LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA
EN QUÈ VA CONSISTIR LA GUERRA CIVIL
La Guerra civil espanyola, va durar de 1936 a 1939, va ser un conflicte militar que
estava en contra de la república espanyola governada per l'esquerra, organitzada pels
nacionalistes, i va finalitzar amb la victòria dels nacionalistes.

Els bàndols eren: el Nacional i d'altra banda el bàndol republicà.

ORIGEN DE LA GUERRA CIVIL
A Espanya després de la segona república (1931), la crisi que va posar al país en una
guerra civil, es va desencadenar pel sorgiment de l'esquerra després de les eleccions de
febrer de 1936 i per la reacció de la dreta secundada pels líders de l'exèrcit (els generals
José Sanjurjo Sacanell, Emilio Mola i Francisco Franco).

INICI DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

El 17 de juliol es van alçar les tropes espanyoles del Marroc i l'endemà la rebel·lió es
va estendre, establint-se a les províncies rurals del centre-nord i a les ciutats de Burgos,
Salamanca i Àvila.

A la fi de juliol, els nacionalistes controlaven quasi tota Espanya.

EL PAPER DE FRANCO
El general Franco que, estava atrapat al Marroc pels republicans, va poder desembarcar
en el sud d'Espanya entre finals de juliol i principis d'agost gràcies a un pont aeri i naval
organitzat per Alemanya i Itàlia.

FRANCO EL GENERALÍSSIM
Entre el 29 i el 30 de setembre, la junta militar de Burgos va nomenar a Franco
generalíssim i cap del govern nacionalista, reconegut poc més d'un mes després per
Hitler i Mussolini, els qui van ajudar a Franco.

*Segell de Franco

ELS REPUBLICANS

Amb l'atac a la capital, ple de refugiats i sense aigua i aliments, els republicans podien
comptar amb subministraments de vehicles i armes de la Unió Soviètica.

El 6 de novembre, el govern republicà es va trasladar a València, mentre que el
comando de la plaça a Madrid va ser confiat al general José Miaja.

Una sèrie de batalles van seguir al desembre de 1936 i març de 1937 en Boadilla,
Jarama i Guadalajara els nacionalistes van conquistar les províncies basques en la
següent primavera-estiu, fent ús de la cobertura aèria bombardejant a la població de
Guernica.

*Quadre de Picasso sobre la batalla de Guernica

El 7 de març de 1938, Franco va llançar una ofensiva massiva a Aragó i Castella. Van
arribar al 15 d'abril. el Mediterrani, separant a Catalunya del govern de València.

EL FINAL DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA

Al juliol, els republicans van llançar la seua última gran ofensiva en el riu Ebre, el front
de Catalunya es va trencar immediatament i el 26 de gener de 1939 va caure Barcelona.

L'1 d'abril, el govern de Burgos va anunciar oficialment la fi de la guerra civil.
400.000 republicans van ser forçats a l'exili i la victòria de Franco es va
institucionalitzar en 38 anys de dictadura. Més d'un milió d'opositors al règim de
Franco van passar la vida a la presó o en camps de treball. Més de 400,000 persones
van morir durant la guerra, mentre que al voltant de 100,000 van ser executades entre
1939 i 1943.

Després del final de la guerra civil, arribaria la dictadura de Franco.

CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA CIVIL

Gran quantitat de pèrdues humanes (quasi un milió), no totes per la batalla bèl·lica,
també produïdes pels bombardejos sobre les poblacions civils.
Espanya va estar en una dictadura 38 anys per Franco, per la qual cosa va fer que
Espanya no avançara industrialment ni econòmicament.

*Mapa Bombardejos Espanya.

