunisten aurrean indartsu azaltzeko aitzakiarekin,Espainia frankista 

onartu egin zuen. Are gehiago,laguntza ekonomikoa eman zion, Penintsulan barna,base 

militarrak ezartzearen trukean (Bardeetakoa kasu). “Marshall Planaren” testuinguruan,Espainiak 

laguntza ekonomikoak jaso zituen.1953.urtean, Eisenhower AEBko Presidentea bisita ofizialean 

etorri zen. AEBren jarrera honek ateak zabaldu zizkion Frankori Bloke Kapitalistan.  
 

o Vatikanoko Konkordatua (1953): Espainiako Eliza,instituzio gisa,lehenengo momentutik 

babestu zuen erregimen frankista.Hala ere,Aita Santuak ez zuen 1953.urtera arte modu 

publikoan onartu.Onespen hori, Franko Espainiako Erregimena katolikoa aldarrikatzean iritsi 

zen,hitzarmen baten bitartez. Frankok gotzainak izendatzeko eskubidea,etab. lortu zituen.  
 

o NBE (1955): Nazio Batuen Erakundean onartua izan zen.Ordutik,ordezkaritza izanen du.  

o OECE (1958):pausorik garrantzitsuena,Espainia OECEn sartzea izan zen (Organización Europea 

de Cooperación Económica).Honetan onartua izateko baldintza,ekonomiaren liberalizazioa  

bultzatzea izan zen. Frankok,autarkiaren eta interbentzionismo ekonomikoaren sistematik 

aldentzeko konpromisoa hartu zuen,hemendik aurrera,merkatu ekonomia kapitalista garatzeko 

pausoak ematen hasiko direla.  

 

7.4.FRANKISMOAREN EBOLUZIO POLITIKOA ETA NAZIOARTEKO 

HARREMANAK DESARROLISMOAREN GARAIAN 
 

 

 

1. NAZIOARTEKO TESTUINGURU OROKORRA (Gerra Hotza)      

o Sarrera gisa labur-labur azaldu, nola Gerra Hotzaren testuinguruan,bloke kapitalistak Frankoren 

diktadurari “ateak ireki” zizkion (aurreko puntuaren sintesia).   
 

2. TEKNOKRATEN GOBERNUA          

o Franko berehala egoera berrira moldatu zuen bere erregimena.Izaera eta eragin faxistak 

“zokoratu” egin zituen (galeriaren aurrean behintzat) eta gobernu berria eratu zuen.Alegia, 

Erregimenaren izaera nazional eta katolikoa indartu zuen eta falangistak,gobernuko 

ministerioetatik baztertu zituen.Alabaina,Frankok beldur zion irekiera ekonomikoari.Irekiera 

ekonomikoak izan ere,erregimen frankistarekin kontrajarriak ziren baloreen ekarpena suposatu 
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zezakeelako.Mugimendu Nazionalaren baloreak arriskuan egon zitezkeen.Erregimenaren 

biziraupena ziurtatzeko modu bakarra,aldaketak ekonomia mailara soilik mugatzea zen,maila 

politikoan ezertxo ere ez aldatu gabe.Gauzak honela, ekonomiaren hazkunde eta garapen garai 

hau, immobilismo politikoaren garaia ere izan zen aldi berean. 
 

o Teknokraten gobernua: Gobernu berria eratu zuen teknokrata zeritzen pertsonekin. 

- Teknokratak: Opus Deiko politikariak,hezkuntza formazioa zutenak (ekonomikoan batik bat). 

Horien artean: López Rodó, López Bravo, Carrero Blanco…  

- Helburua: Espainiaren modernizazio ekonomikoa bultzatzea,erregimen politikoa aldatu gabe. 

Ekonomia kapitalista eta neoliberalaren garapena bultzatzeko plangintza diseinatzea eta 

aurrera eramatea.   
 

o 1950.hamarkadan beraz,merkatu irekiera txikia eman zen (kontrolatua),eta esportazio nahiz 

inportazioak handitu ziren.Laguntza ekonomikoei esker halaber,inbertsio berriak egin ahal izan 

ziren.Ekonomikoki beraz,hazkunde geldoa eman zen.  
 

