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LA TRANSICIÓ POLÍTICA I L’ESPANYA 

DEMOCRÀTICA 

 
 

1. QUÈ ÉS? 

 

S’anomena TRANSICIÓ POLÍTICA  el procés de desmantellament de la 

dictadura que es va desencadenar en morir Franco i que va culminar amb 

l’establiment d’un règim democràtic: la Constitució de 1978 és l’expressió jurídica 

d’aquest canvi polític. 

 

2. LA FIGURA DE JOAN CARLES I: EL REI DEL CANVI 

 

Des de la proclamació d’En Joan Carles com hereu per les Corts el 1969 

comença el període més difícil de la seva llarga i solitària marxa cap al tron. Joan 

Carles estava en una situació difícil: entre aquells que volien fer d’ell un rei del 

Moviment i aquells que no li perdonaven que hagués accedit als desitjos  de Franco, 

ja que així, quedava en certa manera com a ostatge de la continuïtat d’un règim 

anacrònic després de la mort del seu fundador. Encara  que, Joan Carles va tardar 

poc en entendre que la Corona no tenia cap sentit dins del projecte franquista 

antiliberal i antidemocràtic. Ell entenia que el seu itinerari no podia desembocar 

senzillament en el retorn de la Corona, sinó que la clau de futur estava en un canvi 

substancial de les seves relacions amb el poble. Pensava, com el seu pare, que la 

monarquia, sols podia ser una “monarquia de tots els espanyols” o no seria. 

Aleshores, Joan Carles anava a convertir-se en “motor del canvi” democràtic. 

L’única forma que podia arrelar una monarquia a Espanya era sent una monarquia 

democràtica. Com a príncep sempre va actuar amb discreció i prudència, intentant 

identificar-se el menys possible amb el règim.  

Quan el 22 de novembre de 1975  Joan Carles va ser proclamat per les Corts rei 

d’Espanya, en l’ambient hi havia una mescla de dubtes, esperances i reticències 

sobre el futur d’una “Monarquia programada”. La monarquia heretada per Joan 

Carles no era la restauració de la dinastia destronada el 1931 per la II República sinó 

un invent construït i instaurat per Franco (la monarquia com a fórmula de continuïtat 

del franquisme no la seva substituta). 

En aquells moments crucials Joan Carles era un home tot sol: els monàrquics no 

acceptaven que s’hagés saltat el seu pare en la línia successòria (En Joan de Borbó, 

comte de Barcelona, no renunciaria als seus drets fins al maig de 1977); els 

franquistes més ortodoxos no eren monàrquics i volien continuar amb les regnes del 

poder; els demòcrates desconfiaven d’un monarca imposat per un  dictador que ho  

havia deixat tot “atado y bien atado” i això donava poc marge d’acció al rei; el poble 

no tenia cap vincle afectiu amb el rei, per a ells el rei era tota una incògnita i creien 

que el seu regnat seria breu. Així les coses, la posició del rei era molt delicada, hi 

havia una gran incertesa. Ell era conscient no sols de la gran responsabilitat que 

tenia sinó que tot anava a ser molt difícil. 

En el seu discurs de proclamació va dir: “ el nostre futur es basarà en un efectiu 

consens de la concòrdia nacional”. Amb aquestes dues premisses, Joan Carles inicia 

un regnat difícil que va introduir canvis substancials en la realitat política i 

institucional d’Espanya. 
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Al 1975, els recolzaments que tenia el rei per impulsar la transició a la 

democràcia eren escassos, sols uns quants homes de la seva generació, pertanyents 

als “reformistes del règim” o la democràcia cristiana. A més del seu professor de 

Dret Polític, Torcuato Fernández Miranda, que no pertanyia a cap “família” del 

règim i que va ser per a Joan Carles un recolzament fonamental. Fou aquest qui li 

faria entendre que: “ la llei us obliga però no us lliga”, és a dir, que el rei podia 

intentar el pas d’un règim polític a un altre pel simple, però delicadíssim, 

procediment de respectar les lleis anteriors i reformar-les seguint escrupolosament el 

procediment de reforma de tota llei, incloses les Lleis Fonamentals. Aquest missatge 

repetit per Fernández Miranda al rei va ser, en essència, el que va conformar 

l’esperit de la reforma que va donar origen a la transició política d’Espanya. 

El rei va ser qui va moure tots els fils per a que l’home de la seva confiança, fos 

inclòs pel Consell del Regne  en la terna d’on ell havia d’escollir el nou president 

d’aquest organisme i de les Corts. Fernández Miranda seria la persona que dirigiria 

la reforma institucional des dels propis òrgans del règim. 

Joan Carles es trobava davant un dilema: era rei segons les lleis franquistes però 

volia ser rei de tots els espanyols. La Monarquia va ser l’instrument que va evitar el 

trencament de la legalitat en el moment en què va desaparèixer la dictadura, però 

encara no s’havia consolidat la democràcia. La monarquia era el sistema elegit per 

Franco per a perpetuar el règim i Joan Carles el seu hereu, però per una altra banda, 

aquest era el representant de la dinastia borbònica i hereu d’En Joan, que s’havia 

oposat al franquisme. Joan Carles rebia de Franco una legitimitat que acceptava però 

també tenia la seva pròpia legitimitat dinàstica, tot i que encara li mancava 

d’aconseguir la seva legitimitat democràtica. Podem dir, que Joan Carles 

representava una “legitimitat democràtica en expectativa”. Podia establir-la des del 

poder que li conferia les lleis franquistes o podia optar a desmantellar el franquisme 

des de dins. Això era difícil, però va ser el camí escollit ja que podia assegurar el 

canvi sense arribar a una guerra civil. La meta era clara: aconseguir la democràcia. 

 

La Transició va ser una reforma o una ruptura? 
 

