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10. gaia: Francoren diktadura: 1939 -1975
1. Frankismoaren ezaugarri orokorrak. Sostengu sozialak eta familia politikoak.
2. Errepresio frankista
3. Bilakaera politikoa eta nazioarteko egoera lehen frankismoan (1939-1959).
4. Bilakaera politikoa eta nazioarteko egoera desarrollismoaren garaian eta
frankismoaren amaieran (1960- 1975).
5. Ekonomia frankismoaren garaian: autarkiatik desarrollismora.
6. Erregimenaren kontrako oposizioa.
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Gogotatu zenbait zonaldeetan diktadura lehengao hasi zela, gerra zibilan bertan

1

SARRERA
Francoren diktaduran (Frankismoan) bi etapa desberdintzen dira:
-1939-1959 bitarte, LEHEN FRANKISMOA edo AUTARKIAREN etapa, estatu faxisten
oinarriturik diktadura eraikitzen joan zen. Etapa honetan nazioarteko isolamendua
bizi izan zuen diktadurak.
-1959tik 1975 bitarte, BIGARREN FRANKISMOA edo “DESARROLLISMOAREN” etapa:
gerra hotzaren testuinguruan, Frankismoak EEBBetako errekonozimendua izan zuen
eta isolamendutik atera zen Espainia. Hori dela eta hazkunde ekonomikoa handia
egon zen (“desarrollismoa”). Diktaduraren azkenengo urteei

Tardofrankismoa

deitzen zaie (1970-1975)

1.

FRANKISMOAREN

EZAUGARRI

OROKORRAK.

SOSTENGU

SOZIALAK ETA FAMILIA POLITIKOAK
EZAUGARRI OROKORRAK
1939 aurrera, Francoren diktadura (Frankismoa) ezarri zen Espainia osoan.
Hasieran diktadura faxistetan oinarritu bazen ere, ezaugarri eta bilakaera propioak izan
zituen, koiunturara egokitzen joan baitzen. Edozein modutan, diktadura izan zen
hasieratik bukaera arte, errepresio gogorra erabiliz bere opositoreen kontra.


Diktadura pertsonala izan zen, bertze diktadura faxistetan bezala,

buruzagiaren gorespenean eta boterean oinarritu baitzen. Horrela, Franco Espainiako
2

Caudillo eta Generalísimo bihurtu zen 1936an bertan, eta botere guztiak bere esku
3

gelditu ziren . Ondorioz, diktadura babestu zuten familia politiko guztiak menperatzea
lortu zuen eta Francorekiko kultoa bultzatu zen.
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Sistema liberala eta parlamentarioa errefuxatu zuen eta, ondorioz, 1931eko

“por la gracia de Dios”
Berak zioen bezala, erantzukizuna “Historiari eta Jaungoikoari zor zion”, bertze inori ez
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konstituzioa bertan behera gelditu zen, eta horrekin batera eskubide eta askatasun
guztiak, parlamentua, hauteskundeak, alderdiak eta sindikatuak (sindikatu bertikala
4

sortu zen) . Diktadura totalitarioa izan zen.
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Alderdi bakarreko diktadura izan zen, FET y de las JONS (denborarekin



Movimiento Nacional). Alderdia bizitza sozialaren kontrolaz arduratu zen eta
6

horretarako bertzelako sekzioak ere sortu zituen: Sección Femenina , Frente de
7
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Juventudes edota SEU . Komunikabideen kontrola edota zentsuraz ere arduratzen zen.


Nazionalkatolizismoa izan zen diktaduraren bertze oinarrizko ezaugarria,
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katolizismoak pisu handi izan zuen eta. Elizak legitimazioa eman zion diktadurari eta
horren truke zenbait gizartean kontrola lortu zuen: hezkuntzan, zentsuran eta moralean
(emakumearengan).


diktadurak

Horrekin batera, espainiar nazionalismoaren goraipamena egin zuen
eta

Espainiako

izaera

bateratua

eta
10

zentralista

nazionalismo inperialista eta arrazistaren bidez . Hortaz,

errebindikatu

nazionalismo periferikoak

eta tokian tokiko hizkuntzak zein ekimen kulturak debekatu egin zituen



zuen
11
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Francoren diktadurak ere hasieratik izaera militarra izan zuen: militarren

pisua handia izan zen diktaduran zehar eta militarismoaren printzipioen goraipamena
nabarmena izan zen (diziplina, desfileak, himnoak, bandera, arranoa ezkutuan,...).


Frankismoak, gainera, bere antimarxismoa eta antikomunismoa aldarrikatu

zuen diktadura osoan zehar, etekin handia ekarri ziona Gerra Hotzaren zehar.
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Patronoak eta langileak biltzen zituena, langileen kontrola lortzeko. Ideia hori gatazka sozialik ez zegoelakoan

oinarritzen zen (klase borrokarik ez), denek interes berbera zeudalakoan (armonia soziala zegoelakoan). Langileak
kontrolatzeko modua zen
5
6
7
8
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Familia politiko guztiak elkartuz: falangistak, karlistak, monarkiskoak, katolikoak,....
Pilar Primo de Riveraren menpe, emakumea adoktrinatzeko eta kontrolatzeko
Gazteak kontrolatzeko
Sindicato Español Universitario
Batez ere faxistak garaituak izan ondoren
Espainiako Historiaren aldi handiak behin eta berriro goraipatu eta gogoratu ziren: musulmandarren kontrako

borroka (,“birkonkista”), Errege Katolikoak, Austriak,...
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Nahiz Nafarroari kontzertu ekonomikoa onartu zitzaion gerran emandako babesaren truke (karlisten pisua ere).
Arabari ere.
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“hable usted en cristiano” esaldiak ongi laburbiltzen du ideia hori

3

“España una, grande y libre” esaldiak ongi laburbil dezake Frankismoaren funtsa.

