
RELACIÓN TEMAS E EXAMES DE 
SELECTIVIDADE.

l A guerra da independencia 1808-1814.

̶  Xuño 2008.

l Evolución política durante o reinado de Fernando VII, 1814-1833 . 

̶ Setembro 2002.

l A vida política durante o reinado de Isabel II. 

̶ Xuño 2002, setembro 2011.

l A desamortización.

̶  Xuño 2004, xuño 2009.

l A evolución política no Sexenio Democrático, 1868- 1874.

̶  Setembro 2008, setembro 2005. Xuño 2013.

l Desenvolvemento económico no século XIX sobre todo na industria.

̶  Setembro 2001, setembro 2010.

l Fundamentos políticos da Restauración borbónica e funcionamento real do 
sistema. 

̶ Setembro 2003.Setembro 2012.

l Movemento  obreiro  en  España  desde  as  súas  orixes  ata  a  crise  da 
Restauración. 

̶ Xuño 2007. Xuño 2012.

l Tres sistemas políticos diferentes: absolutismo, liberalismo democracia.

̶  Setembro 2007, xuño 2011.

l Constitucións depositarias da soberanía do século XIX. 

̶ Setembro 2004. Xuño 2010.

l A crise da Restauración. 

̶ Xuño 2005.

l A ditadura do xeneral  Primo de Rivera centrándose no ámbito político e 
económico. 

̶ Ano 2006, xuño 2009.

l A instauración da II República . 

̶ Setembro 2002.

l Evolución política da II República ata o golpe de Estado de 1936.

̶  Setembro de 2003, setembro 2009.
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l As relacións Igrexa- Estado dende a implantación do liberalismo na década 
de 1830 ata a guerra civil. 

̶  Xuño 2001.

l A rebelión militar de 1936. 

̶ Xuño 2007.

l  A guerra civil.

̶  Xuño 2002, setembro 2007. Xuño 2012.

l  Situación que se viviu en España logo da guerra civil.  

̶ Setembro 2004, setembro 2008.Xuño 2014

l Instauración e institucionalización do réxime franquista.

̶  Setembro 2001, xuño 2008. Xuño 2013

l A oposición ó réxime franquista.

̶  Xuño 2001, xuño 2004.

l Evolución da política económica durante o franquismo.

̶  Setembro 2005, setembro 2011. 

l  A figura de Franco: 

̶ setembro 2012.

l  Final do franquismo e transición democrática.

̶  Xuño 2010.

l Transición á democracia. 

̶  xuño 2003, setembro 2010, 

l  Reiterada intromisión do exército na vida política.

̶  Xuño 2005. Xuño 2014.

l Relacións Igrexa e Estado.

̶  Setembro 2009.

2º Bac. Historia. Relación temas – exames de selectividade.

 2 de 2



41

COMPOSICIÓN DE TEXTO  (tema de tipo histórico)

09

OPCIÓN 1
Os seguintes documentos deben permitirche a realización dunha composición sobre o período histórico comprendido 
entre 1808 e 1814, no que se desenvolve a chamada Guerra da Independencia. Comezada coa sublevación popular 
do  2  de  maio,  á  que  se  refire  o  Doc.1,  as  Xuntas  que  se  constituirán  en  diferentes  ámbitos  territoriais  (Doc.2)  tratarán  
de  coordinar  unha  resistencia  contra  os  franceses  que  adopta  con  frecuencia  a  forma  de  guerrillas  e  na  que  conflúen  
intereses   e   obxectivos  diversos   (Doc.3).  Paralelamente  á  guerra  desenvólvese  unha   revolución  política  que   tenta  
asentar  o  liberalismo  e  que  ten  a  súa  mellor  plasmación  na  obra  das  Cortes  de  Cádiz  (Doc.4).  Lembra  que  non  se  
trata  de  elaborar  un  tema  á  marxe  das  fontes  propostas,  polo  que  debes  referirte  aos  seus  contidos  ao  longo  da  túa  
redacción.

Doc. 1.-Orde do mariscal Murat (2 de maio de 1808):
“Soldados: a poboación de Madrid sublevouse, e chegou ata o asasinato (...). O sangue francés foi 

vertido; reclama vinganza. Na súa consecuencia mando o seguinte (...):
Art.2. Todos os que foron presos no disturbio e coas armas na man serán arcabuceados (...).
Art.5. Toda xuntanza de máis de oito persoas será considerada coma unha xunta sediciosa (...)
Art.7. Os autores, vendedores ou distribuidores de libelos impresos ou manuscritos provocando a 

sedición serán considerados coma uns axentes da Inglaterra e arcabuceados”.

Doc. 2.-Proclama da Xunta Central do Principado de Asturias (maio de 1808):
“Asturianos leais e amados compatriotas (...). O Principado, en desempeño daqueles deberes que máis 

interesan  ao  home,  xa  declarou  formalmente  a  guerra  a  Francia  (...).  A  súa  perfidia  co  noso  rei  e  toda  a  súa  
familia, enganándoo para facelo pasar a Francia baixo palabra dun eterno armisticio para encadealos a 
todos, non ten igual na historia (...). ¡Á arma, á arma, asturianos!”.

Doc. 3.-O militar e político liberal Evaristo San Miguel expón neste escrito (1836) os diversos proxectos 
dos combatentes contra os franceses:

“De todos os xeitos non é menos certo que a invasión dos franceses foi o principio das nosas diferenzas 
internas e a guerra da independencia unha especie de guerra civil ao mesmo tempo.

Aos nobres, a dinastía estranxeira éralles odiosa menos polo nova que polos indicios que daba de 
reformadora.  Do   lexislador  dun  pobo  onde   todo  estaba  nivelado  pola   lei   da   igualdade  debía  desconfiar  
moito o privilexio das clases exclusivas. O berro de guerra na súa boca foi a oposición ao espírito innovador 
que os ameazaba (...).

Os ilustrados eran un número considerable e non podían ter, no seu pronunciamento contra o emperador, 
só a mira de volver ao Estado anterior. Non era posible (...) que gustasen de volver ao antigo despotismo os 
que  o  consideraban  como  unha  das  causas  dos  males  que  os  aflixían.  O  berro  de  guerra  dirixido  contra  os  
franceses tiña tamén por branco os excesos, as desordes que afearan as administracións anteriores”.