 Les dues coses alhora: va ser una ruptura per procediments reformistes i, al 

mateix temps, una reforma de tal profunditat que va fer desaparèixer de forma 

radical allò que es reformava. La Transició va ser una reforma sense solució de 

continuïtat jurídica formal, que políticament es va convertir en una revolució 

pacífica amb un impacte sísmic, ja que liquidaria el franquisme i establiria la 

democràcia. La reforma havia de fer-se des de la pròpia legalitat per a canviar-la. 

En aquells moments va haver-hi una voluntat de consens general, encara estava 

presenten en la ment de tots el record de la guerra civil.  

El rei mantenia contactes directes i indirectes amb els il·legals partits polítics i 

transmetia a tots el fòrums internacionals els seus desitjos d’aconseguir la 

democràcia per a Espanya. 

Aleshores la Transició va ser el resultat del diàleg entre el govern i l’oposició. 

En definitiva, no va ser més que la reconciliació de vencedors i vençuts, ja que la 

protagonitzaren ambdues parts, però especialment els franquistes reformistes que 

s’havien convertit a la democràcia. 

Segons el rei, l’autèntic protagonista seria el poble espanyol, al qui li correspon 

el mèrit d’aquella empresa històrica. 

No ha sigut la monarquia la qui ha donat legitimitat al Rei, sinó que el Rei ha 

donat crèdit i legitimitat a la Corona amb el seu impuls democratitzador. D’aquesta 
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manera liquidaria la causa principal de la seva fragilitat històrica. Una vegada 

creades les regles del joc democràtic, l’actitud de don Joan Carles ha estat molt 

clara:  no posar-se en política, ser neutral.   

Han passat els anys i lluny de ser el Breu, Joan Carles ha regnat fins a la seva 

abdicació el 9 de juny de 2014. És el rei que en els últims dos segles més temps ha 

estat al tron i la monarquia espanyola no sols ha reforçat la seva legitimitat, sinó que 

també té sòlides bases per a la seva continuïtat, aquesta dependrà menys del seu 

caràcter hereditari que de l’acceptació que tingui en l’opinió pública. La qüestió no 

era plantejar entre monarquia o república, com va dir Carrillo, sinó entre dictadura o 

democràcia.  

 

3. EL PRIMER GOVERN DE LA MONARQUIA: EL GOVERN ARIAS 

NAVARRO 

 

Carlos Arias Navarro va ser confirmat com a president del govern, això va ser 

força decebedor. Es creava una Comissió Mixta Govern-Consell Nacional del 

Moviment amb l’encàrrec, que seria impossible, de reformar les Lleis Fonamentals.  

 Malgrat que, hi havia reformistes al govern com Fraga o Areilza, Arias era 

continuista i no volia anar més enllà de petits retocs del sistema. Sols es va aprovar 

unes lleis sobre un dret de reunió extremadament restrictiu o d’associació sense 

partits polítics. No es va avançar gens, ni es va plantejar el veritable problema 

democratitzador.  

 Aquestes tèbies reformes van ser molt criticades per l’oposició democràtica que 

les considerava insuficients, per això va prendre la iniciativa. Els dos grups 

principals de l’oposició: la Junta Democrática de España (constituïda a París el 1974 

a iniciativa del PCE) i la Plataforma de Convergència Democràtica (impulsada pel 

PSOE des del 1975) es van unificar el març de 1976 formant Coordinación 

Democrática o la Platajunta. El seu objectiu era una “ruptura democràtica” 

començar de nou o de zero, és a dir, un procediment constituent que, per mitjà d’un 

govern provisional convocaria eleccions a Corts Constituents que establirien les 

bases d’un nou sistema polític. Però la Platajunta de seguida  es va trobar amb un 

dilema: no podia acceptar les tímides reformes d’Arias però tampoc veia amb 

claredat els resultats de la “ruptura democràtica” que preconitzaven.  A l’exterior,  

l’oposició democràtica era molt ben vista però també ho era el rei. Acabarien trobant  

una via intermèdia en l’anomenada “ ruptura pactada” però de moment no van tenir 

resposta.  Mentrestant, el búnquer s’atrinxerava i es mantenia més radical que mai. 

 Cal destacar, també,  la tensa situació social provocada per les mobilitzacions 

populars amb vagues (vaga general de Vitoria, març76) i manifestacions que tenien 

una doble vessant laboral o sindical i política  i  que reivindicaven: llibertat, 

amnistia i estatut d’autonomia. 

També hi havia una falta d’entesa entre Arias i el rei. Aquest considerava a Arias un 

“desastre sense pal·liatius” segons diria al semanari Newsweek.   

 Davant la situació del país, una part dels hereus del franquisme, els anomenats 

immobilistes, no acceptaven cap altra opció que la repressió policial o l’acció de 

bandes o grups paramilitars. Però un altre sector del franquisme, els reformistes, 

veient la postura de l’oposició antifranquista, preocupats per la incapacitat política 

d’Arias i amb el vistiplau de la mateixa monarquia, es van esforçar per desplaçar del 

govern els immobilistes.  

 El 30 de juny de 1976, Arias es va veure obligat a dimitir, en bona part forçat pel 

monarca, que es mostrava disposat a estimular una democratització política a fi 
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d’estabilitzar la monarquia. Així el projecte reformista seria dirigit des de la legalitat 

institucional heretada del franquisme i no des del carrer. 

 

 

4. EL GOVERN SUÁREZ I L’INICI DE LA REFORMA POLÍTICA 

 

Quan fou nomenat Adolfo Suárez com a President del Govern  el juliol de 1976, 

tothom es va mostrar sorprès ja que era una persona poc coneguda en els mitjans 

nacionals i internacionals i semblava prou compromesa amb el règim, ja que havia fet la 

seva carrera política en el Movimento.  