FRANKISMOAREN FAMILIA POLITIKOAK ETA GIZARTE LAGUNTZAK:
1936ko estatu kolpea eman zutenen artean ideologia desberdinetako alderdi edo
joera politikoek bat egin zuten, komuneko helburuarekin, II. Errepublikarekin bukatzea.
Hala ere, haien artean desberdintasun ideologikoak zeuden, hala nola, estatu motari
13

zegokionez .

Francok

guztiak

bildu

zituen

alderdi

bakarrean,

haien

arteko

14::

enfrentamenduak ekidin gabe, baino aldi berean denak kontrolatuz : falangistak,
karlistak, monarkiko donjuanistak

15

eta katolikoak (Propagandisten Elkarte Katolikoa

edota OPUS)
Ejertzitoa eta Eliza ere ezinbertzeko aliatuak izan ziren frankismoarentzat.
Ejertzitoak ordenaren funtsa,

delitu politikoen epaia eta, batez ere hasieran, postu

politikoak eskuratu zituen; Elizak, arestian aipatu bezala, legitimazioa eman zion
diktadurari.
Baino bestelako sostengu sozialak izan zituen diktadurak,
-Elite ekonomikoak (lurjabea handiak, finantza eta industria taldeak, merkatariak,
lanbide liberalak)
-Iparraldeko lurjabe ertainak eta txikiak
-eta diktaduran zehar sortzen joan zen klase ertainaren multzo handi bat.
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Karlistek monarkia defendatzen zuten; falangistek edota Mola berak ez.
Francoren habilizia erakutsiz, baino baita familia horiei interesatu zitzaielakoz (gizartearen kontrola lortzeko). Nahiz
hasieran Falangek eragin gehiago izan zuen FET y de las JONS alderdian
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D. Juan Alfonso XIII.aren semea zen, Juan Carlosen aita. Tentsioak izan zituen Francorekin
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2. ERREPRESIO FRANKISTA, DIKTADURAREN OINARRIA
Gerran zehar
Hasiera hasieratik, bortizkeria eta errepresioa izan ziren II. Errepublikarekin
bukatzeko estatu kolpea eman zutenen tresna nagusiak, kolpe aurreko Molaren
agindutako leloari jarraituz: “izua zabaldu behar dugu”
Estatu osoko HILKETEI dagokienez, lurraren jabetzaren zein jornalarien lan
baldintzen inguruan gatazka eta mobilizazioak egondako eskualdeetan izan zen
bereziki gogorra errepresioa: Ebroko, Guadalquivir
gehien bat, 1936ko udan zein udazkenean.
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eta Guadiana

17

ibarretako arroetan,

Osotara 150.000 inguru pertsona erail

zituzten (gerran, 100.000 inguru; gerraostean, 50.000). Nafarroari dagokionez, errepresio
hori Ebroko Erriberan gauzatu zen batez ere, bertan erail baitzuten matxinatuek
Nafarroa osoan hil zituzten 3000 pertsonen gehiengoa.
1937tik aurrera prisioneroak sailkatzeko KONTZENTRAZIO EREKUMAK
sortu ziren (500.000 pertsona inguru), eta hortik lan egitera bidali zituzten milaka
pertsona, BORTXAZKO LANAK egiten (Langile Bataioetan). Horrela gerran zehar zein
gerra bukatutakoan milaka preso zein prisionero aritu ziren bortxazko lanak egiten
frontean, trenbideetan, hiri obretan (Gernikan, Belchiten...), lantegietan, urtegietan,
aireportuetan, Pirinio aldeko gotorleku zein errepidetan, etabar.

16
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Andalucia
Extremadura bereziki
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Gerra bukatutakoan
Gerra

bukatzeak

ez

zuen

ekarri

bortizkeria

amaitzea,

eta

errepresioa

instituzionalizatu egin zen. Horretarako gerra kontseiluak egin ziren (pertsona asko
eraildak izan ziren) eta zenbait lege onartu zuten errepresioa gauzatzeko:
18

- Erantzunkizun Politikoen Legea 1939an , garaituak ekonomikoki ere zigortzeko,
eta horretarako ISUNAK eta DESJABETZEAK

19

gauzatu ziren. Horrela, lurrak, etxeak edo

bestelako ondasunak galdu zituen familia askok, hainbat kasutan familiarteko batzuk
erailak edota espetxeratuak izan ondoren. LANA ere galdu zuten beste hainbestek,
administrazioan eta zenbait enpresetan martxan jarritako depurazio sistemaren bidez.
-1940an Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo
zigortzeko, komunismoarekin bat egina zutelakoan)

20

(masoneria

21

Gerra bukaturik, milaka pertsona izan ziren KARTZELARATUAK (1939an kopuru
gehiena, 280.000 pertsona), eta horretarako eraikin asko bihurtu zuten espetxe (San
Cristobal, kasu). Emakumeentzako espetxe bereziak ere sortu ziren, Las Ventas edota
Saturrarangoak, besteak beste. 1939tik aurrera, hala ere, nabarmen jaitsi zen estatu
osoan preso kopurua.
Prozesu honen barrenean agintari berriak irakaskuntza
18
19