3.  1960.HAMARKADAKO LEGISLAZIO BERRIA (Itxurakeriaren garaia)     

Jada aipatu dugu Frankok ez zuela amorerik eman eta mugimendu sozial guztiak zanpatu zituela. 

Hala ere,nazioarteari begira itxurakeriak egin behar izan zituen eta lege nahiz neurri berri batzuk 

dekretatu ziren:  

o Lanaren foruaren egokitzea: 1938.urtean argitaraturiko legea egoera ekonomiko berrira moldatu 

behar izan zuen.Izan ere,honetan,emakumeari traba legal asko jartzen zitzaizkion etxetik kanpo 

lan egiteko.Industrializazioaren garaian,emakumeak lan mundura txertatu behar izan ziren.  

o Prentsa Legearen egokitzea: 1938.urtean,kontrol ideologikoa bermatzen zuen legea argitaratu 

zen eta zentsura onartua izan zen.Garai honetan,legea moldatuko zela baieztatu zen, zentsura 

murriztuz.Azkenean dena dela,atzera bota egin zen erreforma,adierazpen askatasunaren beldur 

baitziren.Orduko Komunikabideen ministroa eta honen atzean egon zena: Manuel Fraga.  

o Ordena Publikoko Auzitegia (TOP): delitu politikoak epaile zibilen esku uzteko ordena (Auzitegi 

militarrean beharrean). Auzitegi honek ordea ez zuen zanpaketarik apaldu.Auzitegi hau sortu 

egin zen,diktadurak kanpoaldean zuen irudia goxatzeko.  

o Estatuaren Lege Organikoa (1967): Frankismoaren 7.funtsezko legea da.Honetan,Gobernuaren 

burua eta Estatuaren burua banatu egin zitezkeela onartu egin zen (orain arte,banaezina zena).  

o Juan Carlos ondorengo (1969): erregimenaren familien artean jada nolabaiteko zatiketa ematen 

hasia zen.Karlistek eta monarkikoek,diktadurak errege bat behar zuela adierazten hasi ziren. 

Karlisten hautagaia Carlos Hugo Borbon zen (publikoki Frankoren diktadura kritikatu zuena) eta 
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monarkikoena, Juan Carlos Borbon.Frankok,Carlos Hugo Espainiatik bota zuen eta gutxira, 

1969.urtean Juan Carlos izendatu zuen ondorengo legitimoa bera hiltzean.  

 

4.  FRANKISMOAREN GAINBEHERA (1970.hamarkada)       
 

Erregimen diktatorialari geroz eta arazo gehiago pilatu zitzaizkion.Hala ere, diktadura ez da 

Francoren heriotzara arte amaituko (eta ondoren,honekin jarraitzeko saiakerak ere egon ziren).  
 

o Francoren zahartzaroa: Franco geroz eta zaharrago zegoen (80 urte inguru zituen) eta ezin zion 

lehengo moduan eutsi botereari. 

o Carrero Blancoren gobernua (1973): lehenengoz diktaduraren historian, Francok gobernuaren 

presidentzia beste norbaiten esku uzten zuen. Gobernu berria,erregimenari eusten ahalegindu 

zen, horretarako, frankisten arteko batasuna eta bitarteko errepresiboak indartuz.1973.ko 

Abenduaren 20an,ETAk atentatu batean hil zuen. 

o Arias Navarroren gobernua (1973-75): erregimenaren familia ezberdinetako kideek gobernua 

eratu zuten (falangistak,Opus Deikoak, monarkikoak …). Denek helburu komuna zuten, 

erregimenaren biziraupean.Hala ere,hau lortzeko bide ezberdinak defendatzen zituzten,haien 

artean, bi korronte nagusitu zirelarik: 

- Inmobilistak:dena berdin mantentzearen aldekoak (errepresioa eta zigorrak gogortuz).  

- Aperturistak: Erregimena nolabait berritzearen aldekoak.Hauek,1974.urtean nolabaiteko parte 

hartze politikoa onartuko zutela zin egin zuten (Otsailak 12ko Izpiritu bezala ezagutzen dena). 

Saiakerak huts egin zuen inmobilisten jarrera nagusitzean eta errepresio handiko garaiari 

hasiera ematean,(Puig Antich-en erailketa, Añoveros Bilboko gotzainaren kontrako neurriak, 

atxiloketak,karga polizialak,eskuin muturreko taldeen ekintzak eta hauekiko inpunitatea …).  
 