Doc. 4.-Constitución de 1812:
“Art. 1. A nación española é a reunión de todos os españois de ámbolos dous hemisferios (...).
Art. 3. A soberanía reside esencialmente na nación e polo mesmo pertence a esta exclusivamente o 

dereito de establecer as súas leis fundamentais (...).
Art. 14. O goberno da nación española é a monarquía moderada hereditaria.
Art. 15. A potestade de facer leis reside nas Cortes co rei.
Art. 16. A potestade de facer executar as leis reside no rei.
Art. 17. A potestade de aplicar as leis en causas civís e criminais reside nos tribunais”.
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COMPOSICI”N DE TEXTO (tema de tipo histÛrico)

09

OPCION 1

Os seguintes textos permiten a elaboraciÛn dunha composiciÛn que teÒa por tema central a evoluciÛn
polÌtica durante o reinado de Fernando VII, entre 1814 e 1833. Mentres os documentos 1, 3 e 4 sinalan o inicio de tres
etapas ben diferenciadas, que debes identificar e caracterizar, salientando as diferencias entre elas, o documento 2
exemplifica a forma de pronunciamento que frecuentemente adoptou a tensiÛn entre liberalismo e absolutismo,
presente durante todo o reinado.

Doc.1.-Decreto de anulaciÛn da ConstituciÛn de 1812 e da obra lexislativa das Cortes de C·diz (1814):
ìAsCortes (...) nomesmodÌa da s˙a instalaciÛn (...) despox·ronmeda soberanÌa, pouco antes recoÒecida

polos mesmos deputados, atribuÌndoa nominalmente · naciÛn para apropiala para si eles mesmos e dar a esta,
despois sobre tal usurpaciÛn, as leis que quixeron, impoÒÈndolle o xugo de que forzosamente as recibise nunha
nova ConstituciÛn (...); e Û que era verdadeiramente obra dunha facciÛn, revestÌaselle (...) de vontade xeral (...).

Declaro que omeu real ·nimo È non sÛ non xurar nin acceder · ditaConstituciÛn nin a decreto ning˙n das
Cortes xerais e extraordinarias e das ordinarias actualmente abertas, a saber, os que sexan depresivos dos dereitos
e prerrogativas da miÒa soberanÌa (...), senÛn o declarar aquela ConstituciÛn e tales decretos nulos e de ning˙n
valor nin efecto, agora nin en tempo ning˙n, coma se non tivesen pasado xamais tales actosî.

Doc.2.-Manifesto que dirixe · NaciÛn espaÒola a Xunta Provincial de Galicia, presidida por Juan DÌaz
Porlier, en 1815:

ìEspaÒois: (...). Obrigados pola necesidade, vendo que a verdade non pode chegar Ûs oÌdos do rei, sitiado
a toda hora polos seus conselleiros (...), tomamos a terrible, pero indispensable, resoluciÛn de reclamar coas armas
na man o que se negou ·s nosas solicitudes.

O noso obxecto È o de EspaÒa enteira: unhamonarquÌa sometida a leis xustas e sabias, e constituÌda dun
xeito que sexa garantÌa, o mesmo das prerrogativas do trono que dos dereitos da naciÛn. Pedimos a convocatoria
de Cortes nomeadas polo pobo, e que estas teÒan liberdade de facer na ConstituciÛn proclamada polas Cortes
extraordinarias, os cambios que esixe a nosa situaciÛnî.

Doc.3.-Fernando VII acepta a ConstituciÛn de C·diz o 10 de marzo de 1820:
ìMentres eumeditabamaduramente coa solicitude propia domeupaternal corazÛn as variaciÛns do noso

rÈxime fundamental que parecÌanm·is adaptables Û car·cter nacional e Û estado presente das diversas opciÛns da
monarquÌa espaÒola, asÌ comom·is an·logas · organizaciÛn dos pobos ilustrados, fixÈstesme comprender a vosa
arela de que se restablecese aquela ConstituciÛn que entre o estrondo das armas hostÌs foi promulgada en C·diz
no ano de 1812, Û propio tempo que con asombro do mundo combatiades pola liberdade da patria. OÌn os vosos
votos, e como tenro pai condescendÌn Û que os meus fillos consideran que conduce · s˙a felicidade. Xurei esa
ConstituciÛn pola que deveciades, e sempre serei o seu m·is firme apoio (...). Marchemos francamente, e eu o
primeiro, pola senda constitucional (...)î.

Doc.4.-Logo da intervenciÛn da Santa Alianza, Fernando VII anula en 1823 os actos do goberno cons-
titucional:

ìSentado xa outra vez no trono deSanFernando polaman sabia e xusta doOmnipotente, polas xenerosas
resoluciÛns dosmeus poderosos aliados e polos denodados esforzos domeuprimo, o duque deAngulema, e o seu
bravo exÈrcito, desexando prover o remedio ·s m·is urxentes necesidades dosmeus pobos, e manifestar a todo o
mundo amiÒa verdadeira liberdade, viÒen decretar o seguinte:

1. Son nulos e de ning˙n valor tÛdolos actos do goberno chamado constitucional (de calquera clase e
condiciÛn que sexan) que dominou os meus pobos desde o 7 de marzo de 1820 ata hoxe 1 de outubro de 1823,
declarando, como declaro, que en toda esta Època carecÌn de liberdadeî.
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HISTORIA DE ESPAÑA 
 

OPCIÓN A 
ORIETACIÓS: Os documentos seguintes deben permitirche elaborar un texto sobre a vida política durante o reinado 
de Isabel II. a túa redacción debes abordar as seguintes cuestións: A diversidade das forzas políticas, dende o carlismo ata o 
republicanismo democrático; o predominio político moderado; o intervencionismo militar na política; as circunstancias que 
concorren na caída do réxime. 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.-María Teresa de Braganza y Borbón, muller do infante Don Carlos, expón así algunhas das ideas do carlismo: 
 “Relixión, Patria e Rei (...). Rei, digo por último, pero rei pola Graza de Deus e non pola graza da soberanía nacional 

(...). Segundo o liberalismo, da soberanía nacional emana todo o poder e os poderes que existen, negando deste xeito todo 

poder de orixe divina. Agora ben, isto está condenado pola Igrexa católica e con razón; pois a Escritura sagrada di 

expresamente: todo poder vén de Deus (...)”.  