20
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goitik behera

1934ko iraultzan zer ikusia zutenak ere zigortzen zituen, hau da, efekto retroaktiboa zuen.
Konfiskazioak (lapurketak, funtsean)
Masonen kontrako errepresioa: lana kenduz, beren logiak legez kanpo, hilerriak, sinbologia, isunak, ondasunak

kenduz,...
21

"Luchamos para formar un solo frente nacional contra los judíos y las logias de masones, contra Moscú y las

sociedades obreras de tipo marxista". Diario El defensor de Córdoba , julio del 36
22

Depuración de docentes. "La atención que merecen los problemas de enseñanza, tan vitales para el progreso de los

6

berrantolatzen bereziki saiatu ziren, eta horretarako irakasleen DEPURAZIOAK gertatu
ziren, hau da, kanporatuak izan ziren gerra aurreko
irakasle asko. Kultura mailan nabarmena izan zen
errepresioa, gerra aurreko ekimen asko errotik
ezabatuz.

Ahalegin
inguruan,

berezia
euskara

egin

zen

hizkuntzaren

bezalako

HIZKUNTZA

GUTXITUAK ZIGORTUZ eta II Errepublikan
martxan jarritako ikastolak eta eskola libreak
galaraziz.
Gainera, aintzat hartzekoa da errepresioa modu berezian zuzendu zela
EMAKUMEEN

AURKA,

genero

baloreen

23

arabera .

Askoz

gutxiago

izan

ziren

fusilatutakoak, baina emakume askok HUMILAZIO PUBLIKOAK eta SEXU ERASOAK
pairatu behar izan zituzten. Gainera, berehala ekin zion erregimen berriak errepublika
garaian erdietsitako lorpen sozialak indargabetzeari,

besteak beste, ezkondutako

emakumea senarraren menpeko bihurtuz. Frankismoak, gainera, emakume “gorriak”
gaitzestu zituen gaixorik zeudelakoan (Vallejo-Nájera psikiatra frankistak egindako
balizko ikerketetan oinarriturik....). Horretan justifikatu zuten haurrak haiengandik
banatzea

eta emakume askori

HAURRAK BAHITZEA,

diktaduraren aldeko familiei

pueblos, quedaría esterilizada si previamente no se realizase una labor depuradora del personal". Así justifica un decreto
de 1936 las llamadas Comisiones de Depuración de Enseñanza.
23

Un BOE de 1938 anticipa ya las intenciones sexistas del franquismo: “La tendencia del Nuevo Estado es que la
mujer dedique su atención al hogar y se separe de los puestos de trabajo”.

7

emateko.

Sección Femeninaren propaganda

Bestalde, 50.eko hamarkadaz geroztik, Ley de Vagos y Maleantes milaka
HOMOSEXUALEI aplikatu zitzaien, kartzela eta torturak pairatu zituztelarik.
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FRANKISMOAREN LEHENBIZIKO ETAPA:

AUTARKIA edo 1. FRANKISMOA (1939-1959)
3. FRANKISMOAREN BILAKAERA POLITIKOA ETA NAZIOARTEKO
HARREMANAK AUTARKIAN (1939-1959)

BILAKAERA POLITIKOA (BARNE POLITIKA)
II. Gerra Mundialak eta gerra zibilaren berehalako ondorioek erabat baldintzatu
zuten diktadura frankista sendotzea, baita bere bilakaera ere:
1939-1945 bitarte Falangeren nagusitasuna erabatekoa izan zen Francoren



gobernuan. Horrela, estatu faxistak eredutzat harturik, nazional-sindikalismoa nagusitu
zen,

hau

da,

antikomunismoa
Suñerrek


25

Falangeren
eta

ideologia
24

antikapitalismoa ,

(nazionalismoa,
agurra

faxistaren

sindikalismo

bertikala,

erabilera,…).

Serrano

pisu handia izan zuen etapa honetan.

1945tik aurrera, II. Gerra Mundiala bukaturik, falangistak baztertuak izan ziren

(galtzaileekiko harremanak ez erakusteko) eta Francok gobernua berregituratzea erabaki
zuen. Ondorioz, nazional-sindikalismoa lehenbiziko lerrotik atera eta

nazional-

katolizismoa ezaugarri nagusi bihurtu zen, sektore katolikoek pisu gehiago hartuz.
Konstituziorik ez zegoenez, legezkotasuna eta diktadura irudia ez emateko
(faxistak garaitu ondoren bereziki), Francok hainbat legeren bidez egituratu zuen
estatua, Funtsezko Legeak

26

zeritzonen bidez. Horrela haiek deitutako DEMOKRAZIA

ORGANIKOA eratzen joan zen.

