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La guerra civil 1936 - 1939La guerra civil 1936 - 1939

1.- La sublevació militar: “El Alzamiento Nacional”, 18 de juliol1.- La sublevació militar: “El Alzamiento Nacional”, 18 de juliol

La conspiracióLa conspiració

Instigada per

Monàrquics
Falangistes
Carlins (milícies armades)
Sectors de la CEDA (suport econòmic)

Des de la victòria del Front Popular el 16 de febre r de 1936

Es prepara la

Dirigida per

Unión Militar Española (Sanjurjo, Franco, Goded, Fanj ul, Queipo de Llano, Mola)

Es el detonantdeL’assassinat de José Calvo Sotelo (13 de juliol)L’assassinat de José Calvo Sotelo (13 de juliol)

El cop militarEl cop militar
Els fets

17 de juliol esclata la sublevació al Protectorat ma rroquí.
18 de juliol Franco vola de Canàries a Melilla. Cap  de l’Exèrcit d’Àfrica.
Sanjurjo mor en accident d’aviació (havia de dirigir l’aixecament militar).
Mola des de Pamplona ho va preparar tot.



El govern actua amb indecisió a l’iniciEl govern actua amb indecisió a l’inici

Permet 

La consolidació del cop en 
alguns llocs de l’Estat

El repartiment d’armes a les organitzacions obreres

Davant del cop militarDavant del cop militar

El govern de 
José Giral
decideix

Espanya queda divididaEspanya queda dividida

Fidel a la RepúblicaFidel a la República En mans dels sublevatsEn mans dels sublevats

Catalunya
País Valencià
Madrid
Castella-La Manxa
Extremadura
País Basc
Astúries
Cantàbria
Part d’Andalusia
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Marroc
Part d’Andalusia
Navarra
Castella i Lleó
Galícia
Aragó
Rioja
Illes Balears (sense 
Menorca)

Marroc
Part d’Andalusia
Navarra
Castella i Lleó
Galícia
Aragó
Rioja
Illes Balears (sense 
Menorca)



La sublevació militar a CatalunyaLa sublevació militar a Catalunya

La sublevació militar va començar el 19 de juliol

Mobilització dels anarcosindicalistes (CNT-FAI)
i del POUM

La mobilització popularLa mobilització popular

Guàrdia Civil
Guàrdia d’Assalt
Mossos d’Esquadra

Amb el 
suport de

És derrotada per la

La sublevació fracassa a tota Catalunya

Es crea el Comitè Central de Milícies AntifeixistesEs crea el Comitè Central de Milícies Antifeixistes

Coordinar la defensa de la República

CNT-FAI, POUM, PSUC, ERC, Unió de Rabassaires, Acció Catalana

Es produeix una profunda revolució social fins a mit jans del 1937



1.4.- La dimensió internacional del conflicte1.4.- La dimensió internacional del conflicte

Gran ressò internacional de la guerra civil

Confrontació ideològica i política

L’Eix Roma-Berlín (Alemanya nazi i Itàlia feixista)

Les democràcies parlamentàries (França i Gran Breta nya)

El règim comunista (URSS)

entre

Enmig d’una

Es crea una divisió internacional entre
Els que veuen els rebels uns lluitadors contra el 
comunisme o els que volen defensar la República 
contra el feixismeEls fetsEls fets

França (malgrat el govern del Front Popular de Léon Blum) 
i Gran Bretanya es decideixen per una política de neutralitat

Es crea el Comitè de No-intervencióEs crea el Comitè de No-intervenció

Es decreta l’embargament d’armament però...

Perjudica a la República (Malgrat l’ajuda soviètica )

Beneficia els rebels (Alemanya i Itàlia ajuden amb armament i homes)



L’ajuda feixistaL’ajuda feixista

L’Alemanya de Hitler
Flota germànica
Material militar
Aviació (Legió Còndor)

400 milions de dòlars

La Itàlia de Musolini
Menys important tècnica i estratègica
Més nombrosa humanament
“Corpo di Truppe Volontarie”
Suport aeri, naval i equipament bèl·lic

Portugal Comunicacions i  subministraments
20 000 voluntaris

Cal afegir Exèrcit d’Àfrica (regulars marroquins voluntaris, Le gió Estrangera)

L’ajut soviètic i les Brigades InternacionalsL’ajut soviètic i les Brigades Internacionals

Unió Soviètica Armes i aliments (avions, tancs...)
Pilots, instructors i tècnics
Ajuda intermitent i amb problemes a la frontera