Doc. 2.-Preámbulo da Constitución de 1845: 
 “Dona Isabel II, pola Graza de Deus e da Constitución da Monarquía Española, Raíña das Españas, a todos os que a 
presente viren e entenderen, sabede: 
 Que sendo a nosa vontade e a das Cortes do Reino regularizar e poñer en consonancia coas necesidades actuais do 
Estado os antigos fueros e liberdades destes reinos, e a intervención que as súas Cortes tiveron en todos os tempos nos 
negocios graves da Monarquía, modificando ao efecto a Constitución promulgada en 18 de xuño de 1837, vimos (…) en 
decretar e sancionar a seguinte Constitución da Monarquía Española”.  
 
Doc.3.-Comentario sobre o intervencionismo militar na vida política (El pensamiento de la nación, 18 de marzo de 
1846): 

 “As queixas contra a preponderancia militar datan de moito tempo: hai longos anos que as fraccións liberais se acusan 
unhas a outras polos estados de sitio. O que en 1834 e 1835 dicían os progresistas contra os moderados, dixeron os moderados 
contra os progresistas en 1836 e 1837; ata 1840 tocoulles aos progresistas repetir os mesmos cargos que logo reproduciron os 
moderados ata 1843; dende o pronunciamento de xuño do dito ano quéixanse outra vez os progresistas (…).  

O poder militar é forte porque o civil é fraco, non tanto se debe pensar en abater aquel como en fortalecer este; a forza do 
poder civil será a ruína do militar, que deixará de ser poder e pasará a ser unha clase como as demais do Estado ...”. 

Doc. 4.-En 1860, o republicano Fernando Garrido caracteriza así as máis importantes tendencias políticas do momento: 
 “Os moderados representan un paso máis na escala do progreso, non conceden senón a medias o principio da 
soberanía nacional. Din: o rei ten o seu dereito de ser soberano, dereito histórico e de raza, pero o pobo tamén ten dereito a 
intervir co rei na xestión dos públicos intereses; e conservando as institucións do absolutismo, líganas o menos mal que poden 
coas novas, que deben satisfacer os desexos das clases acomodadas, e unha pequena parte das medias. 
 Os progresistas parten do principio da soberanía nacional, que colocan sobre todos os outros. O rei, segundo eles, éo 
porque a nación quere que o sexa, e non porque o herdara dos seus devanceiros (…). 
 Hai unha fracción demócrata que cre posible a amalgama da monarquía e dos principios democráticos, da liberdade 
individual e da soberanía nacional. 
 Segue a esta a fracción republicana propiamente dita. A democracia como réxime político quere, segundo vemos nas 
súas publicacións, no canto do rei un consello ou xunta federal composta, como en Suíza, por un ou máis membros por cada 
provincia ou Estado. No canto de dúas cámaras, unha soa. No canto do censo electoral, o sufraxio universal para toda clase de 
eleccións. Os seus elementos máis activos pertencen ás profesións liberais, aos traballadores e artesáns, e unha parte máis 
considerable cada día á clase media”. 
 
Doc. 5.-As forzas militares mandadas por Prim, Serrano e Topete pronúncianse en Cádiz en setembro de 1868, 
publicando o seguinte manifesto: 
 “Aldraxada a lei fundamental (…), corrompido o sufraxio pola ameaza e o suborno (…), pasto a Administración e a 
Facenda da inmoralidade (…), muda a prensa (…). Tal é a España de hoxe (…). Queremos que un Goberno provisional que 
represente todas as forzas vivas do país asegure a orde, en tanto que o sufraxio universal bota os alicerces da nosa rexeneración 
social e política”. 
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COMPOSICIÓN DE TEXTO  (tema de tipo histórico)

09

OPCIÓN 1

 Os seguintes documentos serven de base para a realización dunha composición sobre a desamortización, 

que xunto con outras medidas (abolición do réxime señorial, desvinculación dos morgados...) conforman o que pode-

mos considerar en conxunto a reforma agraria liberal. Os tres primeiros documentos explicitan o tipo de bens afec-

tados por cada medida desamortizadora, expoñendo o primeiro deles os obxectivos que se pretenden acadar. Os dous 

últimos textos son valoracións do proceso desamortizador no seu conxunto feitas na época actual por historiadores, 

que deben axudarche a facer un balance do mesmo, pois o primeiro deles (Doc.4) céntrase nos resultados sociais da 

desamortización,  mentres  o  segundo  (Doc.5)  atende  sobre  todo  aos  efectos  financeiros  e  económicos.

Doc.1.-Desamortización de Mendizábal (1836):

 “Señora: vender a masa de bens que viñeron ser propiedade da nación non é tan só cumprir unha promesa 
solemne e dar garantía positiva á débeda nacional por medio dunha amortización exactamente igual ao produto das 
rendas;;  é  abrir  unha  fonte  abundantísima  de  felicidade  pública,  vivificar  unha  riqueza  morta,  desobstruír  as  canles  da  

industria e da circulación, apegar ao país polo amor natural e vehemente a todo o propio, anchear a patria, crear novos 
e  firmes  vínculos  que  liguen  a  ela;;  é,  en  fin,  identificar  co  trono  excelso  a  Isabel  II,  símbolo  da  orde  e  da  liberdade  (...),  

crear  una  copiosa  familia  de  propietarios  (...).

   Art.  1.  Quedan  declarados  en  venda  desde  agora  tódolos  bens  raíces  de  calquera  clase  que  pertencesen  ás  

comunidades  e  corporacións  relixiosas  extinguidas”.

Doc.2.-Desamortización de Espartero (1841):

   “Art.  1.  Tódalas  propiedades  do  clero  secular  (...)  son  bens  nacionais  (...).

   Art.  3.  Decláranse  en  venda  tódalas  propiedades,  dereitos  e  accións  do  clero  catedral,  colexial,  parroquial,  

fábricas  das  igrexas  e  confrarías”.

Doc.3.-Desamortización de Madoz (1855):

   “Art.  1.  Decláranse  en  estado  de  venda  (...)  tódolos  predios  rústicos  e  urbanos,  censos  e  foros  pertencentes:

   Ao  Estado.  Ao   clero.  Ás  Ordes  Militares   (...).  Ás   confrarías,   obras   pías   e   santuarios   (...).  Aos   propios   e  

comúns  dos  pobos.  Á  beneficencia.  Á  instrución  pública  e  calquera  outros  pertencentes  a  mans  mortas,  xa  estean  ou  

non  mandados  vender  por  leis  anteriores”.