24
25
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Enpresen eta bankaren nazionalizazioa defendatzen du, jabetza pribatua interes orokorraren gainean jarriz
Francoren koinatua
Leyes Fundamentales del Reino
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-1938an LANAREN FORUA onartu zuten, nazional-sindikalismoaren printzipioetan
oinarriturik lan harremanak arautzea helburu zuena: sindikatu bakarra onartzen zen eta
greba eskubidea deuseztatzen zen.
-1942an GORTEAK ERATZEKO LEGEAren bidez Gorteak

27

onartzen ziren: ez ziren

hauteskundeen bidez aukeratzen eta Francok kontrolatzen zituen. Gortearen kideak
28

prokuradoreak deitzen ziren , entitate korporatiboen artean aukeratuak (udalak,
29

sindikatua eta familien artean) . Horrela diktadurari demokrazia organikoa izena eman
zioten.
-1945ean onartu zen ESPAINIARREN FORUAn espainiarrek eskubideak eta askatasunak
zituztela aitortzen zen, nahiz eskubideak errespetatuko zituen bermerik ez ziurtatu.
”Todo español podrá expresar sus ideas libremente mientras no atenten a los principios
fundamentales del Estado”; “El ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero no podrán
atentar a la unidad espiritual, nacional y social de España ” (gazteleraz

dauden esaldi hauek ez dituzu ikasi

behar!!)

-Gainera, 1945ean ERREFERENDUM LEGEA aurrera atera zuten, erreferendumak

30

31

egingo ziren Francok nahi zuenean .
-1947an ONDORENGOTZA LEGEA

onartu zen, Espainia erreinu bihurtzen zen eta

Francok ondorengoa izendatzeko eskubidea izango zuen.
-1958an MUGIMENDU NAZIONALAREN PRINTZIPIOEN LEGEAren bidez, Mugimendua

32

alderdi bakarra izango zela aldarrikatu zen, estatuko kargu guztiak afiliatuak egon
behar zirelarik (militarrak, funtzionarioak, irakasleak,..)

27

“estatuko zereginetan Espainiako herriak parte hartzeko organo gorena”.

Teoríaz bere funtzioa legeak egitea zen, baino

praktikan botere hori Francoren esku zegoen.
28
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,,Prokuradorea izateko
Prokuradore asko Francok berak izendatuak ziren partidukideen artean, Hiri hanienetako alkateak, Unibertsitateko
erretoreak eta Elizaren hierarkiaren kideak ere Gorteetako kideak izaten ziren.

30

Herritarrei egiten zaien kontsulta

31
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21 urteko gorako emakumeek zein gizonek parte har zezaketen;

El Movimiento Nacional
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NAZIOARTEKO HARREMANAK (KANPO POLITIKA)
33

Isolamendutik....

II. Gerra Mundialean (1939-1945) Hitler eta Mussoliniren alde agertu zen Franco.
Gerran

sartzeko

ahaleginak

egin

bazituen

ere

(1940an

Hitlerrekin

Hendaian

34

elkarrizketatu zen), ez zen gerran sartu (Ingalaterraren azpilanak tartean) . Hala ere,
Francok División Azul bidali zuen Sobietar Batasunera faxistak laguntzeko. Laguntza
ekonomikoa ere eman zien esportazioen bidez (wolframioa) eta eskulana bidali zuen
35

Alemaniako industrietara . 1943an, faxisten galerak ikusita, Francok División Azul
erretiratu zuen.

División Azul-eko bolondresak tren geltokian agurtzen, SESBera joateko

Gerraren bukaera, faxisten porrotarekin batera, bere diskurtsoa aldatzen joan zen:
Falange baztertu zuen eta izaera katolikoa eta antikomunista indartu zuen, baita
monarkiazalea ere, Europako gobernu eskuindarrak zein EEBBak erakartzekotan.
Hala ere, 1945tik aurrera Espainia isolatua gelditu zen nazioartean:
-Nazio Batuen Erakundeak (ONU) frankismoa gaitzetsi zuen eta ez zion ordezkaritzarik
izaten utzi

36

33

Titulu horiek ez dituzu jarri behar

34

Francoren hainbat gertuko pertsonei dirua ordaindu zien Franco konbezitzeko gerran ez sartzen
Bertako fabriketan eskulana behar zen Alemaniako gizonak gerran zeudelakoz

35

36

1946 Espainiako ordezkariak erretiratu ziren
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-eta NATO tik ere (1949) Espainia baztertua izan zen.
38

....mundu mailan onartua izatera :
Baino 50. eko hamarkadan, gerra hotzaren testuinguruan, Francoren diktadura
komunismoaren kontrako aliatu bihurtu zen eta Francok base militarrak izateko aukera
eskaini zien EEBBei. Horrela isolamendutik ateratzen hasi zen:
-1953an EEBB eta Espainiaren arteko itunak

sinatu ziren: Espainiak laguntza

ekonomikoa eta militarra jasoko zuen eta horren truke base militarrak uzten zizkien
estatubatuarrei

39

-1953an ere Vatikanoarekiko Konkordatua sinatu zuen, non Elizak diru-laguntzak eta
botere handia jasotzen zuen hezkuntzan;
- eta 1955ean ONUn sartu zen.

Franco eta Einsahower 1959an

37
38

39

OTAN
Titulu hau ez duzu jarri behar
Rota, Zaragozan, Torrejón de Ardoz edota Morón (Bardeetan ere tiro poligono 1951ean)
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4.

