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HISTORIA DE ESPAÑA 

 

OPCIÓN A 

ORIENTACIÓNS: Os seguintes documentos permiten elaborar unha composición sobre a situación que se viviu en 

España logo da guerra civil. Nela debes abordar as seguintes cuestións: a instauración dun réxime político ditatorial, 

comezada xa durante a contenda bélica; a penuria económica dos longos anos de posguerra e a adopción dunha 

política autárquica; a amizade coas potencias fascistas e o posterior illamento internacional. Lembra que non se trata 

de responder a preguntas illadas, senón de realizar unha composición coherente e argumentada, e que na avaliación se 

terán en conta os coñecementos, a utilización dos documentos e a corrección da expresión escrita.  

Doc.1.-Discurso de Francisco Franco (18 de xullo de 1938), en conmemoración do Alzamiento Nacional: 

“Correspóndenos a paladinaxe dunha fe, unha civilización e unha cultura gravemente ameazadas polos principios 

roxo-comunistas (...). 

Á irresponsabilidade política dos partidos liberais, sucede a unidade da nosa Cruzada, organicamente constituída; a un 

Estado neutro e sen ideais, substitúeo o misional e totalitario, que orienta ao pobo sinalándolle o camiño (...). 

Hai que soldar ao pobo, dividido polos partidos; hai que unir medio século de separacións; hai que borrar os prexuízos 

da loita de clases (...); hai que elevar os principios do Movimiento”. 

 

Doc.2.-“Fundamentos e directrices dun Plano de 

saneamento da nosa economía, harmónico coa 

nosa reconstrución nacional” (1939), por 

Francisco Franco: 

“Imponse á nosa política comercial no exterior: 

1º.Suprimir importacións que non sexan 

indispensables. 

2º.Reducir aquelas que poidan ter un substitutivo ou 

permitan esta redución. 

3º.Implantación de novas industrias e regos que nos 

faciliten os produtos que hoxe importamos. 

4º.Intensificar as nosas exportacións, mesmo 

primándoas”. 

 

Doc.4.-Entrevista entre Franco e Hitler en 

Hendaia (1940): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc.5.-En decembro de 1946, a Asemblea Xeral da 

ONU condena o réxime de Franco: 

 “A) Pola súa orixe, natureza, estrutura e 

comportamento xeral, o réxime de Franco é un 

réxime fascista, organizado e implantado en grande 

parte mercede á axuda da Alemaña nazi e da Italia 

fascista de Mussolini. 

 B) Durante a longa loita das Nacións Unidas 

contra Hitler e Mussolini, Franco prestou unha axuda 

moi considerable ás potencias inimigas, malia as 

continuas protestas dos aliados (...). 

 A Asemblea Xeral (…), recomenda que se 

prohiba ao Goberno de Franco pertencer aos 

organismos internacionais creados polas Nacións 

Unidas ou relacionados con elas (...). 

 Así mesmo, a Asemblea recomenda que 

todos os Estados membros das Nacións Unidas 

retiren inmediatamente os embaixadores e ministros 

plenipotenciarios que teñen acreditados en Madrid”.

Doc.3.-Cartilla de racionamento, 1952: 