Doc.4.-O xurista e historiador Francisco Tomás y Valiente axuíza así a desamortización:

 “En suma: que a desamortización municipal se cadra non debeu facerse e que a de bens eclesiásticos e outras 
“mans  mortas”  non  debeu  facerse  como  se  fixo.  Pero  toda  a  burguesía,  mesmo  a  de  esquerdas,  quixo  desamortizar,  e  

por  conseguinte  a  desamortización  foi  un  feito  consumado  (...).

   Tamén  considero   innegable  que  o  sistema  desamortizador  preferible  en   función  do   logro  duns  beneficios  

xerais,  non  debeu  ser  o  de  Mendizábal  e  Madoz  (isto  é,  o  do  partido  progresista),  senón  o  aconsellado  no  seu  día  por  

Flórez  Estrada  (...).  Este  era  o  único  capaz  de  facilitar  a  creación  dunha  clase  media  rural  de  pequenos  propietarios,  

coa  que  se  estabilizaría  no  noso  país  o  réxime  liberal,  e  se  enchería  o  baleiro  entre  o  latifundista  e  o  braceiro”.

Doc.5.-O historiador Josep Fontana exprésase do xeito seguinte:

   “¿Para  que  serviu  a  desamortización?  Desde  o  punto  de  vista  do  goberno  a  resposta  é  relativamente  sinxela.  

Na  etapa  de  Mendizábal,  para  salvalo  da  bancarrota  e  axudarlle  a  gañar  a  guerra  civil.  Na  da  chamada  lei  Madoz,  

para  financiar  a  construción  da  rede  ferroviaria.  Penso  que  a  medida  exacta  en  que  estas  vendas  redundaron  en  

proveito  do  Estado  non  debe  minimizarse”.
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OPCIÓN 1
Baseándote   nos   documentos   que   se   presentan,   debes   realizar   unha   composición   que   teña   por   tema   central   a  

evolución  política  durante  o  Sexenio  democrático  (1868-1874).  Debes  comezar  por  comentar  as  circunstancias  que  
conduciron  á  expulsión  do  trono  de  Isabel  II  e  as  aspiracións  dos  revolucionarios  triunfantes  (Doc.1).  A  Constitución  
de  1869  supón  a  instauración  dun  novo  réxime  político,  que  debes  caracterizar  nos  seus  trazos  esenciais  (Doc.2).  As  
razóns  do  fracaso  da  fórmula  monárquica  (Doc.3),  a  implantación  do  réxime  republicano  que  a  sucede  e  do  proxecto  
federal  (Doc.4)  que  se  intenta  instaurar  deben  integrarse  tamén  na  túa  redacción.  Para  concluír,  podes  aludir  ao  
fracaso  final  da  República  e  á  súa  substitución  por  un  novo  réxime.

Doc.1.-O 27 de setembro de 1868, a Xunta de Goberno de Málaga súmase con esta proclama á revolución 
coñecida como Gloriosa:

“Aspiramos á liberdade de conciencia (...). Imos, pois, establecer a liberdade de cultos.
Aspiramos á liberdade de sufraxio (...), proclamamos o sufraxio universal.
Aspiramos á liberdade da razón, e queremos o ensino libre, e que o pensamento escrito circule sen traba.
Aspiramos,  en  fin,  á  liberdade  económica  e  de  asociación  (...).
Queremos  Cortes  Constituíntes,   expresión  fiel   da   soberanía   da  Nación,   para   que   promulguen   unha  

Constitución (...).
Cidadáns: ¡Viva a liberdade! ¡Viva a soberanía nacional! ¡Abaixo os Borbóns!”.

Doc.2.-Constitución de 1869:
“A Nación Española, e no seu nome as Cortes Constituíntes, elixidas por sufraxio universal, desexando 

afianzar  a  xustiza,  a  liberdade  e  a  seguridade,  e  prover  ao  ben  de  cantos  vivan  en  España,  decretan  e  sancionan  
a seguinte Constitución (...):

Art. 17. Tampouco pode ser privado ningún español: do dereito de emitir libremente as súas ideas e 
opinións,  xa  de  palabra,  xa  por  escrito  (...).  Do  dereito  de  reunirse  pacificamente.  Do  dereito  de  asociarse  
para  todos  os  fins  da  vida  humana  que  non  sexan  contrarios  á  moral  pública  (...).

Art. 32. A soberanía reside esencialmente na nación, da cal emanan todos os poderes.
Art. 33. A forma de goberno da Nación Española é a Monarquía.
Art. 34. A potestade de facer as leis reside nas Cortes. O Rei sanciona e promulga as leis.
Art. 35. O poder executivo reside no Rei, que o exerce por medio dos ministros.
Art. 36. Os tribunais exercen o poder xudicial”.

Doc.3.-Abdicación de Amadeo I (11 de febreiro de 1873):
“Dous anos longos hai que cingo a coroa de España, e a España vive en constante loita, vendo cada día 

máis distante a era de paz que tanto desexo (...). Todos invocan o doce nome da patria, todos pelexan e 
axítanse polo seu ben; e entre o fragor do combate, entre o confuso, atronador e contraditorio clamor dos 
partidos,  entre  tantas  e  tan  opostas  manifestacións  da  opinión  pública,  é  imposible  afirmar  cal  é  a  verdadeira,  
e máis imposible aínda atopar o remedio para tamaños males. Busqueino dentro da lei ansiosamente e non 
o atopei. Fóra da lei non ha buscalo quen prometeu observala (...).

Estas son, señores deputados, as razóns que me moven a devolver á nación, e no seu nome a vosoutros, 
a Coroa que me ofreceu o voto nacional (...)”.