Armes i aliments (avions, tancs...)
Pilots, instructors i tècnics
Ajuda intermitent i amb problemes a la frontera

500 milions 
de dòlars /
Reserves d’or

Brigades Internacionals Gran valor moral
40 000 voluntaris fins el desembre de 1938
Crida de la Internacional Comunista

Gran valor moral
40 000 voluntaris fins el desembre de 1938
Crida de la Internacional Comunista



“Pla de transformació socialista del país”
Decret de Col·lectivitzacions
Sindicats i obrers controlen les empreses
El govern controla indústries estratègiques

2.- Evolució política a la zona republicana2.- Evolució política a la zona republicana

Procés revolucionariProcés revolucionari
Juntes, comitès, milícies, consells...Juntes, comitès, milícies, consells...

Suplantació del govern centralSuplantació del govern central

significa

crea

Dispersió organitzativa (debilitat militar i repressi ó)Dispersió organitzativa (debilitat militar i repressi ó)

provoca

AnticlericalismeAnticlericalismeRevolució socioeconòmicaRevolució socioeconòmica

Ocupació i repartiment de terres
Confiscació d’indústriesBasada en

En els primers mesos...En els primers mesos...

S’inicia una

Col·lectivitzacions de terres i indústries
Experiències comunisme llibertari

Realitzada per

UGT, CNT-FAI, POUM

A Catalunya

Les col·lectivitzacions són frenades 
pel govern i els comunistes

8.360 assassinats a Catalunya

Col·lectivització i autogestió
2000 empreses col·lectivitzades



La reorganització del poder en la zona republicanaLa reorganització del poder en la zona republicana

Setembre de 1936

Govern de coalició
Francisco Largo Caballero
Gover d’unitat antifeixista
Entrada de CNT al Govern

Consells provincials i municipals

Estat Major de l’Exèrcit

amb

Es crea

Es reorganitza

Militarització de les milícies
Creació d’un Exèrcit Popular

amb

Però existeixen dues posicions a la repúblicaPerò existeixen dues posicions a la república

Comunistes, republicans, regionalistes i socialiste sComunistes, republicans, regionalistes i socialiste s

Guanyar la guerra i detenir la revolució
Unificació i centralitzacióvolen

CNT-FAI, POUM, i alguns polítics com Largo Caballer oCNT-FAI, POUM, i alguns polítics com Largo Caballer o

Fer la guerra i dur a terme la revolucióvolen

Això ens porta als fets de maig de 1937 a CatalunyaAixò ens porta als fets de maig de 1937 a Catalunya

POUM i CNT-FAI (negativa a l’exèrcit sense milícies)

Forces de la Generalitat, comunistes del PSUC  

Lluita entre

Dissolució Patrulles de Control
Dissolució Comités 
Revolucionaris



Nou Estat republicàNou Estat republicà Maig de 1937

Cap del govern Juan NegrínCap del govern Juan Negrín

Nacionalització de l’economia i paralització de les c ol·lectivitzacions

Política de resistència a ultrança

Després dels fets de maig Nou govern 

Control comunista

característiques

Proposta de pau: els 13 punts de Negrín



3.- La consolidació del bloc sublevat3.- La consolidació del bloc sublevat

L’exèrcit és l’eix vertebrador de l’EstatL’exèrcit és l’eix vertebrador de l’Estat

Concentració de poder militar i polític en FrancoConcentració de poder militar i polític en Franco

Unificació de falangistes i carlins
Autoritarisme feixista

Junta de Defensa Nacional (Burgos)Junta de Defensa Nacional (Burgos)

Direcció militar i política

Supressió dels partits i de la reforma agrària

Franco (Generalíssim i Caudillo)

Es decideix
Dirigida per

Sotmet a disciplina les 
milícies carlines i falangistes

Unifica les forces polítiques (Decret d’unificació)

Partit únic Falange Española Tradicionalista y
de las JONS (Fet y de las JONS

posteriorment

Movimiento Nacional

Amb el suport de 
l’Església

Nacionalcatolicisme



Consolidació del nou EstatConsolidació del nou Estat

Gener de 1938

Llei d’Administració Central de l’Estat

Derogació de tota la legislació republicana (matrimon i civil, divorci...)

Fuero del Trabajo
(Sindicalisme vertical, paternalisme, 
prohibició de vagues...)