Frankismoaren krisia agerikoa zen.Iritzi publikoa jada ez zen isiltzen. Gainera,1973-1974. 

urteetan,erregimenaren gainbehera eta krisia areagotu zuten bestelako faktoreak ere egon ziren:  
 

o 1973ko Krisi ekonomikoa (petrolioaren krisia): Mundu mailan kapitalismoak bizi izan zuen 

krisi larria.Eztanda egin zuen OPEP (petrolioa esportatzen zituzten arabiarren taldeak) 

petrolioaren prezioa igo zuenean. Krisia mundu osora hedatu egin zen,langabezia,inflazioa, 

merkataritza tasaren txikitzea … eraginez.Frankistak hau estaltzen saiatu ziren,galerak diru 

publikoarekin estaliz. Ezin izan zioten ordea denbora luzez eutsi eta 1975.urtean, krisi ekonomiko 

larria agerian gelditu zen.  
 

o Krabelinen Iraultza Portugalen: 1974.eko Apirilean,Portugalen iraultza sozial batek Salazar-en 

diktadurarekin amaitu zuen (Salazar jada 1970an hil zen baina erregimenak 4 urte gehiago iraun 

zuen). Honek,itxaropen asko piztu ziten estatuan.  
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o Martxa Berdea (1975): Marokoar erregeak,Sahara espainiarra okupatzeko “martxa” antolatu 

zuten, NBEk herri saharauiaren autodeterminazio eskubidea onartuta zuela eta Franco hilzorian 

zegoela gauzatu zena. Francok eta Juan Carlos I.ak, Marokoko erregea Hassan II.ari,Sahara 

“eman” zioten, (“Madrileko akordioak”). Okupazio militarrak urte luzeetako gerrari eman zion 

hasiera. Egun oraindik, konpontzeke dagoen arazoa da.Izan ere,saharauiek ez dute inoiz 

Marokoren menpekotasunik onartu, milaka pertsona Tindufeko errefuxiatuen kanpalekuan bizi da 

eta nahiz eta egun su etenean egon, hau edozein unean apur daiteke, ezen Marokok eta NBEk 

onarturiko erreferenduma ez da oraindik ospatu eta Marokok Sahara oraindik menpean du.  
 

o Oposizioaren antolaketa: demokraziaren bideak jorratzeko helburuz eta Francoren heriotza 

etortzear zegoela,PSOE eta PCE,oposizioko alderdirik garrantzitsuenak,indarrak batu zituzten 

PLATAJUNTA deritzon proiektu politikoan.  
 

o Europako iritzi publikoa: Europako komunikabideek gogor kritikatzen zuten Francoren 

diktadura. Iritzi publikoa gogortu egin zen azken urteetako errepresioaren aurrean. 1975ean 

bertan, bost preso politiko erailak izan ziren (ETAko 2 eta FRAPeko 3).  

 

Francisco Franco,1975.urteko azaroaren 20an hil zen berrogei urtez Espainiako diktadorea izan 

ondoren.Honek ordea,ez zuen erregimen aldaketa automatikorik ekarri.Izan ere,bere dizipulu 

zuzenak ziren Juan Carlos erregea eta Arias Navarrok hartu zuten gidaritza. 1976ko udan, 

Suarezek trantsizio politikoari hasiera eman zion.  

 

7.5. GIZARTEAREN BILAKAERA FRANKISMOAREN GARAIAN    

1. GERRAOSTEA            
 

o Gerra Zibilaren azken garaian, Errepublikarekin konprometituta zeuden laurehun mila lagunek 

baino gehiagok Espainia utzi zuten, gehienak Frantziara alde eginez (Frantziako agintariek 

kontzentrazio esparruetan bildu zituzten.Hauetako asko,II.Mundu Gerran murgilduta ikusi zuen 

bere burua eta faxismoaren aurka borrokatzen jarraitu zuen). Honek, populazio askoren galera 

suposatu zuen.Galera hauei Gerra Zibileko hildakoak batu beharko genieke (3 milioi inguru).   
 