Doc.4.-Proxecto de Constitución federal de 1873:
“Art. 1. Compoñen a Nación Española os Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baixa, Aragón, Asturias, 

Baleares, Canarias (...).
Art. 39. A forma de goberno da Nación Española é a República federal (...).
Art. 42. A soberanía reside en todos os cidadáns, e exércese en representación súa polos organismos 

políticos da República constituída por medio do sufraxio universal.
Art. 43. Estes organismos son: o Municipio, o Estado rexional, o Estado federal ou Nación (...).
Art.45. O poder da Federación divídese en poder lexislativo, poder executivo, poder xudicial e poder de 

relación entre estes poderes”.
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HISTORIA DE ESPAÑA 
 

 

OPCIÓN A 
ORIENTACIÓNS: Os seguintes documentos serven de base para realizar unha composición sobre o desenvolvemento 
económico español no século XIX, centrando a atención na industria. Na redacción debes tratar as seguintes cuestións: Os 
contrastes e os desequilibrios rexionais; as características do desenvolvemento ferroviario; os sectores produtivos máis 
destacados; valoración global do desenvolvemento decimonónico. 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.-En 1843, Jaime Balmes expoñía a escasa capacidade da capital do Estado para servir de motor do 
desenvolvemento económico español: 
“Cabalmente temos en España un atranco gravísimo que inflúe máis do que se cre en paralizar o noso desenvolvemento e en 
facer inútiles os mellores desexos. A vida de España está nas extremidades; o centro está exánime, fraco, frío, pouco menos ca 
morto. Cataluña, as provincias Vascongadas, Galicia, varios puntos do mediodía, ofrécennos un movemento, unha animación 
da que non participa o corazón de España. Londres é digna capital da Gran Bretaña, París, de Francia; na actividade, na vida da 
que rebordan aquelas cidades vedes as indispensables condicións da cabeza dun gran corpo. En Madrid e en todos os arredores 
a longuísima distancia nada parello atoparedes. Nin agricultura, nin industria, nin comercio”. 
 
Doc.2.-Lei Xeral de Ferrocarrís (1855): 
“Art.6. Os particulares ou compañías non poderán construír liña ningunha (...) se non obtiveron previamente a concesión da 
mesma (...). 
Art.14. As concesións (...) outorgaranse por termo de noventa e nove anos cando máis (...). 
Art.19. Os capitais estranxeiros que se empreguen na construción de ferrocarrís ou en empréstitos para este obxecto quedan 
baixo a salvagarda do Estado e están exentos de represalias, confiscacións ou embargos por causa de guerra”. 
 
Doc.3.-Produción de ferro coado en España, 1861-1900 (en millares de toneladas): 

ANOS MÁLAGA SEVILLA OVIEDO BISCAIA OUTROS TOTAL 
1861-65 12,43 2,22 13,17 11,73 6,10 45,65 
1866-70 1,91 1,36 19,24 10,73 9,32 42,56 
1871-75 3,08 1,38 24,90 8,72 7,45 45,53 
1876-80 3,36 1,43 28,84 17,24 11,7 62,57 
1881-85 1,51 1,38 40,08 76,71 11,91 131,59 
1886-90   33,18 138,97 2,07 174,22 
1891-95   44,30 ?  185,49 
1896-1900   52,10 227,69 9,45 289,24 

 
Doc.4.-Neste texto publicado en 1860 saliéntase a importancia da industria catalá: 
“En España a palabra industria trae infaliblemente á memoria a palabra Cataluña. O principado é sen dúbida o núcleo da forza 
e riqueza industrial da Península; Barcelona é chamada por propios e estraños o Manchester da nosa querida patria (…). Non 
hai probablemente industria ningunha que non teña en Cataluña a súa representación (…). Sabadell e Terrassa adiantaron tan 
considerablemente na fabricación de las, que xa os seus artefactos chamaron a atención en exposicións nacionais e 
estranxeiras. Non menos progresou a cidade de Reus na industria de tecer a seda (…). Girona elabora en grandes cantidades 
papel continuo para imprimir e escribir (…). 
As poboacións de Gracia, Sants, Sant Martí, Sant Andreu, Horta e Badalona, que parecen simplemente barrios anexos á capital 
do principado, son outras tantas poboacións fabrís, nas que a industria se atopa tan adiantada coma na mesma metrópole”. 
 
Doc.5.-O historiador Gabriel Tortella valora así o esforzo industrializador na España do século XIX: 
“Hai no século XIX español un número elevado de esforzos a prol da modernización do país. Por unha banda temos os 
esforzos privados da clase empresarial catalá por crear unha base industrial no principado. Por outra están os repetidos intentos 
progresistas por sentar as bases políticas e lexislativas dunha sociedade moderna, é dicir, industrializada e tecnificada. O século 
XIX non foi en España de absoluto estancamento: en Cataluña, e en especial en Barcelona, desenvolveuse unha notable 
industria; o país levou a cabo a desamortización e a construción da rede ferroviaria; reformouse a educación, o sistema 
monetario e bancario, os impostos; instituíuse definitivamente o orzamento; sentáronse as bases da industria siderúrxica, etc. 
Pero en total a tan cacarexada revolución industrial non tivo lugar”. 
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   Os  seguintes  textos  deben  permitirche  facer  unha  redacción  sobre  o  movemento  obreiro  en  España  desde  as  

súas  orixes  ata  a  crise  da  Restauración.  Estruturando  libremente  a  túa  composición  á  luz  dos  documentos,  e  tendo  en  

conta  a  súa  contextualización,  debes  atender  cando  menos  aos  seguintes  aspectos:  razóns  e  reivindicacións  obreiras,  

formas  de  organización  e  loita,  e  caracterización  ideolóxica  das  principais  organizacións  obreiras.

Doc.1.-A  destrución  das  máquinas.  O  exemplo  da  Fábrica  de  Tabacos  da  Coruña  recollido  en  El  País.  Diario  

de  Pontevedra  (13  de  decembro  de  1857):

                           “O  luns  7  do  actual  houbo  un  pronunciamento  de  mulleres  na  fábrica  da  Palloza  desta  cidade  (A  Coruña).  
Parece  que  no  canto  dos  cigarros  que  antes  se  facían  nesta  fábrica,  están  agora  ensaiando  a  construción  doutros  de  
diferente  feitura  e  (…)  crearon  un  taller  de  pitos  cunha  máquina  para  picar  o  tabaco.  Como  ambas  as  operacións  son  
novas,  non  se  prestan  nin  acomodan  a  elas  as  cigarreiras,  porque  non  saben  facelos,  tardando  tanto  en  elaboralos  que  
apenas  sacan  a  terceira  parte  do  xornal  que  adoitaban  (…).  Alporizáronse  aquelas  catro  mil  mulleres,  arremetendo  
contra  os  xefes   e   empregados  do  establecemento,  destruíndo   todo  o   tabaco   (…),   racharon  e  fixeron  anacos  as  
máquinas  novas  (…),  tirándoas  ao  mar,  o  mesmo  que  os  mobles,  papeis,  libros  de  caixa  e  efectos  que  atoparon  nos  
cuartos  do  director”.