Suárez va iniciar un nou estil de fer política, ja en la primera intervenció a TVE  

assenyalava que la Sobirania Nacional resideix en el poble: “els governs del futur han 

de ser el resultat de la lliure voluntat de la majoria dels espanyols”. Si el govern havia 

de respectar les lleis, també devia intentar que aquestes s’adeqüessin a la realitat 

efectiva del país. Suárez considerava que Espanya era una tasca comuna de tots els 

espanyols i va prometre el diàleg amb totes les forces polítiques.  

El rei havia trobat els dos homes que l’ajudarien en la difícil tasca de desmuntar la 

dictadura franquista: Fernández Miranda i Suárez. Tos dos polítics procedien del 

franquisme i no de l’oposició política. El rei es va convertir en el motor del canvi, 

Suárez en el principal actor i Fernández Miranda en el guionista. Aleshores, la Transició 

es realitzaria des de dins del sistema, a partir de la legalitat vigent, sense vulnerar en cap 

moment la lletra encara que sí l’esperit de les Lleis Fonamentals. Això va ser possible 

perquè la Monarquia, suposadament instaurada per a garantir la continuïtat franquista, 

seria la que possibilitaria el seu desmantellament.  

Immediatament Suárez va començar a treballar per a portar endavant la reforma 

política. Es va redactar una reforma del Codi Penal que en el mes de setembre va 

permetre la primera i tímida  amnistia per delictes polítics i d’opinió. Això va ser un pas 

molt important perquè sense amnistia no hi podia haver democràcia. Encara que la Llei 

d’Amnistia no arribaria fins el 15 d’octubre de 1977. D’altra banda, Suárez inicia una 

aproximació a les forces polítiques de l’oposició per comprometre-les en el procés de 

reforma. Així s’entrevista amb Felipe González (líder del PSOE) en nom de tota 

l’oposició d’esquerres, i el convenç que sense ruptura també es podia aconseguir la 

meta. Al mateix temps vol apaivagar les reaccions dels sectors més tancats del 

franquisme i la resistència de les Forces Armades. 

 Els contactes amb els sindicats, per tal de legalitzar-los, van produir la primera crisi 

militar: dimissió del general De Santiago com a vicepresident de Defensa. Va ser 

substituït pel general Gutiérrez Mellado, amic personal de Suárez i convençut de la 

necessitat de la reforma política, així es garantia la neutralitat de l’Exèrcit. 

El procediment per passar d’una dictadura a una democràcia va ser elaborat per 

Fernández Miranda mitjançant la formula “de la Llei a la Llei, a través de la Llei”. Les 

Lleis Fonamentals eren reformables des d’elles mateixes, no encadenaven al rei:” un 

principi jurídic és immutable fins que deixa de ser-ho” . El marc jurídic va ser  la “Llei 

per a la Reforma Política”: era un text curt, que proclamava la democràcia com a 

organització política de l’Estat espanyol basada en  la sobirania popular. Preveia la 

transformació de les Corts existents en un Congrés i un Senat elegits per sufragi 

universal a través d’unes eleccions democràtiques organitzades i convocades per decret 

llei, amb el concurs dels partits polítics. El rei tenia la potestat de convocar un 

referèndum si ho considerava necessari.  Així podia apel·lar al poble en el cas que les 

institucions es neguessin a reformar-se a elles mateixes. La LLRP seria la clau que 

obriria la porta a la democràcia.  
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El tràmit de la llei va ser un procés complex, farcit de negociacions amb les famílies 

franquistes i que va aconseguir aïllar el búnquer. El factors bàsics que ho van fer 

possible van ser: la renovada força reformista de la monarquia, en un moment en el qual 

la democratització semblava inevitable, i el suport de la majoria de procuradors a les 

Corts a la proposta de Suárez, perquè anava acompanyada de garanties. Se’ls garantia la 

conservació del seu status socioeconòmic, el predomini de la dreta política, el 

manteniment  en la il·legalitat de l’esquerra comunista i  no exigir responsabilitats als 

implicats en la dictadura. Era una transició sense riscos, a la qual només el búnquer s’hi 

va negar. Per tot això, les Corts franquistes van votar (19 novembre) majoritàriament  sí  

a la LRP. La votació va concloure amb un històric aplaudiment del govern i dels 

procuradors. Això  suposava la seva pròpia desaparició, era el seu suïcidí polític: era el 

principi de la fi de tot l’aparell franquista. La LLRP es convertia en l’embolcall jurídic 

que ocultaria la transició a la democràcia des de la legalitat franquista. 

Després, el govern va convocar el referèndum per aprovar la LLRP, el 15 de 

desembre de 1976: va haver-hi una participació del 77’7%, malgrat que l’oposició va fer 

campanya, amb pocs mitjans, a favor de l’abstenció, i va ser aprovada per una 

aclaparadora majoria del  94’2%. Aquest resultat va demostrar que el govern va ser 

capaç de mantenir la iniciativa política, la qual cosa va obligar a l’oposició a replantejar 

la seva estratègia de ruptura democràtica,  però aquesta  va ser necessària per a impulsar 

la reforma política.  

La LLRP no pretenia ni molt menys reformar les Lleis Fonamentals sinó derogar-

les.  Era una ruptura en tota regla seguint el camí de la legalitat: era una revolució legal i 

pacífica. La  LLRP té una Disposició Final  que diu que “la present Llei tindria el rang 

de Llei Fonamental”. El que tingués aquest rang suposava que, immediatament després 

de la seva aprovació, quedarien automàticament derogades totes les lleis que s’oposaven 

a ella. Però per què no té una Clàusula Derogatòria? Dons, per a evitar posar per escrit 

allò que en realitat derogava, que era,  ni més ni menys, totes les lleis franquistes. Per 

tant, encara que les Lleis Fonamentals van seguir formalment vigents fins a la 

Constitució de 1978, eren simplement paper mullat, lletra morta.   