FRANKISMOAREN

BILAKAERA

POLITIKOA

ETA

NAZIOARTEKO

HARREMANAK DESARROLLISMOAREN GARAIAN (1959-1975)
BILAKAERA POLITIKOA (BARNE POLITIKA)
40

50.eko hamarkadan nazioartean irekitze prozesua hasita zegoelarik , Francoren
diktadurak arnas bolada izan zuen eta diktadura sendotzea lortu zuen. Ondorioz,
autarkia utzi eta 1959-1973 Espainiako ekonomiak izugarrizko hazkundea izan zuen
(“Desarrollismoa”).
Ekonomian egondako aldaketek ez zuten, ordea, politikan irekierarik edo
aldaketarik ekarri, diktadura pertsonala izaten jarraitu zuen eta errepresioak gogor
jarraitu zuen eta.
60EKO. HAMARKADAN (erreformak abian)

41

1957an gobernu berria osatu zen, Opus Dei erakundearen TEKNOKRATAK
gobernuan sartuz. Carrero Blancok dagoeneko indarra hartu zuen etapa honetan.
Erreformismo teknikoaren alde egin zuten, autarkiak eragindako egoeratik ateratzeko
(diktaduraren jarraipena ziurtatzeko).
Gobernuaren helburu nagusia ekonomiaren garapena bultzatzea izan zen, baino
berrikuntza politikoa ere sustatuz. Hortaz, irekiera itxura ematekotan eta diktaduraren
irudia modernizatzeko, lege berriak eta erreformak egin ziren (diktaduraren azala
berrituz, edukia aldatu gabe):

-Hasteko, 1963an TOP epaitegia zibila sortu zuten delitu politikoak epaitzeko, nahiz eta
ez zuen errepresioa geldiarazi. GERRA KONTSEILUAK, baina, egin ziren delitu armatuak
epaitzeko (adibidez, 1970ean Burgoseko gerra kontseilua,)

40

aipaturiko hitzarmenak gogoratu

41

Izenburu horiek ez dituzu zertan erabili behar
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-Sasi konstituzioaren itxura emateko, 1966an ESTATUAREN LEGE ORGANIKOA

42

onartu

zen: diktadura demokrazia organikoa gisa definitzen zen eta Francoren ondorengoa
egongo zela ziurtatzen zuen (Espainia monarkia zela berretsiz); estatu burua eta
gobernu presidente karguak banatzen ziren; eta Heren Familiarra onartzen zen
prokuradoreen artean (familien ordezkaritza Gorteetan)
-Gainera, zentsura arintzeko PRENTSAREN LEGEA onartu zuen 1966an, nahiz zentsura
ez zen erabat desagertzen (Fraga Informazio eta Turismo ministroa zelarik)
-Bestalde, SEGURTASUN SOZIALA sortu zen hamarkada honetan, jubilazioa onartu
edota osasungintza publikoa martxan jarriz.
-Etapa honetan ere

ERLIJIO ASKATASUN LEGEA onartu zen, erlijio guztien praktika

askatasuna baimenduz.
-1969an ONDORENGOTZA LEGEA onartu zuen, Juan Carlos ondorengoa izendatuz

“Todo queda atado y bien atado”

DIKTADURAREN KRISIA 70. EKO HAMARKADAN: inmobilisten garaipena
70.eko hamarkadan diktaduran barneko zatiketa gertatu zen bi sektoreren
artean: inmobilistak edo “bunkerra”, diktadura gogorrarekin jarraitu nahi zutenak
(Carrero Blanco, buru) eta aperturistak, irekieraren alde zeudenak (Fraga, kasu)
42

Bertze Funtsezko Legea
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1973an Francok CARRERO BLANCO

43

izendatu zuen gobernuaren presidente,

inmobilisten garaipena suposatzen zuena (Francoren gainbeherakada fisikoa nabarmena
zen momentuan). ETAk Carrero hil ondoren, inmobilistak indartuak atera ziren, Francok
ARIAS NAVARRO izendatu zuen presidente eta erreformak egiteko aukera itxita gelditu
zen eta errepresioak gogor jarraitu zuen, egindako gerra kontseiluek demostratzen
duten bezala:


1970ean Burgoseko Prozesua: hainbat ETA kide epaitu ziren heriotza-zigorrak
ezarriz (nazioarteko mailan protestak eragin zituen eta heriotza-zigorrak
kommutatuak izan ziren);
44



1974an Puig Antichen erailketa



edota 1975ean ETA eta FRAP kideen hilketak (diktaduraren azkenengo hilketak)
Barne krisia zein nazioarteko krisi ekonomikoaren testuinguruan, 1975eko

azaroaren 20an Francoren heriotza gertatu zen.
NAZIOARTEKO HARREMANAK (KANPO POLITIKA)
50.eko hamarkadan, Gerra Hotzaren testuinguruan, Espainia isolamendutik atera
eta nazioarteko harremanak izaten hasi zen (EEBBekiko ituna, ONUn sartu zen,
Vatikanoarekiko Ituna). Hala ere, bi aferak itxi gabe gelditu ziren Francoren
gobernuarentzat: Gibraltar eta Europako komunitatean sartzea.
Gibraltar auziari dagokionez, Ingalaterrarekiko elkarrizketek huts egin ondoren,
1969an Gibraltarrekoek Ingalaterraren menpe jarraitzea erabaki zuten erreferendumean,
eta, hortaz, Francoren gobernuak hesiaren itxiera agindu zuen. Espainiak erabateko
komunikazioak apurtu zituen koloniarekin eta, bertzeak bertze, milaka espainiarrek lana
galdu zuten bertan. Hesia ez zen 80.eko hamarkada arte berriro ere ireki.
Diktadura izanda, Europako Komunitate Ekonomikotik kanpo gelditu zen
Espainia, nahiz eta 1962an horretan sartzeko eskaera egin (testuinguru horretan
Municheko Kongresua gertatu zen)
43
44

Barne politika gogortzearen aldekoa: zentsura gogortzea, elkarte politikoen legea baztertuz,...
Garrote vil delakoarekin hil zuten
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Bestalde, Espainiari ere deskolonizazio prozesuak eragin zion, Afrikan zituen
kolonien galera eta independentziak onartu behar izan ziuen eta:

 Marokon, 1956an Rif eta 1969an Ifni
 1968an Ekuatore Ginea
 1975ean,

Franco

hil

baino

lehenago,

Mendebaldeko Sahara (Marokok berehala
okupatu zuen “Martxa Berdea” delakoa
antolatuz)

5.

