
TEMES D’HISTÒRIA D’ESPANYA 

La Guerra Civil Espanyola (1936-1939) 

 

 

L’esclat de la Guerra: de la conspiració a l“Alzamiento 

Nacional”. 

Victòria electoral del Front Popular el 16 de febrer de 1936 

Conspiració de certs 

grups de poder contra la 

República: la Falange, la 

CEDA, els carlins, els 

monàrquics, i amplis 

sectors de l’Exèrcit i de 

l’Església. 

Inici de la 
planificació 

d’un cop 

d’Estat 

militar. 

Dirigit per Mola i amb 

Sanjurjo com a previsible 

futur Cap, comptava amb 

la complicitat de diversos 

generals com Queipo de 

LLano, Goded, Varela o 

Cabanellas. 

La insurrecció militar s’inicià al Protectorat del Marroc 

sota les ordres del gral. Franco la tarda del 17 de juliol. 

L’endemà es coneixien les notícies a la Península, i 

diverses guarnicions militars es sumaven a la rebel·lió. 

Començava la GUERRA CIVIL ESPANYOLA.  

Assassinats 

del tinent 

Castillo i de 

Calvo Sotelo 

en els dies 

precedents. 

La sublevació triomfà a les 

Canàries, Balears, Marroc, 

Galícia, Castella – Lleó, 

Navarra, part d’Aragó i 

alguns punts d’Andalusia 

occidental, on les tropes 

insurrectes prenen el poder i 

assassinen a les autoritats 

que no se sumen a la 

rebel·lió. 

La sublevació no triomfà a la 

franja cantàbrica, 

Catalunya, València, Múrcia, 

Menorca,  l’Andalusia 

oriental, Castella - La Manxa 

ni  Madrid. Els sublevats són 

derrotats per les forces lleials 

a la República i per la 

resistència popular dels 

sindicats obrers armats. 

S’inicia una brutal repressió en els territoris ocupats, amb assassinats 

massius i confinament a camps de concentració en una política clara 

de “depuració i neteja”. 
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Franco sol·licità ràpidament el suport militar 

de l’Alemanya nazi i de la Itàlia feixista, que 

van acceptar amb entusiasme. 

INTERNACIONALITZACIÓ DE LA GUERRA 

La flota italiana cobrí bona part del transport 

de les tropes del Marroc a Cadis, mentre els 

alemanys varen mantenir a ratlla la flota 

republicana. Les tropes de Franco es van 

dirigir a Sevilla, per iniciar des d’allà la 

campanya d’Extremadura en direcció a 

Madrid. 

 

El Regne Unit i 

França, així com la 

pròpia Alemanya i 

Itàlia havien signat 

un Tractat de No 

Intervenció al 

conflicte espanyol, 

que en el cas 

alemany i italià no 

es va respectar en 

cap moment. 

La participació militar d’Alemanya 

i d’Itàlia va resultar fonamental per 

entendre la victòria del bàndol 

franquista. També s’ha interpretat 

com un “banc de proves” davant 

la propera Segona Guerra 

Mundial. 

Malgrat la suposada 

neutralitat, el Regne Unit, 

França o els Estats Units 

van practicar de fet una 

política d’embargament i 

de boicot a la República 

que li impedia l’adquisició 

d’armament o de 

subministraments bàsics. 

Temor entre les democràcies occidentals 

d’una excessiva radicalització del règim 

republicà davant el procés “revolucionari” 

que esdevenia i la creixent influència dels 

comunistes en el govern de la República. 

 

De fet,  l’única gran 

potència que va 

abastir de material 

bèl·lic i altres 

subministres a la 

República fou la Unió 

Soviètica, que va 

veure així molt 

incrementada la seva 

influència a Espanya. 

 