 

5. EL PERÍODE CONSTITUENT 

 

Des del començament del 1977 es va anar avançant en la reforma política a través 

dels decrets-lleis, s’havien de crear les condicions de llibertat necessàries per a la 

democràcia. En principi, era necessària la legalització dels partits polítics, tècnicament 

il·legals. Aquests quedarien legalitzats pel decret del 8 de febrer a excepció del Partit 

Comunista que seria legalitzat més tard, el 9 d’abril, una vegada el PCE va acceptar la 

Monarquia  i la bandera bicolor, accentuant el seu possibilisme. Això va ser una 

operació arriscada  ja que no se sabia com reaccionarien  els militars que no havien estat 

informats. Els alts comandaments mostraren el seu descontentament, se sentien traïts, 

però van admetre el fet consumat per disciplina i patriotisme. Franco els havia dit que 

devien d’obeir al rei. Sols el ministre de Marina va presentar la seva dimissió 

irrevocable. Després de la legalització del PCE es va anunciar que les eleccions se 

celebrarien el 15 de juny. Aleshores, un govern que no havia estat elegit 

democràticament portaria endavant el procés cap a la democràcia. 

Es van desmantellar totes les institucions franquistes: el Movimento, el TOP, la Llei 

de Premsa. Es va regular el dret a la vaga, es legalitzaren els sindicats, es va regular el 

sistema electoral  basat en el sufragi universal i la Llei d’Hondt: es reparteixen deforma 

proporcional els escons segons els vots. Es volia evitar l’excessiva fragmentació, això 

afavoreix els partits grans, es neutral amb els nacionalistes i perjudica la resta. 
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Mentrestant, l’activitat terrorista de diversos grups, com el GRAPO o ETA i 

pistolers d’ultradreta, va fer augmentar la tensió al país; va ser un dels moments més 

delicats de la transició: assassinat de 5 advocats laboralistes al seu despatx del carrer 

Atocha de Madrid i segrestos del GRAPO d’ Oriol i Urquijo i el general Villaescusa.  

El 14 de maig, En Joan de Borbó va renunciar oficialment a tots el seus drets 

dinàstics a favor del seu fill: la monarquia havia estat ”restaurada”, és a dir, havia 

adquirit la legitimitat dinàstica que Franco havia volgut evitar. 

La campanya electoral va ser tota una festa de la democràcia. En ella destaquen la 

gran fragmentació política. Podem agrupar als partits en 3 blocs: 

 DRETES: Aliança Popular de Fraga Iribarne, com representant del franquisme 

sociològic i l’ultraconservadora Fuerza Nueva de Blas Piñar. 

 CENTRE: Unión de Centro Democrática, coalició electoral al voltant de Suárez 

i la Democràcia Cristiana de Ruiz Giménez. 

  ESQUERRES: PSOE, liderat per Felipe González amb el lema ”Socialisme és 

llibertat”; PSP de Tierno Galván i PCE de Santiago Carrillo. 

Entre els grups nacionalistes destaquem: el Partit Nacionalista Basc, Pacte 

Democràtic per Catalunya de Jordi Pujol i Esquerra Republicana.  

 A partir de les eleccions del 15 de juny de 1977 Espanya va arribar a ser una 

democràcia i el seu destí va estar en mans dels espanyols. No es va produir una 

politització tan brusca com a la II República i  la campanya electoral va servir per 

acostar l’opinió pública als partits. A més, la Monarquia s’havia convertir en vincle 

d’unió de la majoria dels espanyols que no volien mirar el passat. Les eleccions van 

ser una gran fita històrica que va resoldre el dilema entre reforma o ruptura. Va 

haver-hi una participació del 78’7%.  

 En els resultats veiem un clar rebuig dels extrems: el PCE sols va obtenir el 9% 

dels vots i 20 escons i AP el 8% i 16 escons. Cap partit va aconseguir la majoria 

absoluta. El partit més votat va ser la UCD amb el 34% i 165 escons. En segon lloc, 

es va situar el PSOE amb el 29% dels vots i 118 escons, més els 6 escons aliats del 

PSP. Així observem un bipartidisme imperfecte: els dos partits sumaven un 63% 

dels vots. El PSOE es va convertir en la principal força de l’oposició. La 

Democràcia Cristiana és va enfonsar.  

 La solució de Suárez va consistir en formar un govern monocolor (UCD) 

minoritari i anar pactant i buscant el consens amb les altres forces polítiques.  

 Suárez va pronunciar 48 hores abans de les eleccions, que no havien sigut 

convocades amb un caràcter constituent, un famós discurs en TVE en el que es va 

comprometre a elaborar una Constitució: “ Puc prometre i prometo, intentar elaborar 

una Constitució amb la col·laboració de tots els grups amb representació 

parlamentària, qualsevol que sigui el seu nombre d’escons” . Aleshores les eleccions 

del 15 de juny, que no tenien un caràcter constituent, acabarien sent-ho. 

 Després de les eleccions de juny, era necessari  promulgar una amnistia sense la 

qual la naixent democràcia no seria creïble: Llei d’Amnistia del 15 d’octubre de 1977. 

Segons aquesta llei tots els judicis sumaríssims i totes les condemnes i sentències 

franquistes, els milers d’afusellats per ser comunistes o sindicalistes es convertien en 

legals. Va equiparar els franquistes amb els que havien patit la seva repressió: ja que 

perdonava tots els delictes polítics fins al 15 de desembre de 1976. La llei es va fer 

pensant en les represaliats pel franquisme no en els franquistes que ja s’havien 

autoamnistiat  perquè tots els seus crims fins aleshores no eren il·legals. Va ser l’acord 

tàcit  entre les forces  procedents del franquisme i les de l’oposició per a no convertir el 

passat espinós en objecte de debat polític. Però aquesta llei  no impedeix investigar els 
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crims del franquisme ja que els delictes de lesa humanitat no prescriuen: jutjar-los és un 

deure.   

