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ESQUEMA-RESUM TEMA 12 – LA GUERRA CIVIL (1936-1939)  

INICI DE LA  
GUERRA CIVIL  

• Cop militar  

- 17 de juliol, Canàries i el Marroc; 18 de juliol, Península - 
Protagonitzat per gran part de l’exèrcit amb el suport de 
la dreta autoritària  
- Resposta dels governs de la República i de la  
Generalitat. Participació d’organitzacions obreres a favor 
de la República  
- Fracàs del cop militar →  Divisió d’Espanya en dues 
zones: republicana i insurrecta. Inici de la guerra civil  

• Repercussió 
internacional  

- Presa de posició de l’opinió pública mundial  
- Suport als insurrectes: l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista  
- Política de no-intervenció de les democràcies  
- Suport a la República: les Brigades Internacionals i 
l’URSS  

ZONA REPUBLICANA  

• Revolució social  

- Col.lectivitzacions  
- Persecució ideològica de les dretes i de l’Església  
- Formació de comitès i milícies populars  

- A Catalunya  

- Comitè Central de Milícies  
Antifeixistes (Lluís Companys)  
- Consell d’Economia de Catalunya i  
Decret de col.lectivitzacions  

• Governs d’unitat  
(setembre 1936-maig  
1937)  

- A Catalunya: govern d’unitat (Tarradellas)  
- A Espanya: govern de Largo Caballero  
- Participació d’anarquistes, republicans, socialistes i 
comunistes  
- Creació de l’Exèrcit Popular i esforç bèl.lic  
- Enfrontaments dels anarquistes i el POUM amb els 
republicans i els comunistes (fets de Maig, 1937) 
- Crisi de govern  

• Govern Negrín  
(maig 1937-març 1939)  

- Persecució del POUM i augment del poder dels 
comunistes  
- Esforç bèl.lic (Programa dels Tretze Punts)  
- Dificultats internacionals (Acord de Munic) i derrotes 
militars  

- Concentració del 
poder en el govern 
central  

- Trasllat a Barcelona del Govern de 
la República  
- Eliminació de competències de la  
Generalitat  

ZONA SUBLEVADA  
• Construcció d’un Estat 
totalitari  

- Junta de Defensa Nacional  
- Franco, cap de l’Estat (Govern de Burgos)  

→  
- Decret d’unificació  
- Primera legislació: Estat confessional i supressió de 
les reformes de la República  

• Repressió institucionalitzada: persecució ideològica  

FASES MILITARS  

• Batalles per Madrid i front d’Aragó (juliol 1936-març 1937)  
• Batalla del nord (abril-octubre 1937)  
• Ofensives de Terol i arribada al Mediterrani (desembre 1937-abril 1938)  
• Batalla de l’Ebre i ocupació de Catalunya (juliol 1938-febrer 1939)  
• Fi de la guerra (abril 1939)  

EFECTES EN LA POBLACIÓ  
• Fam, misèria, mortalitat  
• Bombardeigs i destrucció  
• Refugiats i exiliats republicans  



 


