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 OPCIÓN A 
 

Os seguintes documentos permiten abordar algúns aspectos da evolución social e a vida cotiá durante a ditadura 

franquista. Na túa redacción debes tratar as seguintes cuestións: trazos xerais da evolución socioeconómica; o 

papel da censura na represión das liberdades en diferentes ámbitos; a imposición excluínte da moral católica; a 

subordinación da muller, en situación de desigualdade legal. 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. O poeta Manuel María lembra os difíciles anos da posguerra en Outeiro de Rei (Lugo): 

“Na posguerra inmediata comezaron a escasear os alimentos. Estaba racionado o azucre, o café, o aceite, o xabón, o 

pan e outras provisións. Había unhas cartillas, chamadas de “racionamento”, cuns cupos para controlar estes artigos. 

Con frecuencia tardaban moito en chegar ás tendas”. 

 

Doc.2. A censura reprimía a liberdade de expresión en todos os ámbitos. Dous exemplos: 

A) Instrución de 1942:  

“¡Atención censores! Todas as fotografías sobre campionatos de deportes da Sección Feminina, nas que as 

camaradas estean ensinando os xeonllos están prohibidas e por tanto deberán ser riscadas”. 

B) Informe do censor sobre a obra de Ricardo Gullón “La poesía de Luis Cernuda” (1952): 

“Exaltación dun autor (…) que combateu publicamente ao Réxime (…). Non se trata de riscaduras como as 

aconsellables nas páxinas 2, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37 e 38, senón do problema de resolver sobre a apoloxía 

dunha figura e unha temática declaradamente inimiga dos principios relixiosos (…). É blasfematorio (…), é uranista 

(…) é roxo”. 

 

Doc.3. Normas de modestia. Diócese de Málaga, 1943: 

“11ª. Repróbase como práctica inmoral (…) que os noivos anden sós por lugares afastados, como tamén que se 

permitan actitudes e familiaridades impropias entre os que aínda non están unidos polo santo sacramento do 

matrimonio (…). 

13ª. Os bailes modernos (…) constitúen, falando obxectivamente, pecado grave de luxuria ou polo menos de 

escándalo”. 

 

Doc.3. Consellos da Sección Feminina para ser unha boa esposa (1953): 

“Fai que se sinta ás súas anchas. Deixa que se acomode nunha cadeira de brazos ou se recoste no cuarto. Ten unha 

bebida quente lista para el (…). Arranxa a súa almofada e ofrece quitarlle os zapatos. Fala con voz doce e 

pracenteira”.  

 

Doc.4. Código Civil (1958): 

“Artigo 57. O marido ten que protexer a muller e esta tenlle que obedecer ao marido. 

Artigo 58. A muller está obrigada a seguir o marido onde este fixe a súa residencia. 

Artigo 59. O marido é o administrador único dos bens da sociedade conxugal”. 

 

Doc.5. Variación dalgúns indicadores do nivel de benestar na década dos sesenta: 

 1960 1970 

Renda por habitante (en dólares) 290 818 

Taxa de analfabetismo (por 100 habitantes) 11,2 5,7 

Teléfonos (por 1.000 habitantes) 59 135 

Televisores (por 1.000 habitantes) 5 70 

Frigoríficos (produción por 1.000 habitantes) 1 25 

Enerxía eléctrica (Kw/h por habitante e ano) 612 1.515 

 

 

 

 

 