 

 

6. LA CONSTITUCIÓ DE 1978 

 

 LA SEVA GESTACIÓ: 

Es va optar per elaborar un text de consens entre les forces parlamentàries, per a 

què la futura Carta Magna fos acceptada tant per les dretes com per les esquerres. El 

consens era l’única formula vàlida per aconseguir unanimitat entre tots. Per fer-ho 

es va constituir una Ponència Constitucional integrada per 7 membres, “els Pares de 

la Constitució”: 3 de la UCD (Miguel Herrero de Miñón, Pérez Llorca i Gabriel 

Cisneros); 1 del PSOE, Peces-Barba; 1 del nacionalisme català, Miquel Roca; 1 

d’AP, Fraga Iribarne; i 1 del PCE, Jordi Solé Tura. 

Una vegada elaborat l’avantprojecte constitucional, es va discutir en el ple de la 

Comissió Constitucional del Congrés. De forma paral·lela, les qüestions més 

problemàtiques foren tractades en privat pel vicepresident del Govern, Abril 

Martorell, i per Alfonso Guerra per part del PSOE.  Així, a través d’un sistema de 

concessions mútues, que va suposar setze mesos de debats, es va arribar a pactar un 

text de compromís que satisfeia els interessos dels dos grans partits, però sense 

oblidar a la resta dels grups parlamentaris. Per primera vegada en la història 

constitucional d’Espanya, es va elaborar una Constitució consensuada. Va ser un 

gran repte. Com diu Alfonso Guerra es va fer allò que el poble demanava. Va fer 

falta molta generositat i cordura. Es tracta d’un text progressista, encara que amb 

una certa ambigüitat, fruit del consens, que harmonitza les formes polítiques d’una 

democràcia liberal amb el reconeixement d’una economia de mercat i les 

preocupacions socials pròpies de l’Estat del Benestar, molt semblant a les 

socialdemocràcies europees. 

Va ser aprovada al Congrés i després al Senat i finalment seria aprovada en 

sessió conjunta el 31 d’octubre. 

El 6 de desembre el poble la ratificaria en referèndum amb un 87’8% de vots 

favorables, encara que la participació no va ser molt alta, un 69%. Al País Basc va 

haver-hi una àmplia abstenció. 

 CONTINGUT: 

 És la 7a Constitució espanyola, és democràtica i consensuada. 

 Principis d’organització política:  Títol Preliminar, Article 1: 1. Espanya es 

constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors 

superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el 

pluralisme polític. 

2. La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del que emanen els 

poders de l’Estat. 

3. La forma política de l’Estat espanyol és la Monarquia parlamentària.  Què vol 

dir això?  

o Que tots els òrgans de l’Estat, inclós el rei, són òrgans 

constitucionals ja que emanen de la Constitució i estan sotmesos 

a ella (la Corona no és un poder de l’Estat ja que no emana del 

poble). 

o Que el rei regna però no governa. La seva funció és simbòlica, 

arbitral i representa la unitat de l’Estat. 

o Coordinació entre el Govern-Parlament. 
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o L’única manera de fer compatible monarquia i democràcia és a 

través de la monarquia parlamentària : el rei simplement sanciona 

i ratifica les lleis amb la seva firma, no exerceix cap poder 

públic. 

 Cap de l’Estat:  el Rei és el cap de l’Estat, símbol  de la seva unitat i 

permanència, arbitra i modera el funcionament regular de les institucions i 

assumeix la més alta representació de l’Estat en les relacions internacionals. És 

inviolable i no està subjecte a responsabilitat. El seus actes estan ratificats pel 

President del Govern.  Nomena ministres a proposta del President. 

 Relació entre poders:  encara que hi ha una divisió de poders, existeix una 

coordinació entre el Govern i les Corts: el Congrés participa en el nomenament 

del President del Govern, els ministres tenen accés a les Corts, control 

parlamentari al Govern, moció de censura,  qüestió de confiança,  etc. 

 Poder legislatiu: les Corts Generals són l’òrgan de representació del poble. Són 

bicamerals, encara que el Congrés de Diputats té una major rellevància que el 

Senat. Aquest queda com una cambra de segona lectura per als projectes que han 

estat aprovats pel Congrés, a més, té un caràcter de representació territorial. 

 Govern: és el titular del poder executiu i dirigeix l’activitat política a través de 

l’Administració. 

 Poder Judicial: és el tercer poder de l’Estat. Observa la submissió de l’executiu a 

la llei i defensa els drets i llibertats dels ciutadans.  

 Drets Fonamentals: són inherents a la persona i estan recollits en la Constitució 

que es garanteix. S’aboleix la pena de mort. 

 Qüestió religiosa: s’estableix un Estat no confessional amb llibertat religiosa; 

encara que l’Església Catòlica rep un tracte preferent. Els Acords Església/Estat 

són de gener del 79, cinc dies després d’entrar en vigor la Constitució. La poc 

transparent negociació la va fer un govern preconstitucional, que disposava de 

legitimitat democràtica però no de legitimitat constitucional. Era un govern 

massa ocupat en elaborar la Constitució, per això l’Església va aprofitar aquesta 

debilitat per a conservar la seva privilegiada posició.  

 Organització territorial: Predomina la descentralització. Com diu l’Article 2: 

unitat de la Nació i dret a l’autonomia. El Títol VIII tracta de l’organització 

territorial de l’Estat en municipis, províncies i Comunitats Autònomes que es 

formarien. 