EKONOMIA

FRANKISMOAREN

GARAIAN:

AUTARKIATIK

DESARROLLISMORA
AUTARKIA
40. eko hamarkadan BURUASKITASUN EKONOMIKOA edo AUTARKIA bilatu zuen
diktadurak, bai ideologiagatik (faxismoaren ezaugarria baita), bai nazioartean izandako
isolamenduagatik. Politika hau justifikatzeko diskurtso patriotikoa eta faxista erabili
zuen. Ondorioz, estatuak ekonomia zuzendu zuen

45:

eta

erakunde publikoak

sortu

zituen ekonomia bizkortzeko (huts egin bazuten ere):
 Nekazaritza

bultzatzeko,

1940an

Gariaren

Zerbitzu

Nazionala

sortu

zen,

produktoreek estatuari saldu behar zizkioten beren uztak estatua salmentaz
45

Francisco Comín, en un trabajo sobre la política presupuestaria de la autarquía comenta que el primer Presupuesto de posguerra,
de 1940, ascendió a 7.160 millones de pesetas (430 millones de euros). Las prioridades de gasto eran, por este orden: pagar los
atrasos de la guerra, subir el sueldo a los funcionarios y militares, comprar material para el Ejército, pagar a la Iglesia, costear la
reconstrucción, sanidad o educación.
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arduratzeko. Estatuak nekazal-produktuen prezioak baxuak ezartzen zituen eta
horrek produktoreak desmotibatu zituen.
46

 Industria bultzatzeko, 1941ean INI sortu zen, enpresa publikoak sortzeko: RENFE,
SEAT, siderurgian, meatzaritzan, elektrikoak (Endesa)...
-Gainera, estatuak guztiz kontrolatzen zituen kanpokoekiko trukeak, inportazioak
asko murriztuz. Inportatzen ziren produktuak, baina, asko garestitu ziren (petroleoa,
kasu).
AUTARKIAREN ONDORIOZ, gerra osteko urteetan ATZERAPEN EKONOMIKOA
izan zuen Espainiak, izan ere
-Industria eta nekazal ekoizpen urria egon zen, hortaz, kontsumo ondasun gutxi.
-Bizimailak behera egin zuen (errenta per kapita gerra aurretik baino baxuago izan zen);
- janariaren arrazionamendua ezarri zen: arrazionamendu-txartelak banatu ziren (19391952), non oinarrizko jakien banaketa zehazten zen (ogia, esnea, garbantzuak, olioa,...).

-Horren ondorioz, merkatu beltza edo estraperloa sortu zen, hau da, merkatu ofizialetik
at sortu zen merkatu paraleloa. Horretan askoz garestiago saltzen ziren oinarrizko
jakiak, baino baita produktu industrialak ere (estatuak baimenduta, goi funtzionarioek
ere parte hartu baitzuten). Goi klasea, beraz, are gehiago aberastu zen honi esker

-Politika autarkikoaren ondorioz POBREZIA ETA GOSEA

egon zen, eta hirietako

txabolismoa edota herrietan kobazuloetan bizi izatea arrunta izan ziren. Egoera
horretan hilkortasun tasak gora egin zuen.
46

Instituto Nacional de Industria
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Falangeren Auxilio Social izeneko erakundek jantokiak ireki zituen, diktaduraren aldeko propaganda tresna izan zena.

1950. eko HAMARKADAN egoerak oso kaxkarra bazen ere, ALDAKETA BATZUK
eman ziren hamarkadan zehar, besteak beste, arrazionamendu-txartela (1952an).

EKONOMIA DESARROLLISMOAN: 1959-1975

60.ekohamarkadan aldaketari ekin behar izan zion diktadurak politika
ekonomikoan Aurreko hamarkadan nazioartean sinaturiko hitzarmenei esker, Francoren
diktadurak arnas bolada izan zuen eta diktadura sendotzea lortu zuen.
1957an gobernu berria osatu zen, Opus Dei erakundearen TEKNOKRATAK
gobernuan sartuz,

47

Erreformismo teknikoaren alde egin zuten, autarkiak eragindako

egoeratik ateratzeko, Espainia mundu kapitalistan sartzeko eta diktaduraren jarraipena
ziurtatzeko. Horretarako zenbait plan ekonomiko jarri zuten martxan ekonomia
liberalizatzeko:

47

Falangeren printzipioak baztertuz. Teknikariak, liberalismo ekonomikoa kontserbadorearen jarraitzaileak,
lehentasuna ematen zioten ekonomia bizkortzeari, printzipio ideologikoei baino.
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 1959AN EGONKORTZE PLANA onartu zen