o Gerraostea garai latzak izan ziren gizarte gehiengoarentzako. Aurreko hamarkadetan 

desagertutako gaixotasun batzuk zabaldu ziren berriro ere, gosearen,hotzaren eta etxebizitzen 

osasungarritasunik ezak eraginda (tuberkulosia adibidez). Miseriaren, gosearen, gaixotasun eta 

higiene faltaren,etab.en ondorioz, heriotza tasa izugarri igo zen, (bereziki haur jaioberriena). Bizi 

itxaropena ere, izugarri jaitsi zen (47 urte gizonezkoentzat eta 53 urtekoa emakumeentzat).  
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o Soldata baxuak, produktu-urritasuna, prezio altuak,gosea, heriotza, beldurra, gerraren ondorio 

mingarriak... Horiek dira 1940ko hamarkadari buruz herritarrei gogoan gelditu zaizkien 

oroitzapenak, miseria gorriaren eta gosearen urte latzenak izan zirelarik (bereziki hiri handietan). 

Honi guztiari, errepresio bortitza gehitu beharko genioke. Bando errepublikanorekin nolabaiteko 

inplikazioa izandako guztiek, zigor gogorrak jasan zituzten: heriotza eta kartzela zigorretik, mota 

guztietako umilazioetara. 
 

2. HAZKUNDE DEMOGRAFIKOA.GIZARTE BERRIA.MUGIMENDU SOZIALAK ETA OPOSIZIOA  

o Hazkunde Demografikoa:garapen ekonomikoarekin batera,hazkunde demografiaren ikaragarria 

eman zen 1960.hamarkadan (bizi baldintzen hobekuntzak,medikuntza eta zerbitzu medikuen 

aurrerapenak… bultzatuta). Fenomeno hau, baby boom izenez ezagutzen da.Demografia 

ekonomia baino azkarrago hazi egin zen.Gainera,produkzio modernoa, mekanizazioa … lanaren 

gutxitzea ekarri zuen.Honen aurrean,gazte askok Europara emigratu behar izan zuten (Alemania, 

Frantzia, Suizara).Hauek,diru dibisak bidaliko dituzte Espainiara (hazkundea faboratuz) 
 

o Gizarte Berria: hazkunde ekonomikoarekin batera gizarte moderno eta berria garatu zen: 

- Klase ertainen hazkundea eman zen eta bizi baldintza eta kalitate ona orokortu zen. 

- Kontsumo gizartea orokortu zen (aisialdiaz gozatzen zuena).  

- Alfabetatze eta eskolatze tasak handitu ziren.Goi mailako ikasketen sozializazioa eman zen 

(unibertsitateko ikasleria bikoiztuz).  

- Turismoa Europako “eskaparatea” bihurtu zen eta korronte kultural berriak ekarri zituen.Etab.   

Honek guztiak bizimodu,sinesmen eta balore berrien orokortzea ekarri zuen:moral katoliko 

ofizialetik aldentzen zen eta Mendebaldeko gizartearengandik hurbilago zegoen masa gizartea. 

Azken batean,askatasun ekonomikoak,askatasun politiko eta sozialaren beharra bultzatu zuen. 

Modernizazio ekonomikoak talka egiten zuen immobilismo politikoarekin.Gainera,kontuan izan 

behar da,belaunaldi gazteek ez zutela jada Gerra Zibila bizitu eta beraz,ez dira iraganeko 

larritasunarekin oroituko.Askorengan izpiritu berria garatuko da:askatasunarena.Testuinguru 

honetan, mota guztietako mugimendu sozialek hartuko dute indarra: feminismoaren hastapenak, 

langile mugimendua, mugimendu nazionalistak...  

 

7.6. EKONOMIA AUTARKIAREN GARAIAN (1939-1959)      
 

o 1950.hamarkadara arte,politika ekonomikoaren ardatza autarkia izan zen.Alegia,auto 

hornikuntzan oinarrituriko politika (inportazioak ia-ia ekidinez eta estatuak ekonomia gidatuz). 

Helburu nagusiena buruaskitasun ekonomikoa lortzea izan zen (autarkia deritzogunari). 

Horretarako, kanpoaldetik isolatzearen aldeko politika bultzatu zen, bai eta merkatu librearen 
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ordez, Estatuak ekonomian esku hartzearen aldeko politika ere,diskurtso faxista aberkoiarekin 

justifikatuta.  

o Zergatik autarkia? Bi faktorek bultzatuta:  

- Faxismoarekin bat datorren filosofia delako:auto-hornikuntza harrotasun nazionalarekin 

erlazionatzen baitzen.  

