Tema 18
A GUERRA CIVIL (1936-1939)
Sublevación, bandos en conflito e a súa dimensión internacional
Entre o 18 de xullo de 1936 e o 1 de abril de 1939 tivo lugar unha cruenta guerra civil entre españois
enfrontados en dous bandos. O goberno da República conseguiu resistir durante case tres anos, pero
finalmente o triunfo foi para os militares sublevados.
O GOLPE E A CONFIGURACIÓN DOS BANDOS EN LOITA
A sublevación militar
As cinco da tarde do 17 de Xullo de 1936,
en Melilla, comezou a rebelión. As tropas
sublevadas da Lexión dominaron rapidamente a
situación no Protectorado, os militares que
permaneceron fieis o goberno foron fusilados.
Comezaba así o golpe deseñado polo xeneral Mola,
o seu obxectivo era facer unha rebelión rápida e
violenta (“Hai que sementar o terror, eliminando
sen vacilacións a todos os que non pensen coma
nós” indicou o xeneral Mola nas súas instrucións) e
establecer un Directorio Militar encabezado polo
xeneral Sanjurjo.
Nos dias 18 e 19, ó mesmo tempo que Franco se trasladaba desde Canarias no avión Dragon Rapide
para tomar o mando das tropas de Marrocos, en distintas cidades da Península os militares conxurados
tentan facerse co poder. Nas principais cidades fracasan, especialmente en Barcelona grazas o esforzo dos
anarquistas, e en Madrid onde o pobo armado asalta o Cuartel da Montaña, pero en moitas pequenas
capitais triunfan. En Galicia, tras breves enfrontamentos os sublevados fanse co control do territorio; en
xeral o golpe ten éxito nas zonas máis rurais e con maior peso da economía agraria (onde a resistencia
popular é menor) e fracasa nas áreas máis urbanizadas e desenvolvidas economicamente.
En todo caso o golpe fracasa no seu intento de tomar o país, este fracaso vai provocar unha guerra
civil que dividira España en dúas zonas:
 ZONA REPUBLICANA: territorios máis desenvolvidos do norte e leste da Península (industria e
agricultura de exportación). Control da maioría das grandes cidades.
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 ZONA SUBLEVADA: zonas agrarias do interior (Meseta Norte, Navarra e Álava, a metade de
Aragón... ), Galicia, unha pequena parte de Andalucía, terrritorios non peninsulares, en especial o
Protectorado de Marrocos, onde se concentraban as mellores tropas: a Lexión e os Regulares marroquís.
Bandos en conflito
Forzas políticas, económicas e sociais tiveron que posicionarse a favor dun dos bandos desde o
inicio da guerra. A indecisión do goberno da República nos momentos iniciais, co xefe do goberno Casares
Quiroga dubidando se lle daba armas ao pobo, dificultou a organización dos seus apoios, situación que
favoreceu a actuación dos sublevados:
No bando republicano estaban os grupos que maioritariamente votaran á Fronte Popular:
 Apoios sociais: masas obreiras das cidades industriais, xornaleiros do sur da Península, pequena
burguesía e clases medias vinculadas aos partidos republicanos, núcleos intelectuais.
 Apoios políticos: movemento obreiro (socialistas, comunistas, anarquistas), partidos
republicanos, nacionalistas, incluido o PNV.
 Ideolóxicamente acabara agrupando a todas as formacións anti-fascistas (doc.1) e a todos os
que apoiaron as reformas republicanas e defendían unha España laica e progresista. para eles a
acción dos militares non era máis que unha rebelión contra a orde legalmente establecida.
No bando sublevado agrupábanse todos os que estaban descontentos coas reformas republicanas:
 Apoios sociais: clases dominantes (terratenentes, burguesía... ), a Igrexa, que apoia totalmente
ós sublevados e fala dunha “cruzada” e grande parte da opinión pública católica, sectores das
clases medias urbanas, os pequenos e medianos propietarios agrícolas do norte, unha parte
importante do Exército (aínda que moitos xenerais permaneceron fieis a república, así como a
Aviación e a maior parte dos mariñeiros da Armada, a Garda Civil apoiou os sublevados agás en
Barcelona e a Garda de Asalto apoiou a república)
 Apoios políticos: dereita conservadora (CEDA... ) e fascista (Falange), monárquicos e carlistas.