48

 60EKO HAMARKADATIK 1975 bitarte GARAPEN PLANAK jarri zituzten martxan,
Espainiako industrializazioa azkartu zutenak.
Plan hauen bidez, estatuak laguntzak eta abantaila fiskalak eman zizkien enpresei eta

kanpoko enpresak ere inbertitzen hasi ziren Espainian. Horrela,
-INDUSTRIALIZAZIO AZKARRA eman zen: lantegi handiak sortu ziren (fordismo sistema
49

erabiliz), adibidez, automobilgintzan (SEAT, Renault,...) , kontsumo ondasunen sektorean
(elektrogailuak, altzarigintza) edota kimikagintza eta burdingintza. Nafarroan, adibidez,
1964an Diputazioak

50

Plan de Promoción Industrial delakoa jarri zuen martxan eta

Landaben poligono industriala sortu zen, bertzeak bertze, AUTHI fabrika kokatuz.
-NEKAZARITZAN ere berrikuntzak eman ziren, izan
ere teknifikazioa eta ureztatze planak bultzatu ziren
urtegiak eta ubideak eraikiz, eta kolonizazio herriak
eraiki

ziren

kolonoak

erakartzeko:

Nafarroan

Gabarderal, Rada edota Figarol; Extremaduran Plan

Badajoz delakoa bultzatu zen.

48

Oztopoak kendu ziren kanpoko enpresak Espainiara etortzeko, gastu publikoa murriztu zen, pezeta debaluatu zen esportazioak

bultzatzeko
49
50

“Garapen-poloak” finkatu zituen zenbait zonalde garatzeko: Sevilla, Coruña, Burgos, Valladolid,.

Felix Huarte eta Urmenetaren esku

19

-Gainera, TURISMOAREN sektoreak ere izugarrizko garapena ezagutu zuen, kanpoko
turistak hasi baitziren heltzen eta, ondorioz, dibisak ere.

Ondorioz, 60.eko hamarkadan hazkunde ekonomiko handia gertatu gertatu zen
eta, orokorki, bizi mailaren hobekuntza ekarri zuten. Hazkunde horren atzean, harturiko
neurriak ez ezik, bertzelako faktoreek

ere zer ikusi handia izan zuten: diktadurak

soldata txikiak erraztu zituen, nekazal munduko lan esku merkea egon zen eta
Europako

hazkunde

ekonomikoa

Espainiako

ekonomiaren

bultzada

izan

zen.

kanporakorako emigrazioek, gainera, langabezia arindu zuten.
Datu hauek, ordea, ezin dute Espainiako ekonomiaren hutsuneak ezkutatu:
-Nekazal-munduko atzerapena, industria edo zerbitzuekin konparaturik. Langabeziak
gora egin zuen sektore horretan.
-Kanpoko inbertsioen eta teknologiaren dependentzia handia (industrializazioak batez
ere kanpoko enpresek bultzatu zuten)
-Aberastasuna ez zen behar bezala banatu (zonaldeen eta sektoreen arteko

20

desberdintasunak sortu ziren)
51

Gabezia hauek 1973an azaleratu ziren (krisi ekonomikoa hasi zen urtean )

6. FRANKISMOAREN KONTRAKO OPOSIZIOA
40. EKO HAMARKADAN (GERRA OSTEA edo AUTARKIAN):
40. hamarkadan errepresio gogorra eta erbestea gertatu zen, beraz, oso zaila
izan zen barnean oposizioa antolatzea. Errepresioak langile mugimendua oso ahul utzi
zuen eta alderdi ezkertiarrak zein sindikatuak erabat deseginda eta banaturik gelditu
ziren. PCE izan zen klandestinoki indar gehien hartuko zuena.
1945ean

oposizioaren

zati

bat

ERBESTEKO

GOBERNU

ERREPUBLIKANOA

52

antolatzen saiatu ziren (hasieran Mexikon, gero Parisen) , baino barne tentsioek haien
arteko banaketa eragin zuten. Euskal Gobernua eta Generalitatekoa ere erbestean
antolatu ziren.
Hamarkada honetan MAKIA izan zen oposizio inportanteena, PCEk bultzaturik
(sozialistek eta anarkistek parte hartu bazuten ere). Indar gehien izan zuen zonaldeak
Maestrazgo, Asturias, León

edota Andaluzia izan ziren. 1944an Frantzian zeuden

makiak Aran ibarretik sartu ziren Espainian diktadurarekin bukatzeko asmoz, baino
porrot egin zuten. II. Gerra Mundiala bukatu ondoren makien porrota etorri zen,
nazioartean Franco onartua izan ondoren. 50eko hamarkadan, beraz, desagertu egin
zen.
CARTA de un guerrillero de León (Marcelino Fernández) a un periodista francés. 1948
“Escucha: yo mando los guerrilleros de tres provincias, divididos en pequeños grupos de 10 a 15 hombres cada
uno. Vivimos en las montañas, en los bosques de difícil acceso; nos desplazamos siempre. Nos cazan más que a los
jabalíes y a los lobos. Hace unos días el grupo dirigido por Taz cayó en una emboscada y fueron masacrados los 11
hombres que lo componían, por cuyo hecho fue condecorado el jefe de la patrulla franquista, Luis Figueras,
comandante.”

51

Petroleoaren krisia

52
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Bestalde, DON JUANEK zenbait manifestu kaleratu zuen diktaduraren kontra eta
Espainian monarkiaren alde egiten, nahiz azkenean amore eman eta Francoren planak
onartu behar izan zituen (Juan Carlosen alde)
40.eko hamarkadan, bestalde, diktaduraren garaiko lehenbiziko GREBAK
antolatu ziren, autarkiak eragindako zailtasun ekonomikoei aurre egiteko: 1946an
Manresan eta 1947an greba orokorra egin zen Bizkaian. Hurrengo hamarkadan ere
hainbat greba antolatu ziren: 1951an Bartzelonan (tranbiaren greba) edota Iruñean

53

,eta 1958an Asturiasen. Ikasleen lehenbiziko mobilizazioak ere hasi ziren Bartzelonan
eta Madrilen.