- Egoerak bultzatuta: II.M.G. garaian Hitler eta Mussolinirekin zituen harreman bilateralak eten 

egin ziren.II.M.G. ondoren,nazioarteak blokeoa egin zion.  

 

o Autarkiaren oinarriak: politika autarkikoak hiru jarduera arlo nagusi izan zituen:  

- Lehena kanpo merkataritza arautzea izan zen.Hartara estatuak inportazio eta esportazioak 

erabat kontrolatzen zituen. 

- Bigarrenak, industria bultzatzea ian zen, batez ere,interes estrategikoa zuena,Estatu berria-

ren independentzia militarra eta politikoa ziurtatze aldera.Enpresa publiko asko sortu ziren. 

- Hirugarrena,nekazaritza arautzea izan zen,produktuen merkaturatzea,prezioak eta kontsu-

moa arautuz. 
 

 

o Autarkia eta politika ekonomiko interbentzionista: autarkia ziurtatzeko,Estatuak muturreko 

interbentzionismoan oinarrituriko politika ekonomikoa garatu zuen:  

- Prezioen kontrola: estatuak erabakitzen du zein produktu erosi eta saldu behar diren eta zein 

prezioetan (prezioak finkatzen ziren,merkatu libreari trabak jarriz).  

- Produkzioa kontrolatzeko erakundeak: sektore ekonomikoen nazionalizazioa bultzatu zen.  

 INI (Instituto Nacional de Industria): erakunde honek,industria sektore osoaren gaineko 

kontrola zuen: zer eta zenbat produzitu,zein preziotan saldu… Burua: J.A. Suances.  

 SNT (Servicio nacional de trigo): nekazaritza produktuen nazionalizazio eta kontrolerako.  

- Zerbitzuen nazionalizazioa eta monopolioak:Telefonica,Renfe,Endesa,Renfe,Campsa,SEAT.. 

- Herri lanak: urtegiak (Esa),errepideak…  

- Merkataritzaren kontrol zorrotza: estatuak erabakitzen zuen zer esportatu eta inportatu.  
 

o Autarkiaren ondorioak: ekonomiaren “estankamendua”:  

- Hazkunde ekonomiko eza:konpetentzia ezak eta industria astun zein mugatuak,atzerapen 

orokorra suposatu zuen. 

- Inflazioa: eskaera handia zen,eskaintza berriz txikia.Honek,prezioen igoera suposatuko zuen.   

- Kontsumorik ez da garatuko (ez baitago erosteko adina dirurik) eta kontsumo gaien falta 

egongo da.Honek estraperloa edo merkatu beltza garatzea ekarriko du (inflazio egoera 

areagotuz).  
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- Eskasiarena urrean gosea, miseria … nagusi izango dira.Eskaintza txikiarena urrean, 

Estatuak oinarrizko elikagaiak banatu beharko ditu, Errazionamendu kartilen bidez.   

 

7.7. EKONOMIA “DESARROLLISMOAREN” GARAIAN (1959-75)    
 

1960.hamarkada,hazkunde ekonomikoaren,liberalismoaren eta modernizazio ekonomikoaren 

garaia izan zen.Frankok 1957an osatutako gobernuak eta 1960.hamarkadan izandako guztiek 

ekonomia mailako aldaketak sustatu zituzten, helburua izanik, Espainia ekonomikoki haztea eta 

Europako herrialdeen pareko garapena lortzea. Diktadura inolaz ere zalantzan jarri 

gabe,erreformismo teknikoaren alde egin zuten, autarkiak ekonomiara eta gizartera ekarritako kinka 

larriari irtenbide bat emateko. Franko hasieran mesfidati agertu zen ekonomiaren modernizazioarekin 

(beldur zen horrek ez ote zuen diktadura ezegonkortuko). Baina Espainia ekonomikoki oso larri 

zegoen eta diktadurak zuen bizirauteko modu bakarra, ekonomikoki transformatzea zen. Gauzak 

honela, Frankok, teknokraten erreformak onartu behar izan zituen. Aldaketa hau guztia sustatzeko, 

teknokratek bi plangintza abian jarri zituzten: 
 

o Egonkortze planak (1959):Planen helburu nagusiena,Espainia modernizatzeko eta merkatu 

kapitalistan sartzeko ekonomia plangintza garatzea izan zen. Izan ere, estatuaren esku-hartze 

handiari bukaera eman eta merkataritza eta finantzak liberalizatzeko oztopoak kendu beharra 

ziren. Hau guztia sustatzeko hartu ziren neurriak hiru ardatz nagusienetan hartu ziren.  