Les Comunitats històriques de Catalunya (Estatut 1932), País Basc (Estatut 

1936) i Galícia (sols el va plebiscitar), gaudiren  d’un sistema preautònomic i a 

partir de la Constitució van poder accedir a la plena autonomia per la via ràpida de 

l’article 151 després de superar un referèndum. Per a les Comunitats no històriques 

es va establir un procés gradual per fases a través de l’article 143. Les 

preautonomies es van estendre de 1977 i 1978 així de manera provisional van anar 

negociant transferències gràcies a l’impuls de les assemblees de parlamentaris. Així 

es va anar determinant el mapa preautonòmic. El responsable governamental 

d’aquest procés fou Clavero Arévalo, ministre de les Regions. Aquesta diferenciació 

entre històriques i no històriques va provocar descontentaments. Per això es va 

incorporar un procediment mitjançant el qual les Comunitats no històriques podien 

aconseguir ràpidament l’autonomia, si ho sotmetien a referèndum. Andalusia va 

optar per aquesta opció i va convocar i guanyar  el referèndum, malgrat l’abstenció 

preconitzada pel govern central. Aquest volia ralentitzar el procés autonòmic pel 

cost  que suposaven per a l’erari públic les transferències i el fet de sumir al país en 

una situació electoral permanent.  
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Andalusia de ser la comunitat que es va utilitzar per a frenar el procés autonòmic 

de les no històriques, es va convertir en la porta oberta per a què la resta hi accedís a 

través de la via 143.  Navarra pel seu sistema foral tindria un mecanisme especial. 

La Comunitat Valenciana va accedir a l’autonomia l’1 de juliol de 1982. En total hi 

ha 17 Comunitats Autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.  La qüestió 

autonòmica va debilitar i desgastar molt a Suárez.  

És molt difícil reformar la Constitució perquè la reforma necessita d’un gran 

consens que no existeix. Tal vegada, el seu punt dèbil sigui el procediment de 

reforma, ja que en la pràctica és tan complex que pràcticament resulta impossible 

posar-la al dia  

 

7. CRISI ECONÒMICA I PACTE SOCIAL: ELS PACTES DE LA 

MONCLOA (octubre de 1977) 

 

La Transició política va tenir lloc mentre s’iniciava una crisi econòmica 

internacional com a conseqüència de la crisi del petroli de 1973 que suposaria un gran 

augment del seu  preu i que desencadenaria una recessió que duraria més d’una dècada. 

L’economia espanyola va patir la crisi amb una gravetat extrema a partir del 1975, quan 

als problemes econòmics s’hi van afegir la incertesa política i el retard en l’adopció de 

mesures contra la crisi. L’augment del preu del petroli va generar una gran inflació que 

estava a més del 20%, dèficit de la Balança Comercial. La devaluació de la pesseta, que 

va afavorir el manteniment de les exportacions, els ingressos per turisme i la inversió de 

capital estranger van pal·liar la gravetat del dèficit durant els primers anys. La crisi 

energètica va derivar en una profunda crisi industrial i el consegüent atur. La Transició 

es va desenvolupar en els pitjors moments des del punt de vista econòmic, fins tal 

extrem que semblava que la crisi la podia dur al fracàs. Cal recordar la conflictivitat 

social i la recrudescència del terrorisme. 

Els Pactes de la Moncloa,  signats el 25 d’octubre de 1977 pels partits parlamentaris 

i les centrals sindicals i ratificats pel Congrés dos dies després, van constituir un gran 

conjunt de mesures per fer front a la crisi i desmantellar les bases econòmiques 

franquistes. Els seus dos objectius fonamentals van ser reduir la inflació (política 

monetària restrictiva (alts interessos), reducció despesa pública, devaluació de la 

pesseta, creixement més baix dels salaris) i posar en pràctica un conjunt de reformes per 

repartir equitativament els costos de la crisi (reforma del pressupost i control de la 

Seguretat Social, reforma fiscal,  que posaria les bases per a l’IRPF, modernització del 

sistema financer i nou marc de relacions laborals amb el posterior Estatut dels 

treballadors). Amb aquesta política es donaven els primers passos cap a la construcció 

de l’Estat del Benestar. 

Els Pactes de la Moncloa van respondre a una necessitat política i a l’exigència 

d’una política econòmica coherent en què estaven compromesos tots els grups polítics i 

les forces socials. Encara que tot no es va complir, els pactes van reduir les tensions 

sociopolítiques. Es va aconseguir reduir la inflació però l’atur es va convertir en el gran 

problema. No es va dur a terme una reconversió industrial, serien els socialistes els que 

la portarien endavant a partir de 1983.  

De 1979 a 1985 va tenir lloc una agudització de la crisi econòmica (2a crisi del 

petroli al 1979) amb la conseqüent conflictivitat social i el problema del terrorisme.   
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8. LES ELECCIONS DE 1979, EL TRIOMF DE SUÁREZ I EL DECLIVI 

DE LA UCD 

 

Una vegada aprovada la Constitució, es van dissoldre les Corts i van ser convocades 

unes noves eleccions generals per a l’1 de març de 1979. La situació no va variar massa 

respecte les de 1977: la UCD va obtenir el 35% dels vots amb 168 escons, i el PSOE el 

29% amb 121 escons. S‘anaven afirmant els nacionalistes catalans, bascos i els 

andalusistes. El PCE va obtenir millors resultats i l’AP pitjors. 

La UCD havia guanyat  però la seva posició era molt fràgil: el resultats electorals 

depenien de la popularitat de Suárez, mentrestant  l’electorat anava inclinant-se més cap 

a l’esquerra, especialment al PSOE.  

La UCD fou un partit creat artificialment per a les eleccions de 1977. Des del 

principi fou una “bomba d’efecte retardat”, perquè hi havia dirigents polítics, els 

“barons” que volien obtenir les majors cotes de poder. Tot això, provocaria 

enfrontaments i divisions internes de caràcter ideològic (postures més a la dreta o de 

caràcter socialdemòcrata) que anaven desgastant políticament a Suárez. 