Doc.2.-En  setembro  de  1855,  El  Eco  de  la  Clase  Obrera  publicaba  a  seguinte  petición  ás  Cortes:

                           “Señores  Deputados  das  Cortes  Constituíntes:
                           Hai  anos  que  a  nosa  clase  vai  camiñando  cara  á  súa  ruína.  Os  salarios  minguan.  O  prezo  dos  comestibles  e  
dos  cuartos  é  máis  alto.  As  crises  industriais  sucédense.  Temos  que  (...)  mandar  ao  taller  as  nosas  donas  con  prexuízo  
da  educación  dos  nosos  fillos,  sacrificar  a  estes  mesmos  fillos  a  un  traballo  prematuro.
                           É  xa  gravísimo  o  mal,  urxe  o  remedio,  e  agardámolo  de  vosoutros.  Non  pretendemos  que  ataquedes  a  
liberdade  do  individuo,  porque  é  sagrada  e  inviolable;;  nin  que  matedes  a  concorrencia,  porque  é  a  vida  das  artes;;  
nin  que  carguedes  sobre  o  Estado  a  obriga  de  socorrernos,  porque  coñecemos  os  apuros  do  Tesouro.  Pedímosvos  
unicamente  o  libre  exercicio  dun  dereito:  do  dereito  de  ASOCIARNOS.
                           Hoxe  concédesenos  só  para  favorecernos  nos  casos  de  enfermidade  ou  de  falta  de  traballo;;  concédasenos  
en  adiante  para  opoñernos  ás  desmedidas  esixencias  dos  donos  dos  talleres,  establecer  de  acordo  con  eles  tarifas  de  
salarios,  procurarnos  os  artigos  de  primeira  necesidade  a  baixo  prezo,  organizar  o  ensino  profesional  e  fomentar  o  
desenvolvemento  da  nosa  intelixencia,  atender  a  todos  os  nosos  intereses”.

Doc.3.-Neste  artigo  publicado  en  setembro  de  1872  en  La  Defensa  de  la  Sociedad,  advírtese  do  perigo  que  

para  a  orde  establecida  supón  a  Asociación  Internacional  de  Traballadores  (AIT):

                           “Proba  en  verdade  que  atinxe  a  reis  e  pobos,  a  sacerdotes  e  profanos,  ao  cidadán  humilde  e  ao  elevado  
magnate,  á  relixión,  á  moral,  á  propiedade,  ao  traballo;;  á  autoridade,  á  liberdade,  á  paz  pública;;  á  patria,  á  familia,  
á  seguridade  persoal;;  á  orde,  ao  goberno,  á  economía  política;;  e  en  fin,  a  todas  as  entrañas  da  vida  da  humanidade.  
¡Tremendo  retroceso  habería  sufrir  esta  se  en  tal  proba  saísen  vencidos  os  principios  tutelares  da  súa  existencia  e  
desenvolvemento!
                            E  vencidos  sairían  se  os  ánimos  rectos,  se  os  homes  dos  que  os  seus  intereses  morais  e  materiais  están  ameazados,  
se  as  clases  lexítimas  cegamente  combatidas,  non  abrisen  a  tempo  os  ollos  para  ver  e  evitar  o  abismo  ao  que  empurra  
á  sociedade  enteira  esa  tempestade  de  erros  (...),  políglota  e  cosmopolita,  que  se  titula  a  Asociación  Internacional”.

Doc.4.-En  marzo  de   1917,   este  Manifesto   conxunto  da  UGT   e   a  CNT  propón   a   folga   xeral,   que   sería  

definitivamente  convocada  en  agosto:

                           “O  proletariado  organizado  chegou  así  ao  convencemento  da  necesidade  da  unificación  das  súas  forzas  
nunha  loita  común  contra  os  amparadores  da  explotación  erixida  en  sistema  de  goberno.  E  respondendo  a  este  
convencemento,  os  representantes  da  Unión  General  de  Trabajadores  e  os  da  Confederación  Nacional  del  Trabajo  
acordaron  por  unanimidade:  Primeiro:  (...)  co  fin  de  obrigar  ás  clases  dominantes  a  aqueles  cambios  fundamentais  
de   sistema  que  garantan   ao  pobo  o  mínimo  das   condicións  decorosas  de  vida   e  de  desenvolvemento  das   súas  
actividades  emancipadoras,  imponse  que  o  proletariado  empregue  a  folga  xeral,  sen  prazo  definido  de  terminación,  
como  a  arma  máis  poderosa  que  posúe  para  reivindicar  os  seus  dereitos”.
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Nos   textos   propostos   deféndense   tres   sistemas   políticos   diferentes:   absolutismo   (Doc.1),   liberalismo   (Doc.2)   e  

democracia  (Doc.3).  Debes  contextualizar  cada  documento  nun  período  concreto  da  historia  de  España  e  caracterizar  

cada  un  dos  réximes  nos  seus  aspectos  esenciais,  salientando  as  diferenzas  en  asuntos  como  a  soberanía,  a  estrutura  

do  poder  ou  os  mecanismos  de  participación  e  representación.

Doc.1.-En  1814,  á  volta  de  Fernando  VII  a  España,  os  partidarios  do  absolutismo  asinan  o  coñecido  

como  “Manifesto  dos  persas”:

                         “A  monarquía  absoluta  é  unha  obra  da  razón  e  da  intelixencia:  está  subordinada  á  lei  divina,  á  xustiza  
e  ás  regras  fundamentais  do  Estado;;  foi  establecida  por  dereito  de  conquista  ou  pola  submisión  voluntaria  
dos  primeiros  homes  que  escolleron  aos  seus  reis.  Así  que  o  soberano  absoluto  non  ten  facultade  de  usar  sen  
razón  a  súa  autoridade  (dereito  que  non  quixo  ter  o  mesmo  Deus);;  por  iso  foi  preciso  que  o  poder  soberano  
fose  absoluto,  para  prescribir  aos  súbditos  todo  o  que  mira  ao  interese  común,  e  obrigar  á  obediencia  aos  
que  se  negan  a  ela  (...).

