
7. EL FRANQUISME: LA CONSTRUCCIÓ D’UNA DICTADURA (1939-59)

7.1. Un règim dictatorial

El franquisme

suposa

un règim autoritari extrematobjectiu

garantir que les idees i els interessos socials, 

econòmics i culturals dels vencedors dominaran 

el conjunt de la societat per sempre més

es caracteritza

Totalitarisme

•Suprimeix Cons. i totes les garanties

•Clausura Parlament i prohibeix partits 

i sindicats (només permet un partit 

únic [FET-JONS] i un sindicat oficial 

[CNS o OSE])

Cabdillisme
Concentració poders: Franco era cap 

d‟estat, de govern, cap militar i del 

partit únic

Concepció unitarista i 

centralista

Repressió oposició

Creació d‟un aparell legislatiu i 

institucional per eliminar opositors i 

atemorir dissidents

Abolició estatuts i control central de les 

decisions

im
p
lic

a

Control mitjans de 

comunicació

Censura i ús com a aparell de 

propaganda

Pilars polítics

•Exèrcit: participa activament en el poder 

(part dels ministres i governadors)

•Partit únic (FET y de las JONS): proveeix 

d‟ideologia, controla mitjans de 

comunicació, subministra càrrecs i procura 

el suport al règim (a través del Frente de 

Juventudes, Sección Femenina, SEU)

•Església catòlica: aporta legitimació i rep 

finançament públic generós

compta

Recolzament:

•Els que van fer la guerra en el bàndol nacional

•Els perseguits en el bàndol republicà per qüestions 

econòmiques (propietaris, botiguers) o religioses

•Els que rebutjaven la revol. social durant la rep.

•Classes socials dominants: burgesia, teratinents, 

banquers…

Indiferència i/o hostilitat silenciosa:

•Conseqüència de la repressió directa o de 

contemplar-ne la exercida sobre veïns i coneguts

•Defalliment moral a causa d‟haver perdut la guerra i 

que els nazis anaven guanyant la guerra europea

•Dificultats que plantejava la supervivència
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7.2. Una repressió institucionalitzada

L‟organització del nou règim

comporta

una repressió brutal

abasta

-Assassinats i execucions durant la guerra i la 

primera postguerra (uns 150.000)

-Presó (uns 280.000 ingressats en camps de 

concentració i altres centres l‟any 1940)

-Exili definitiu (uns 150.000, molts dels quals 

són científics i intel·lectuals)

-Tortura i maltractament a presos

-Depuració de funcionaris

-Milers d‟expedients oberts per 

responsabilitats polítiques

-Vexacions exercides per feixistes locals

-Il·legalització de partits polítics i sindicats (llevat del partit únic i 

el sindicat únic)

-Clausura i prohibició d‟institucions populars de tipus cultural i 

altres que es considerin contràries a la ideologia del règim

-Prohibició pública de manifestacions identitàries

Aspectes del comportament particular i social que es consideren 

contraris a la religió catòlica: prohibició del divorci, prohibició 

d‟altres confessions religioses, obligatorietat de l‟assignatura de 

religió, compliment dels sagraments, ...

mostra

L‟aliança estreta i particular entre el règim 

polític i la jerarquia eclesiàstica i l‟assumpció 

mútua dels valors respectius que porta el 

nom de nacionalcatolicisme

mitjançant

-Llei de Responsabilitats Polítiques (1939): 

depuració dels col·laboradors amb la Rep.

-Llei de Repressió del Comunisme i la 

Maçoneria (1940): contra els defensors 

d‟idees contràries a pàtria, religió, ...

-Guàrdia Civil, Policia Armada, Brigada 

Político-Social
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7.3. Relacions internacionals i evolució del règim

L‟evolució del franquisme

segueix

el context 

internacional

e
s
 d

e
c
la

ra

-neutral en iniciar-se la SGM

-manté bones relacions amb potències 

de l‟Eix (Serrano Suñer)

-no bel·ligerant (quan Alemanya 

triomfa a França, VI-1940)

-entrevistes amb Hitler (X-40) i 

Mussolini (II-41) per analitzar la 

participació, que és refusada

-División Azul contra l‟URSS

-neutral de nou (X-1943) quan els aliats 

comencen l‟avenç irreversible

-marginació falangisme i abandó 

aspectes més feixistes

pateix

anys de boicot internacional (1945-7):