OPOSIZIOA DESARROLLISMOAN
60. EKO HAMARKADAN diktaduraren kontrako oposizioa areagotu egin zen
54

 Alde batetik oposizio soziala areagotu zen :
Izan ere, LANGILEEN OPOSIZIOA gero eta handiagoa izan zen eta greba kopuruak
gora egin zuen
- Langileriaren artean zenbait erakunde sindikal katolikoak indarra hartzen joan
ziren, JOC

55

eta HOAC, eta beranduago USO (zenbait apaizek ere langileen

erreibindikazioen alde egin zuten).
- Gainera, 1964an, CCOO (Langile Komisioak) estrategia bultzatu zuten langileek
(komunistak, maoistak, katolikoak, sozialistak,…): CCOOren kideak sindikatu bertikalean
sartu zituzten handik grebak edota soldata igoerak bultzatzeko.

56

Horrela, CCOO

langileen borrokaren tresna nagusia bihurtuz.

53

Hamarkada hauetako grebak batez ere bizibaldintza duinak eskatzeko izan ziren (“biziraupen grebak”). 1951ean
arraultzen prezioen igoera gertatu zen eta manifestazioak antolatu zituzten Iruñeko emakumeek. Frabriketako zein
denden langileek bat egin zuten.
54
Titulu hauek ez dituzu jarri behar
55
Juventud Obrera Cristiana
56
Hermandad Obrera de Acción Católica
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-IKASLEEN PROTESTAK ere ugariak ziren: ikasleen sindikatuak sortu ziren ikasleen
sindikatu ofizialari (SEU) aurre egiteko eta unibertsitateetan grebak hasi ziren.
-Bestalde, AUZOKIDEEN MUGIMENDUAK protagonismo handia hartu zuen:
hirietako auzo berrietan auzokideak mobilizatzen hasi ziren, auzoen bizi baldintzak
hobetzeko: osasun zentroak bultzatzeko, eskolak, zerbitzu sozialak. Demokraziaren
aldeko aldarrikapenak ere egiten ziren. Emakumeek parte handia izan zuten
mugimendu honetan (hauetako asko senarrak kartzelan izandakoak ziren).

 Alderdi politikoen oposizioari dagokionez, hauen berrantolaketa gertatu zen
klandestinitatean eta, ondorioz, oposizioa indartu egin zen:
-PCE indar handien lortu zuena izan zen, Santiago Carrillok gidatua; PSOE
alderdia berritu eta Felipe Gonzalez zuzentzen hasi zen; nazionalista katalanak zein
euskaldunak (PNV) ere erbestetik aritu zen;
-eta

alderdi

berriak

sortu

ziren,

DEMOKRAZIA

57

58

KRISTAUA

alderdi

59

kontserbadorea ; edota ezkerreko bertze batzuk: LCR (LKI) , PCE(m-l) , Partido del
Trabajo edota ORT (Nafarroan indar handia izan zuena).
-KARLISMOAREN barruan, gainera, korronte ezkertiarra agertu eta diktaduraren
kontra egin zuten (Carlos Hugoren jarraitzaileak).

 Bestalde, 1959an ETA talde armatua agertu zen eszena politikoan, atentatuak
eta bahiketak egingo zituena.

57
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Gil Roblesen eskutik
Liga Comunista Revolucionaria
Partido Comunista España (marxita-leninista): PCE alderditik aldendu zena, arderdi horrekin kritiko zelakoz. FRAP
taldea sortu zen hortik, borroka armatuari ekin ziona.
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70. EKO HAMARKADAN (TARDOFRANKISMOA)
70.EKO

HAMARKADAN,

krisi

testuinguru

batean,

Frankismoaren

kontrako

protesta areagotu egin zen:
-ikasleen eta langileen grebak eta manifestazioak maiz gertatzen ziren
(Nafarroan, adibidez)
-ETAren atentatuak ez ezik (1973an Carrero Blanco, kasu) beste ezkerreko taldeek
ere borroka armatuari ekin zioten, FRAP eta GRAPO. Atentatuen aurrean salbuespen

egoerak deklaratzen ziren eta errepresio gogorra (1970ean Burgoseko Prozesua, kasu);
- Gainera, atzerrian PCEk

60

zein PSOEK

61

ekimenak bultzatu zituzten diktaduraren

kontra egiteko.
- Eta Frankismoaren zutabeak ziren bi erakunderen barruan frankismoaren kontrako
jarrerak hasi ziren sortzen: elizaren hierarkiaren barruan (Tarancón kardelana, kasu), eta
62

ejertzitoaren barruan hainbat militar diktaduraren kontra lerrokatu ziren .
Konfliktibitate testuinguru horretan, eta azkenengo hilketak onartu ondoren,
1975eko azaroaren 20an Francoren hil zen, Trantsizio izeneko prozesuari hasiera
emanez.
1975eko irailean, FRAP eta ETAko
kideen hilketak gertatu ziren
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BATZAR DEMOKRATIKOA
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KONBERGENTZIA DEMOKRATIKORAKO PLATAFORMA

62

1974an UMD sortu zutenak
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