- Barne ekonomia sustatzeko eta egonkortzea: helburu nagusiena inflazio murriztea izan 

zen.Honetarako,soldatak izoztu ziren,gastu publikoa mugatu zen,zerga sistema erreformatzeko 

planak aurkeztu ziren …  

- Barne ekonomia liberalizatzeko:Interbentzionismo ekonomikoa murriztu zen: SNT, INI … 

bezalako erakundeen parte hartzea txikituz eta beste batzuk ezabatuz.  

- Kanpo liberalizazioa:inportazioak oztopatzen zituzten neurriak kentzea eta kanpo inbertsioak 

bultzatzeko arautegia finkatu zen.  
 

Egonkortze planak abian jartzean,Espainiako ekonomia liberalizatzeko konpromisoa hartu 

izanaren ordainez,nazioarteko hainbat erakundek estatuari diru maileguak eman zizkioten, 

ekonomiaren egoera larriari aurre egiteko. 
 

o Garapen planak: Espainia herri industriala eta ekonomikoki modernoa bihurtzeko helburua 

zituzten planak ziren.Garapen ekonomikoa eta industrializazioa,Espainiako bazter guztietara 

zabaldu nahi zen (betiko periferiaren mugak gaindituz). Honetarako sektore publikoaren jarduera 

programatu zen eta inbertitzaile pribatuak bilatu zituzten. Prozesu hau guztia antolatu eta 

gestionatzeko hiru plan diseinatu ziren,bakoitza lau urtekoa: 1963-67 urte bitartekoa, 1969-71koa 
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eta 1971-76koa. Ez ziren helburu guztiak bete, baina Espainiak,inoiz ezagututako hazkunde 

ekonomikorik nabariena bizi izan zuen. Garapena, hiru sektore nagusienetan eman zen:  
 

- Industria: Espainia,herri nekazaria izateari utzi zion,herrialde industriala bihurtuz.Nagusiki,bi 

sektorek jaso zuten bultzada:  

 Automobilismoa: industrializazioaren ardatza bihurtu zen: SEAT,Renault…  

 Kontsumo industria: elektrodomestikoak… kontsumorako produktuak 
 

- Eraikuntza: industria eta turismoarekin batera,eraikuntza sektore izugarri garatu zen.Hiri asko 

garai honetan hazi egin ziren (langile auzoak eratuz) eta turismoak bultzatuta,Mediterraneoko 

kosta eraiki zen (paisaia suntsituz). Eraikuntza sektorearen bultzadak halaber,siderurgiaren 

gorakada eman zen.   

 

- Nekazaritza: Espainian nekazaritza iraultza (iraultza berdea) garai honetan egonkortu ziren. 

Nekazaritzaren modernizazioa,mekanizazioa eta espezializazioa toki gehienetan orain garatu 

zen. Honek lan eskuaren beharra txikitu zuen eta jende asko herrietatik hirietara emigratu 

behar izan zuen lan bila.  

 

- Turismoa: Spain is different lemapean,Espainia promozionatu egin zen.Europan jada gizarte 

kontsumoa garatua zegoen eta Mediterraneoa bihurtuko da,europarren oporretarako leku 

nagusiena. Turismoa ekonomiaren bultzada eta hazkunderako ezinbesteko sektorea bihurtu 

zen.Izan ere,diru sarrera askoren iturri izan zen. Aldi berean ere,turismoa  “bizimodu europar 

modernoaren transmisorea” bihurtu zen,Espainiako gizarte katoliko,tradizional eta 

erreprimituarekin talka egiten zuena. Askorentzat, “begiak irekitzeko” bidea izan zen,beste 

hainbatentzat, katolizismoaren baloreak berrestekoa.  
 

o Ondorioak: hazkunde ekonomikoak gizarte berri baten garapena bultzatu zuen.Alegia, 

kontsumora eta bizi baldintza hobeagoetara ohitu zen gizartea,baina funtsean,errepresioan 

bizitzen jarraitzen zuena. Honek,arazoak ekarriko dizkio erregimenari.  