-declaracions contràries i retirada 

d‟ambaixadors promoguda per l‟ONU 

(XII-1946)

-sense Pla Marshall (iniciat VI-1947)

-exclusió OTAN (IV-1949)

reconeixement internacional (1947-53):

-acceptació occid. amb l‟inici de la guerra freda 

(1947: no ratificació sancions ONU; 1950: fi 

retirada ambaixadors)

-remodelació govern: més protagonisme a 

sectors catòlics (permet l‟aproximació al Vaticà)

-1953: concordat amb Vaticà

-1953: acord amb USA: bases militars i ajut 

econòmic

-Acords amb el Vaticà: Concordat

aconsegueix

viu

primers intents d’obertura (1953-9):

-protestes obreres i primers moviments universitaris (1956-8)

-remodelació govern (1957): aparta falangistes i entra Opus 

Dei (tecnòcrates) per tal de canviar la política econòmica 

(més liberal)
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7.4. L‟estructura i els valors del nou Estat

El nou règim

pretén

reeducar la població 

(implantar uns nous valors)

m
itja

n
ç
a
n
t

l‟ensenyament:

-depuració de professors i substitució per personal addicte

-separació de sexes

-substitució de mètodes d‟ensenyament i de continguts

-imposició de la matèria de FEN

-es complementa amb l‟assignatura de religió, la catequesi, 

cursets, exercicis espirituals, ...

oci i lleure:

-l‟Organización Juvenil Española (després, Frente de 

Juventudes) i grups juvenils de l‟Església seran gairebé 

l‟única alternativa (excursions, esports, jocs, ...)

-uns i altres faran tasques allunyades dels seus objectius 

(serveis d‟ordre i policia moral)

una moral pública tradicional, que suposa la imposició 

dels valors religiosos (i de l‟infern) sobre els comportaments:

-el sexe és pecat i l‟exhibició del cos és un atemptat moral

-censura espectacles

-educació femenina dirigida a la vida privada

premsa, ràdio i mitjans audiovisuals:

-control estricte que arriba a nomenar un director de la 

confiança del règim

-censura prèvia (modificació, retalls, prohibició de publicar)

-prohibició d‟informar sobre problemes polítics o socials

-depuració de periodistes, control de les escoles de 

periodisme i autorització per exercir la professió

adopta

Una segona fase: inici derrota dels feixismes i guerra 

freda (la Dictadura s‟enmasacara i ascens dels catòlics)

Lleis Fonamentals:

-Llei constitutiva de les Corts (1942): cambra 

consultiva i deliberant, però no legislativa, formada per 

„procuradors‟ designats pel poder  i  per terços:

-Democràcia Orgànica: organitza la participació a 

partir de tres unitats bàsiques: família, municipi i sindicat 

(corporativisme)

En una primera fase (victòries del feixisme a Europa) la 

Dictadura adoptà les formes més clarament feixistes: 

braç en alt, Serrano Suñer Ministre d‟Exteriors, Falange 

Española majoria al govern de Franco, etc.

Ja funcionaba la 1ª Llei Fonamental: Fuero del Trabajo

(1938), regula les relacions laborals 

-Fuero de los Españoles (1945): relació de drets

-Llei del Referèndum Nacional (1945): obligava a fer 

consultes a la població en les grans decisions polítiques

-Llei de Successió (1947): convertia Espagna en regne 

i Franco en cap d‟estat vitalici, creava Consell de 

Regència i Consell del Regne i li permetia designar 

succesor

-Llei de principios del Movimiento Nacional (1958): 

institueix el MN com a únic partit



designadesigna

o exerceix

ell mateix

ORGANIGRAMA DE LA DEMOCRÀCIA ORGÀNICA

CAP DE L’ESTAT

General Franco

GENERALÍSIMO 

DELS 3 EXÈRCITS

és alhora
CAP NACIONAL 

DEL MOVIMIENTO

designa CONSELL NACIONAL

DEL MOVIMIENTO

PRESIDENT

DEL GOVERN

CONSELL 

DE MINISTRES

President

TRIBUNAL SUPREM

DE JUSTÍCIA

President

CONSELL

D‟ESTAT

President

CONSELL

D‟ECONOMIA

President

TRIBUNALS 

DE COMPTES

President

TRIBUNALS 

DEL REGNE

President

CONSELL

DE REGÈNCIA

designa

President
és alhora

CORTS ESPANYOLES

Representants designats

pel Cap de l‟Estat

Representants en

funció del seu càrrec
Representants elegits per sufragi restringit

i indirecte al si de corporacions

Terç sindical Terç municipal Terç familiar

elecció del Cap d‟Estat

elecció per sufragi restringit

Merament consultives

Les convoca Franco

No tenen iniciativa 

legislativa
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7.5. Autarquia i racionament