Les eleccions municipals del mes d’abril suposaren un canvi important. Triomfava 

l’esquerra (a l’unir-se els vots dels socialistes i comunistes) amb el PSOE a les grans 

ciutats i el PCE a Còrdova, encara que a nivell general d’Espanya hi havia més regidors 

de la UCD. 

Les Corts iniciaven la tasca legislativa i es van aprovar els estatuts d’autonomia basc 

i català i posteriorment s’hi van convocar eleccions  autonòmiques (març de 1890 on la 

UCD perdria molt vots), s’aprovaria també  la llei orgànica del Tribunal Constitucional 

i la del Consell General del Poder Judicial, així com l’Estatut dels Treballadors.  

Però va ser el procés autonòmic (derrota del govern en el referèndum andalús i 

pèrdua de vots a Catalunya i P. Basc) i les divisions internes de la UCD allò que va fer 

evident la feblesa del partit i va precipitar la crisi de govern. Suárez es va mostrar més 

eficaç en el desmantellament del franquisme que no pas en l’edificació de la 

democràcia, i no va aconseguir un lideratge incontestable dins de la UCD, ni tampoc 

com a president del govern. El maig del 1980 es va haver de sotmetre a una moció de 

censura presentada pel PSOE a les Corts. Que guanyaria in extremis. Mentrestant anava 

augmentant la popularitat del PSOE. Des d’aleshores, la paràlisi governativa seria quasi 

total, la qual cosa va repercutir negativament en l’incipient sistema democràtic: les 

reformes no avançaven. 

Les principals amenaces per a consolidar el procés de transició provenien de 

l’involucionisme, del colpisme militar i del terrorisme.  

Les forces d’extrema dreta nostàlgiques del franquisme es van mobilitzar per a 

impedir la consolidació de la democràcia. Van organitzar manifestacions o grups 

violents de pistolers com els Guerrilleros de Cristo Rey o la Triple A. També van 

organitzar intents colpistes com l’Operació Galàxia.  

El terrorisme buscava víctimes entre les forces armades, els cossos de seguretat i 

algunes personalitats vinculades al franquisme i estimulava així la voluntat 

involucionista d’alguns d’aquests sectors. El terrorisme d’extrema esquerra estava 

vinculat al GRAPO i al FRAP. Però l’activitat terrorista principal provenia d’ETA que 

va emprendre una intensa campanya d’atemptats. 

Tot això, explica la dimissió de Suárez davant les pantalles de TVE el 29 de gener 

de 1981. Era conscient de les seves limitacions i de la feblesa del seu lideratge, per tant, 

no volia comprometre més l’estabilitat de la democràcia. La veritat és que la UCD 

sempre havia patit de ser un partit poc cohesionat amb personalitats, els barons, que 

lluitaven pel poder. Com a causa de la dimissió, el president només es va referir al 
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desgast patit per 5 anys de govern, però les crítiques rebudes dins del seu propi partit 

van tenir indubtablement un paper rellevant en la seva decisió, així com les fortes 

pressions de sectors empresarials i militars contra la seva persona. Els que havien 

contribuït  a desplaçar-lo, ben aviat es van adonar que el problema no estava en Suárez 

sinó en la pròpia UCD que continuaria la seva descomposició pel “canibalisme feroç” 

que en ella hi havia. 

El 23 de febrer mentre es desenvolupava l’acte d’investidura del successor de 

Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, es va produir un intent de cop d’Estat per part del tinent 

coronel Tejero que va ocupar el Congrés al front d’un grup de guàrdies civils, anunciant 

l’arribada d’una autoritat militar (possiblement el general Armada) i mantenint com a 

ostatges els diputats. Paral·lelament, el capità general  Milans del Bosch, es va revoltar 

a València i va traure els tancs al carrer i declarà l’Estat de guerra per a imposar un  cop 

d’Estat que canviés el rumb de la política espanyola. Els objectius dels colpistes eren 

confusos i segurament no coincidents, però tots compartien una clara intenció de 

paralitzar el procés democràtic i atorgar a l’exèrcit un paper rellevant en el govern que 

havia de constituir-se posteriorment.  Tothom va viure aquella nit amb gran inquietud, 

fins que a la matinada, el Rei va aparéixer a TVE condemnant el cop. Així, s’iniciava el 

principi de la fi del cop. La ferma resposta del rei, així com la manca de recolzament als 

colpistes impediren la seva consumació. La valentia i la determinació del Rei en 

defensar la democràcia el 23-F li va donar una legitimitat de facto, a la legitimitat 

dinàstica i democràtica que ja tenia.  Quan al dia següent els colpistes es van rendir, el 

país va respirar tranquil. La derrota incruenta dels colpistes va ser la revàlida de la 

Transició i va donar vida a una democràcia que vivia les seves hores més baixes. El 27 

de febrer es van organitzar a tota Espanya, grans manifestacions a favor de la 

democràcia.   

El fracàs del 23-F va representar el principi de la desaparició de l’amenaça militar, 

tot i que encara havien de passar uns quants anys perquè s’esvaís completament. 

La gestió de govern de Calvo Sotelo va ser controvertida, la situació era molt difícil: 

crisi econòmica, divisions internes de la UCD i sense el  recolzament d’un govern que 

no era el seu sinó el de Suárez. Ell deia que era “el president d’un Govern sense partit, 

d’un govern de gestió”. Va fer el que va poder,que no és poc: 

o Judici als colpistes donant un  pas històric en el difícil camí de l’establiment 

definitiu de la superioritat jeràrquica del poder civil sobre el militar. Va 

recórrer la sentència del TS per augmentar la pena. 

o Treballar el mapa autonòmic que avui tenim, independentment de la via 

ràpida o lenta per a què tots tinguessin les mateixes competències i que els 

poders donats a les autonomies no fossin sobrepassats.  

o Llei del divorci, que acabaria trencant el partit. 

o Ingrés d’Espanya en l’OTAN com a pas previ per a l’ingrés a la CE, malgrat 

la campanya d’oposició del PSOE.  