7.8. OPOSIZIO POLITIKO-SOZIALA DIKTADURA FRANKISTAREN AURREAN  

1. OPOSIZIOA GERRAOSTEAN:MAKIAK ETA EXILIOKO EKIMENAK     

Itxaropen garaia: Jendeak II.M.G. amaitzerakoan Franko boteretik botako zutela uste 

zuen.Oposizio politikoaren itxaropenak are gehiago handitu ziren Aliatuek gerra irabaztean. 

Itxaropen guztiak ordea,ezer ezean gelditu ziren. Oposizioaren antolaketa bi ardatzetan eman zen:  

o Makien gerrilla: Gerra Zibila amaitzean,mendira ihes egin zutenak maki izenarekin ezagutuak 

izan ziren.Hauek Ideologia anitzekoak (komunistak, anarkistak …) ziren. Mendian ezkutatzen 
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ziren eta ekintza zuzenak burutzen zituzten (herriak hartu,kuartelak eraso...). Ekintza 

garrantzitsuena: Val d’ Aranekoa 1944an (Jesús Monzón Iruñeko komunistak antolatua). 

Frantziako Errepublikano exiliatuek mugak pasatu eta Errepublika berrezartzen saiatu ziren 

(“Operación Reconquista”). Makien garaian egindako saiakera guztiek ordea, porrot egin zuten.  

o Exilioko gobernua: Errepublikako gobernuak, erbestean funtzionatzen jarraitu zuen (baita 

Eusko Jaularitza ere).Hauen helburua Franco garaitzeko nazioartean babesak lortzea izan zen.  

2. II.MUNDU GERRAREN ONDOREN: OPOSIZIOAREN ITXAROPEN GALERA    

o Bai estatuan,bai eta erbestean zeuden errepublikanoen amets eta itxaropen guztiak puztu egin 

ziren.Franko nazioartean onartua izateak suposatu zuen,diktadorea kanporatzeko kanpo 

potentzien laguntzarik ez zutela izango.   
 

o Makien gerrilla ere, ia desagertuta gelditu egin zen.Jende asko,ezer egiterik ez zegoela 

ohartzean,erbestera alde egiten saiatu zen. Beste asko,Frankismoa nazioartean onetsita, borroka 

bide berriak bilatu ziren.  

o 1950.hamarkadan halaber,aipatzekoa da,bizi maila eta lan baldintzen aurrean protestatzeko 

lehenengo mobilizazioak gauzatu egin zirela. Mobilizazio hauek ez zuten izan esplizituki kutsu 

anti-frankista, izan ere, aldarrikapenak ez ziren bete betean diktadorearen kontrakoak. Modu 

guztiz, lehen aldiz,jendea publikoki Erregimenari “kritika” egin zion,esaterako,Bilbo eta Bartzelona 

bezalako hirietan.  
 

3. DESARROLLISMOAREN GARAIKO OPOSIZIOAREN “BERPIZTEA”     
 

o Barneko oposizioa.Mugimendu sozialak: 60.hamarkadatik aurrera eta bereziki,1970.ean zehar 

Estatuaren barnean,erregimenari aurre egiteko prest zegoen mugimendu sozial zabala sortuz 

joan zen.Ardatz ezberdinetan antolatu zen:  

- Langile Mugimendua: gune industrialetan langileak,sindikatu bertikaletik kanpo antolatzen hasi 

ziren.Batzorde klandestinoak eratu zituzten,CCOO izenarekin ezagunak egin zirenak (bertatik 

jaio zen Comisiones Obreras sindikatua).Estrategia berria garatu zuten haien interesen alde 

egiteko.Sistemaren kontra egin beharrean,sisteman infiltratu egin ziren (intrismoa) sindikatu 

bertikal ezberdinen parte eginez.Horrela,langileen baldintzak hobetzeko protestak antolatu 

zituzten (grebak, manifestazioak …), autoritateek oso modu errepresiboan zapaltzen 

zituztenak. 1962.urtean,olatu grebalaria egon zen estatuan,arrakasta berezia izan zutelarik 

Asturias eta Bizkaian (100.000 pertsonatik gorako grebalarien parte hartzearekin). Langile 

mugimenduaren barnean nagusitu egin zen ideologia politikoa komunismoarena izan zen.Izan 

ere,batez ere PCE klandestinoaren laguntza jaso zuten.Etengabeko presioen 

o Juan de Borbon: monarkikoak bere inguruan antolatu ziren, monarkia Parlamentarioa aldarrikatzeko.  
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ondorioz,1970.urtean sindikatuen legea argitaratu zen,askatasun minimo batzuk onartu 

zituena.  
 