Os obxectivos políticos non son inicialmente unánimes: imprimir un xiro conservador á
República, voltar á Monarquía, implantar un Estado fascista ao xeito italiano ou alemán...,
 Ideolóxicamente todos estes grupos aparecen unidos únicamente polo seu anti-comunismo e a
súa defensa da civilización cristiá, para os protagonistas da sublevación, esta foi definida como
un Alzamento Nacional. A parte do país que quedou baixo o seu control foi cualificada co nome
da España Nacional enfrontada os marxistas, “los rojos”.
A INTERNACIONALIZACIÓN DO CONFLICTO
A internacionalización da guerra (envío de combatentes e material bélico) explícase polo contexto
político internacional: ascenso dos fascismos; consolidación da URSS; actitude cobarde e conciliadora das
democracias ante a expansión dos fascismos (prefiren "localizar" os conflitos e ven a guerra española como
unha loita entre Fascismo e Comunismo). Esta actitude ten importantes consecuencias: permite alongar a
duración do conflito e inclina a balanza do bando dos militares sublevados (permite o rápido paso polo
Estreito das tropas africanas, compensa a carencia de industria na zona... )
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Para evitar que a guerra se convertese nun conflito internacional, as principais nacións europeas
acordaron crear en Londres a primeiros de agosto de 1936 o Comité de Non-Intervención: (27 países) Estes
acordos implicaban a prohibición de enviar homes e armas a ningún dos dous bandos e denunciar aos
infractores. Pero Italia e Alemaña non cumpriron o pactado e prestaron, desde o primeiro momento, axuda
aos militares sublevados. Ante esta situación o Comité declarouse incompetente para obrigar o
cumprimento do pactado.
Apoios aos SUBLEVADOS: O réxime nazi de Hitler en Alemaña e o fascista de Mussolini en Italia
axudaron militarmente aos sublevados desde o principio e sen preocuparse polo comité de nonintervención. Italia colaborou con avións e corenta mil soldados. Alemaña achegou tanques, artillería e
aviación que foron decisivos en moitas accións como o bombardeo de Guernica (Lexión Condor) e uns
dezaseis mil homes. O réxime portugués de Salazar colaborou coa achega de vinte mil voluntarios e
facilitando o paso polo seu territorio, tamén contou coa colaboración de capitalistas americanos
(combustible da Texaco e da Standard Oil, camións, armas....) A axuda de Alemaña e Italia foi decisiva para
a victoria dos rebeldes.
Apoios á REPÚBLICA: A República tivo grandes dificultades
para adquirir subministracións e material de guerra debido á
política de non intervención das democracias occidentais e ao
peche de fronteiras. A República contou só coa axuda da Unión
Soviética, que proporcionou cadros técnicos, víveres e
armamento, en parte costeado con fondos do Banco de España
(o "ouro de Moscova"). Outro gran apoio foi o das Brigadas
Internacionais (voluntarios esquerdistas procedentes de toda
Membros das Brigadas Internacionais
Europa e América, importante apoio moral, formaron parte de
estas brigadas importantes intelectuais como Hemingway, George Orwell ou André Malraux... téñense que
retirar en Novembro de 1938). México tamén apoia a causa republicana (lugar de destino de moitos
exiliados republicanos ao remate da guerra)
A guerra viviuse con gran interese en todo o
mundo. Parecía un enfrontamento entre democracia
e fascismo, entre o exército e o pobo. Iso orixinou un
amplo movemento de solidariedade cara á causa
republicana entre intelectuais progresistas de todo o
mundo. A destrución de Guernica ou o asasinato de
García Lorca impresionaron á opinión mundial,
especialmente cando se expón o Guernica de Picasso
na Exposición Internacional de París de 1937.

Imaxes : WikiComkons (Dominio Público)
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Mapas: A Guerra Civil (1936-39) Intef – Cidead Autora: CAMPOS FERNÁNDEZ, Mª Jesús (CC BY-SA)
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