 

Aviat  el govern  va entrar en una fase agònica pel mateix declivi de la UCD. Fins i 

tot, el mateix Suárez va abandonar-la a fi de fundar un nou partit, el Centro 

Democrático y Social.  Així les coses, es van dissoldre les Corts i es van convocar 

eleccions generals per a l’octubre de 1982, que suposarien la mort del partit que havia 

portar a cap la Transició. Com a candidat de la UCD es presentaria Landelino Lavilla. 
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9. EL CAMÍ DEL PSOE CAP AL GOVERN 

 

L’agonia de la UCD creava unes condicions excel·lents per a l’oposició, 

especialment per al PSOE per la seva posició de partit de centre-esquerra. Això va ser 

possible gràcies a la transformació experimentada durant els dos congressos celebrats el 

1979 en els que es van abandonar els plantejaments teòrics radicals i es va adoptar una 

posició reformista, més adequada a la societat espanyola d’aquells moments: el partit es 

va transformar de marxista a socialdemòcrata, apostant per la modernització de la 

societat i la reforma de l’Estat. 

No es prou al·ludir al declivi de la UCD per explicar la posterior victoria socialista,  

ja que aquesta va estar facilitada per la crisi interna del PCE pels mals resultats 

obtinguts a les eleccions de 1979: els fidels a Santiago Carrillo (eurocomunisme), els 

prosoviètics i els renovadors. Més tard, per a fer front a la crisi apareixeria Izquierda 

Unida.  

 

10. LES ELECCIONS DEL 1982 I EL TRIOMF SOCIALISTA  

 

Les eleccions de l’octubre de 1982 van significar un triomf espectacular del PSOE 

que guanyava per majoria absoluta amb el 48’11% dels vots, més de 10 milions de vots, 

amb 202 escons: havia passat de ser el partit hegemònic de l’esquerra a ser-ho de tot el 

sistema polític.  El lema utilitzat “por el cambio” no suposava tant un programa previ 

sinó la voluntat genèrica de canviar la forma de fer política a Espanya. El PSOE havia 

estat capaç de recollir les aspiracions de canvi de la majoria del poble i s’havia 

configurat com un partit modern, socialdemòcrata, amb un nucli dirigent cohesionat i el 

lideratge indiscutible de Felipe González. 

Els partits que podien competir amb ell en el vot de centre o d’esquerres, la UCD i 

el PCE, estaven en crisi. La UCD es va enfonsar només va obtenir el 6’8·% del vots 

amb 12 escons, i el PCE el 4%  amb 4 escons. Mentrestant, AP pujava a l’obtenir 

26’1% dels vots amb 106 escons  i es consolidaven els partits nacionalistes. El CDS de 

Suárez només va aconseguir el 2’89% amb 2 escons.  

Podem dir que aquestes eleccions van significar  el final de la Transició (encara que 

institucionalment va concloure amb la Constitució) per 3 raons: 

 

 pel gir polític que van representar ja que arribava al poder un partit que no 

procedia del règim anterior. Això significava la normalització definitiva de 

l’alternança política. 

 perquè d’ara endavant  no hi hauria un  perill real  d’involucionisme.  

 perquè comptava amb el recolzament de més de 10 milions d’espanyols que 

li havien donat el seu vot. 

 

El balanç de la Transició resulta necessàriament positiu, no sols per haver configurat 

un règim democràtic de convivència, sinó per haver-ho fet quan les dificultats inicials 

eren més grans que les que podien existir en altres països com Portugal o Grècia. 

 La Història de la Transició, amb les seves llums i ombres, va ser, per primera 

vegada, la Història feta en comú per tots els espanyols. Es va fer el que en aquells 

moments es podia fer pel temor que es tenia de l’Exèrcit i per la delicada situació 

socioeconòmica. 
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 → Els socialistes es van mantenir al poder, amb Felipe González,  durant 4 

legislatures de 1982 a 1996. Van ser catorze anys  molt intensos de canvis i problemes 

dels que sols destacarem la incorporació d’Espanya  a la CEE, l’1 de gener de 1986. 

Al març del 1996 se celebraren eleccions anticipades, per la tensió i la crisi de la 

vida política espanyola, que van donar el poder al Partit Popular de José Maria Aznar. 

Els populars es van mantenir en el poder durant dues legislatures de 1996 al 2004.  

Les eleccions del 14 de març del 2004 van suposar un canvi  que donaria de nou el 

poder al PSOE de José Luís  Zapatero. No podem oblidar-nos del fatídic 11M.    

Les eleccions generals del 9 de març de 2008, que partien amb uns pronòstics 

d’empat tècnic, van suposar la victòria del PSOE quasi per majoria (sols li van faltar 7 

diputats). S’ha format un clar bipartidisme PSOE/ PP al parlament espanyol.  

La crisi econòmico-financera (consulteu viquipèdia) iniciada el 2007 (hipoteques 

subprime i bombolla immobiliària) va desgastar molt el govern socialista (Zapatero no 

la va reconèixer mai) i va obligar a la convocatòria d’eleccions anticipades el 20 de 

novembre de 2011(vegeu Viquipèdia), que van donar la victòria i la majoria absoluta al 

Partido Popular, liderat per Mariano Rajoy.     

 

 

 

        

http://ca.wikipedia.org/wiki/Crisi_financera_global_del_2007-2012
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eleccions_generals_espanyoles_de_2011