- Unibertsitateko Ikasleak: SEU-ri aurre egin zion ikasle mugimendua handituz joan zen.Ikasleez 

gainera,katedratiko eta irakasle askoren babesa ere jaso zuen.Honenegatik,unibertsitateko 

izen handiko irakasleak kaleratuak izan ziren.  
 

- Indar Abertzaleak (E.T.A.): ETA 1959.urtean jaio zen PNVko gazterien zatiketa batetik. 

Abertzaleak ziren,baina marxistak.Erregimena garaitzeko atentatuak antolatzen hasi ziren 

1960.hmarkadaren azken urteetan biziagotu zirenak.1970.urtean,Burgoseko prozesuak bizi 

izan ziren,16 kide heriotza zigorrera kondenatuak izan zirela.Atzerriko herrialde eta iritzi 

publikoak presionatuta,indultatuak izan ziren.   
 

- FRAP (1973): Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. PCEko zatiketaz sortua.Carrillo 

lider komunistaren ildo errebisionista kritikatu zuten eta atentatuak ugari burutu zituzten.  

- Emakumeak: emakume gazteak bere egoeraren kontzientzia hartuz joan ziren eta gizarte 

matxistari aurre egiteko eta bere eskubideak defendatzeko borrokatu ziren.  
 

- Eliza: Elizaren barnean ere,erregimenaren kontrako apezen mugimendua eratu egin zen. 

Hauek maiz,parrokiak utzi zituzten isilpeko mugimenduak antolatu zitezen.  
 

o Erregimenaren erantzuna: Frankoren erregimena ez zen prest egon uholde opositore honen 

eskaerak onartzeko. Hau dela eta,beti egingo duen moduan,bitarteko errepresiboak erabiliko ditu 

(diktaduraren ezaugarri iraunkorra izango dena). Brigada politiko-sozial berezia antolatu zen.  
 

o Muturreko eskuinaren erantzuna: Espainiako ordena,nazioa,autoritatea eta balore tradizional 

nahiz katolikoen defentsarako taldeak eratu ziren,hain kabuz eta hain justizia aplikatu zutenak: 

Cristo Rey, Batallón Vasco-Español,Triple A…  
 

o Oposizioa erbestean: Europar Batasuna 1959.urtean abian jarri zela esan genezake (Erromako 

tratatuaz geroztik,lehenengo organo ekonomiko komuna ezartzerakoan,CEE). Oposizioak aukera 

berria ikusiko du Franko bide demokratikoetatik garaitzeko. 1962.urtean, Kongresu ezberdinak 

ospatu ziren Europako foroari buruzkoak.Horietako batean, Munich-en ospatutakoa,Espainiako 

oposizio politikoaren hainbat ordezkari bildu ziren eta erregimen frankistaren demokratizazioa 

exijitu zuten. Europako ordezkari ezberdin askok, Espainiak Europako Erakundeetan onartua 

izateko bete behar zituen baldintzak finkatu zituzten.Prentsa frankistak,kongresua Contubernio 

de Munich izendatu zuen. Europan oihartzun handia izan zuen ekintza izan zen.Oposizio talde 

askoren ordezkariak bildu zituen (eskuineko errepublikanoetatik,ezker joera eta nazionalistetara). 

Denek,komuneko printzipio batzuk finkatu zituzten (erakunde demokratikoak,adierazpen 
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askatasuna…).Aipatzekoa da,PCE (orduan Espainia barruko mugimendu sozial askoren atzean 

zegoen alderdia) ez zen agertu (ikus iruzkina).   

 

   

 

Oposizio indarrak geroz eta 

indartsuagoak izan arren, ez dira 

Frankismoaren erorketa lortzeko gai 

izango. Frankismoaren diktadura, Franko 

hil ostean gauzatuko da. 