                         Non  podendo  deixar  de  pechar  este  respectuoso  Manifesto  en  canto  permita  a  nosa  representación  
e  os  nosos  votos  particulares  coa  protesta  de  que  se  estime  sempre  sen  valor  esa  Constitución  de  Cádiz,  e  
por  non  aprobada  pola  V.  M.  nin  polas  provincias  (...)  porque  estimamos  as  leis  fundamentais  que  contén  
de  incalculables  e  transcendentes  prexuízos”.

Doc.2.-En  1845,  Joaquín  Francisco  Pacheco,  líder  do  Partido  Moderado,  defende  o  sufraxio  restrinxido:

                         “Distinguimos  hoxe,  señores,  os  dereitos  políticos  dos  dereitos  civís;;  e  se  estes  os  concedemos  a  
todos  os  cidadáns,  non  así  os  primeiros,  que  non  podemos  outorgar  senón  aos  que  os  han  exercer  ben  (...).

                         O  dereito  electoral  non  será  un  dereito  de  todos,  e  as  ínfimas  clases  de  calquera  país  deberán  estar  
privadas  del  pola  razón  sinxela  de  que  non  poderán  exercelo  convenientemente  (...).

                         Tomouse  por   regra  xeral   como  base  para   a   concesión  deste  dereito  o  goce  de   certa   renda  ou  o  
pagamento  de  determinada  contribución.  Este  principio,  señores,  é  racional  e  aceptable.  A  riqueza,  ou  por  
mellor  dicir  o  benestar,  a  vida  desafogada  e  fácil,  en  que  o  traballo  material  non  é  unha  carga  dura,  non  é  a  
penosa  ocupación  de  todos  os  momentos,  e  deixa  espazo  para  as  concepcións  do  espírito;;  ese  benestar  mediano  
(...),  ese  é  o  que  debe  tomarse  como  condición  de  capacidade  política,  porque  é  o  que  dá  a  intelixencia  e  a  
valía  na  orde  social  (...).

                         Quen  gaña  afanosamente  o  seu  sustento  nun  traballo  ímprobo  e  coa  suor  do  seu  rostro,  quen  non  pode  
gozar  algunha  vez  o  digno  descanso  (...),  quen  está  reducido  a  un  escaso  xornal  (...),  non  pode  pretender  a  
consideración  nin  a  estima  política”.

Doc.3.-O  19  de  setembro  de  1868,  a  Xunta  Superior  Revolucionaria  dá  a  coñecer  a  seguinte  proclama:

                         “A  Xunta  Superior  Revolucionaria,  fiel  á  súa  elevada  orixe,  fai  a  seguinte  declaración  de  dereitos:  
Sufraxio  universal.  Liberdade  de  cultos.  Liberdade  de  ensinanza.  Liberdade  de  reunión  e  asociación  pacíficas.  
Liberdade  de  imprenta  (…).  Descentralización  administrativa  que  devolva  a  autoridade  aos  concellos  e  ás  
provincias.  Xuízo  de  xurados  en  materia  criminal  (…).  Inmobilidade  xudicial”.
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OPCIÓN B 
 
ORIENTACIÓNS: O seguinte cadro recolle cinco fragmentos de textos constitucionais que ilustran sobre as 
institucións e/ou persoas que son depositarias da soberanía en cada un deles. Na redacción, debes abordar as 
seguintes cuestións: contextualización de cada constitución nun período concreto; réximes políticos que instauran 
ou representan; modelos de soberanía (compartida, nacional, popular) que reflicten. 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. 
 
 

Constitución de 
1812 

Constitución de 
1837 

Constitución de 
1845 

Constitución de 
1869 

Constitución de 
1876 

“As Cortes xerais e 
extraordinarias da 
nación española (…) 
decretan a seguinte 
Constitución: 
(…) Art. 3. A 
soberanía reside 
esencialmente na 
nación e polo tanto 
pertence a esta 
exclusivamente o 
dereito de establecer 
as súas leis 
fundamentais”. 

“Sendo a vontade da 
nación revisar, en 
uso da súa 
soberanía, a 
Constitución política 
promulgada en 
Cádiz o dezanove de 
marzo de mil 
oitocentos doce, as 
Cortes Xerais 
congregadas a este 
fin, decretan e 
sancionan a seguinte 
Constitución da 
Monarquía 
Española”. 
 

“Dona Isabel II, pola 
graza de Deus e da 
Constitución da 
Monarquía 
Española, Raíña das 
Españas (...), sabede: 
Que sendo a nosa 
vontade e a das 
Cortes do Reino 
regularizar e poñer 
en consonancia coas 
necesidades actuais 
do Estado (...), 
modificando ao 
efecto a 
Constitución 
promulgada o 18 de 
xuño de 1837, 
viñemos, en unión e 
de acordo coas 
Cortes actualmente 
reunidas, en decretar 
e sancionar a 
seguinte 
Constitución da 
Monarquía 
Española”. 
 

“A Nación 
Española, e no seu 
nome as Cortes 
Constituíntes 
elixidas por sufraxio 
universal, desexando 
afianzar a xustiza, a 
liberdade, a 
seguridade (...), 
decretan e sancionan 
a seguinte 
Constitución”. 
(…)Art. 32. A 
soberanía reside 
esencialmente na 
nación, da que 
emanan todos os 
poderes”. 
 

“Don Alfonso XII, 
pola Graza de Deus 
Rei constitucional de 
España (...), sabede: 
que en unión e de 
acordo coas Cortes 
do Reino 
actualmente 
reunidas, viñemos 
en decretar e 
sancionar a seguinte 
Constitución da 
Monarquía 
Española”. 
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OPCION  1
Baseándote  nos  seguintes  documentos  debes  compoñer  un  texto  sobre  a  crise  da  Restauración.  Aberta  coa  perda  das  colonias  

ultramariñas  en  1898,  ao  longo  das  primeiras  décadas  do  século  XX  a  crise  vaise  acentuando  e  manifestando  en  diferentes  

ámbitos:  a  disposición  do  Exército  a  tutelar  a  vida  política  (Doc.1),  a  crecente  confl  itividade  social  (Doc.2),  os  problemas  

bélicos  en  Marrocos  (Doc.  3)  e  a  exasperación  da  inestabilidade  gubernamental  (Doc.4)  son  algúns  dos  seus  máis  importantes  

síntomas.  O  pronunciamento  de  Primo  de  Rivera  (Doc.5)  supón  o  fi  nal  do  réxime  constitucional.