una etapa autàrquica (1939-1959)

el tancament exterior i la intervenció

generalitzada de l‟administració en el mercat

reglamentació comerç exterior: 

Control estatal importacions i  

exportacions, tot determinant els 

productes que eren fonamentals i 

superflus

L‟Estat asigna “cupos” de primeres 

matèries

foment de la indústria:

-activitats d‟interès estratègic i de 

béns d‟equip

-atorgament d‟ajudes (augment de 

la despesa i efectes inflacionistes)

-creació INI (1941): conglomerat 

d‟empreses públiques (Iberia, 

SEAT, ENDESA, ...)

-nacionalització ferrocarril (RENFE, 

1941) i telèfons (CTNE, 1945)

aconseguir l’autosuficiència econòmica

Estancament econòmic:

-bloqueig del creixement econòmic

-reducció de la producció industrial

-reducció de la competitivitat

-desaprofitament de la conjuntura europea 

favorable després de la SGM (Pla Marshall)

--fins 1955, Espanya no recupera els nivells de 

produció de 1935

En el sector agrari, l‟Estat:

-Fixa preus de venda als productors

-Controla la distribució

mercat negre 

(estraperlo)

reducció importacions, 

encariment productes i 

escassetat de béns de 

consum i primeres 

matèries, amb descens de 

la prod. industrial

Fam i misèria:

-Augment dels preus i baixos salaris

-disminueix renda per càpita (1/3 de 1935)

-apareix barraquisme i rellogats

-augmenta TM i TMI (143%o l‟any 1941)

-Descens de l‟esperaça de vida (47 h. i 53 d.)

-Tuberculosi, raquitisme i malalties gairebé 

eradicades

Ocultació producció 

agrària i escassetat

mercat negre (estraperlo) 

de primeres matèries i 

productes industrials

Racionament
(cartilla de 

racionament)

Conseqüències de la política  

d‟autarquia: estancament i misèria

Espanya no recupera el nivell de vida 

de 1936 fins la segona meitat de la 

dècada de 1950
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7.6. L’oposició: exili i resistència

L‟oposició

actua

exili (França, GB i sobretot 

Mèxic, Argentina, Colòmbia, Xile, 

Veneçuela i Cuba)

resistència

travessa

primera fase (1939-44)

-intents de reconstrucció, tot i la repressió

-manteniment d‟activitat guerrillera (maquis):

(antics milicians que han quedat aïllats en territori 

franquista durant la guerra i noves partides 

arribades de França) ,mitjans escassos i poc 

suport entre la població

segona fase (1944-47)

augment activitat a causa de la derrota 

feixista en la SGM:

-creació plataformes unitàries (ANFD))

-activitat guerrillera (pretén reobrir la guerra 

per tal que intervinguin els aliats. Invasió de 

la Vall d‟Aran)

tercera fase (1947-51)

-derrota de les partides o abandonament de la lluita 

(resten grups aïllats (anarquistes com Quico 

Sabater, Ramon Vila…)

-desmoralització a causa de la consolidació de la 

dictadura

-les org. polítiques intenten vincular-se a les lluites 

socials (PCE-PSUC)

desenvolupada

a l’exili:

-distància i fragmentació

-dificultats per accedir a l‟interior del país i 

enviar-hi instruccions i informació

-manteniment de governs de cara als aliats

a l’interior:

-esclafament dels grups clandestins

-- Lluita armada dels maquis (rurals i urbans)

-mostres gairebé simbòliques de resistència (pintades)

-conflictes laborals esporàdics (1945, 1947)

-reinici de les vagues a la dècada dels 50 (1951, tramvies 

de Barcelona; 1956-7: estudiants universitaris;1958: 

vagues a Astúries)

-política de reconciliació nacional (PCE: 1956)

caracteritzada per

pateix