Llei de Premsa i Impremta (Censura)

Llei de Responsabilitats polítiques (repressió)

Abolició de les autonomies

Concentració de poders legislatius
Dictadura feixista autoritària
Política econòmica intervencionista

Es caracteritza per

La legislació franquista durant la guerraLa legislació franquista durant la guerra

La violència política com a eix del Nou EstatLa violència política com a eix del Nou Estat

. Assassinats massius: 100.000 durant la guerra

. Violència de classe: jornalers, 
sindicalistes,dirigents i militants de partits i sindicats 
d’esquerra, diputats, governadors civils, mestres…

. Assassinats massius: 100.000 durant la guerra

. Violència de classe: jornalers, 
sindicalistes,dirigents i militants de partits i sindicats 
d’esquerra, diputats, governadors civils, mestres…



La Batalla de l’Ebre i la caiguda 
de Catalunya

Els primers combats (guerra de 
columnes)
i la batalla de Madrid

La guerra al nord

L’avanç cap a la Mediterrània

La fi de la guerra

Abril de 1939

1936

1939

4.- L’evolució del conflicte4.- L’evolució del conflicte

Abril 1937

Agost 1936

Desembre 1937

Desembre 1938



Agost 1936 Els primers combats (guerra de columnes) i la batal la de MadridEls primers combats (guerra de columnes) i la batal la de Madrid

Desembarcament exèrcit africàDesembarcament exèrcit africà

Ocupació frontera Irun (Mola)Ocupació frontera Irun (Mola) Ofensiva republicana des de 
Catalunya
Recuperar Aragò i Mallorca
(fracàs)

Ofensiva republicana des de 
Catalunya
Recuperar Aragò i Mallorca
(fracàs)

De Sevilla a BadajozDe Sevilla a Badajoz

“L’Alliberament de l’Alcàsser” (Toledo)“L’Alliberament de l’Alcàsser” (Toledo)

Batalla de Madrid

Mola pel nord 
(Somosierra)
Franco pel sud

Mola pel nord 
(Somosierra)
Franco pel sud

Novembre 1936 Junta de defensa
(Miaja)
Milícies populars
Brigades Internacionals
“No passaran”

Junta de defensa
(Miaja)
Milícies populars
Brigades Internacionals
“No passaran”

Febrer 1937

Els republicans van respondre amb 

Comença la

Intent d’encerclar Madrid
Jarama i Guadalajara
(no s’aconsegueix)

Intent d’encerclar Madrid
Jarama i Guadalajara
(no s’aconsegueix)



Abril 1937 La guerra al nordLa guerra al nord

Davant la resistència a MadridDavant la resistència a Madrid

Franco decideix ocupar el NordFranco decideix ocupar el Nord

Control dels recursos 
miners i siderometal·lúrgics
Control dels recursos 
miners i siderometal·lúrgics

Ofensiva del nordOfensiva del nord

Bombardeig de GernikaBombardeig de Gernika

Bilbao (juny 37)
Santander (agost 37)
Gijón (octubre 37)

Bilbao (juny 37)
Santander (agost 37)
Gijón (octubre 37)

Per frenar l’ofensiva del nordPer frenar l’ofensiva del nord

OfensivesOfensives

Brunete (Madrid)Brunete (Madrid)

Belchite (Aragó)Belchite (Aragó)

Es busca el

La RepúblicaLa República

inicia

FracassenFracassen

Octubre 1937



Desembre 1937

S’inicia ofensiva republicana a TerolS’inicia ofensiva republicana a Terol

L’avanç cap a la MediterràniaL’avanç cap a la Mediterrània

Ocupació de Terol (gener 38)Ocupació de Terol (gener 38)Recuperació nacional de Terol (febrer)Recuperació nacional de Terol (febrer)

Avanç nacional cap a la Mediterrània (març)Avanç nacional cap a la Mediterrània (març)

Divisió del territori republicàDivisió del territori republicà

S’inicia

S’aconsegueix

Març 1938



Juliol 1938 Comença la Batalla de l’EbreComença la Batalla de l’Ebre

Gran ofensiva republicana a l’EbreGran ofensiva republicana a l’Ebre

Novembre 1938 Derrota republicana i contraofensiva nacionalistaDerrota republicana i contraofensiva nacionalista

Desembre 1938 Retirada de les brigades internacionalsRetirada de les brigades internacionals

Bombardeig i ocupació de BarcelonaBombardeig i ocupació de BarcelonaGener 1939

Madrid     Cop d’Estat de CasadoMadrid     Cop d’Estat de Casado

Es rendeix a FrancoEs rendeix a Franco

Catalunya és ocupadaCatalunya és ocupada

1 d’abril 1939 Comunicat de Franco   VictòriaComunicat de Franco   Victòria



República i FranquismeRepública i Franquisme



República i FranquismeRepública i Franquisme