Doc.  1.-Artigo  publicado  na  revista  El  Ejército  Español  en  1905:

“Aos  separatistas  cataláns  dilles  que  xa  rematou  a  época  das  contemplacións;;  que  de  hoxe  en  adiante  non  se  poderá  

berrar  ‘¡Morra  España!’  sen  que  quen  o  berre  saiba  que  é  perigosísimo  o  berralo.  Aos  gobernos  dilles  que  tamén  

pasou  a  época  en  que  poidan  amosarse  débiles;;  que  é  preciso  arrincar  de  raíz  a  semente  separatista  custe  o  que  custe.  

E  ás  Cortes  dilles  así  mesmo  que  se  por  imprevisión  dos  lexisladores  non  hai  leis  contra  o  separatismo,  as  fagan  

axiña,  porque  entrementres  o  Exército  aplicará  a  lei  suprema,  a  que  dita  o  seu  inquebrantable  amor  a  España  unha  e  

intanxible”.

Doc.  2.-A  UGT  e  a  CNT  convocan  unitariamente  a  folga  xeral  en  agosto  de  1917:

“Pedimos   a   constitución   dun  Goberno   Provisional   que   asuma   os   poderes   executivo   e  moderador,   e   prepare,  

previas  as  modifi  cacións  imprescindibles  nunha  lexislación  viciada,  a  celebración  de  eleccións  sinceras,  dunhas  Cortes  

Constituíntes  que  aborden  en  plena  liberdade  os  problemas  fundamentais  da  constitución  política  do  país.  Mentres  

non  se  acade  ese  obxectivo,  a  organización  obreira  está  absolutamente  decidida  a  manter  a   súa  actitude  de   folga.  

Cidadáns:  non  somos  instrumentos  de  desorde,  como  na  súa  impudicia  nos  chaman  con  frecuencia  os  gobernantes  que  

padecemos.  Aceptamos  unha  misión  de  sacrifi  cio  polo  ben  de  todos,  pola  salvación  do  pobo  español,  e  solicitamos  o  

voso  concurso.  ¡Viva  España!”.

Doc.  3.-Viñeta  alusiva  ao  desastre  de  Annual  (1921):                      Doc.  4.-A  inestabilidade  dos  gobernos  entre  1917  e  1922:

Doc.  5,-En  setembro  de  1923,  o  xeneral  Primo  de  Rivera  xustifi  ca  así  o  seu  golpe  de  Estado,  aprobado  pola  Coroa:

“Españois:  Chegou  para  nós  o  momento  máis  temido  que  esperado  (...)  de  atender  o  clamoroso  requirimento  de  cantos  

amando  á  Patria  non  ven  para  ela  outra  salvación  que  liberala  dos  profesionais  da  política,  dos  homes  que  por  unha  ou  

outra  razón  nos  ofrecen  o  cadro  de  desventuras  e  inmoralidades  que  comezaron  o  ano  98  e  ameazan  a  España  cun  

próximo  fi  n  tráxico  e  deshonroso.  A  mesta  rede  da  política  de  concupiscencias  colleu  nas  súas  mallas,  secuestrándoa,  

ata  a  vontade  real  (...).  

Pois  ben,  agora  irnos  recabar  tódalas  responsabilidades  e  gobernar  nós  ou  homes  civís  da  nosa  moral  e  doutrina.  

Non  temos  que  xustifi  car  o  noso  acto,  que  o  pobo  san  demanda  e  impón.  Asasinatos  (...),  atracos,  depreciación  da  

moeda  (...),  rastreiras   intrigas  políticas  tomando  por  pretexto  a   traxedia  de  Marrocos  (...),  precaria  e  ruinosa  a  

producción  agrícola  e  industrial,  impune  propaganda  comunista,  impiedade  e  incultura,  xustiza  influída  pola  

política,  descarada  propaganda  separatista  (...).  Non  vimos  chorar  mágoas  e  vergoñas,  senón  poñerlles  pronto  

radical  remedio,  para  o  que  requirimos  o  concurso  de  tódolos  bos  cidadáns”.

ANO TOMA  
POSESIÓN

CARÁCTER  
POLÍTICO

1917 19  abril Concentración  liberal

1917 11  xuño Conservador

1917 3  novembro Concentración  liberal

1918 22  marzo Concentración  nacional

1918 9  novembro Concentración  liberal

1918 5  decembro Liberal

1919 15  abril Conservador

1919 20  xullo Conservador

1919 12  decembro Concentración

1920 5  maio Conservador

1921 8  marzo Interino
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OPCIÓN 2

Tendo en conta os seguintes documentos, aos que debes referirte ao longo da túa exposición, debes elaborar 

unha redacción sobre a ditadura do xeneral Primo de Rivera, centrándote nos ámbitos político e económico. O golpe 

de  Estado  (Doc.  1),  aprobado  por  Afonso  XIII,  pon  fin  ao  réxime  constitucional  e  instaura  no  goberno  a  un  Directorio  
Militar que será sucedido en 1925 por un Directorio Civil (Doc. 2). Os éxitos militares en Marrocos e un crecemento 

económico sustentado no nacionalismo e no intervencionismo (Docs. 3 e 4) non puideron evitar a caída do ditador 

en 1930, enfrontado a unha crecente oposición (Doc. 5) e ao cambio de tendencia na conxuntura económica inter-

nacional.

Doc.1 .-Manifesto do xeneral Primo de Rivera (13 de setembro de 1923):

   “Españois:  Chegou  para  nós  o  momento  máis  temido  que  agardado  (...)  de  atender  o  clamoroso  requirimento  

de  cantos,  amando  a  Patria,  non  ven  para  ela  outra  salvación  que  libertala  dos  profesionais  da  política,  dos  que  

por unha ou outra razón nos ofrecen o cadro de desventura e inmoralidades que comezaron no ano 98 e ameazan 
a  España  cun  próximo  fin  tráxico  e  deshonroso  (...).

 Non vimos chorar mágoas e vergoñas, senón poñerlles axiña radical remedio, para o que requirimos 
o  concurso  de  todos  os  bos  cidadáns.  Para  iso  (...)  constituirase  en  Madrid  un  Directorio  Militar  con  carácter  

provisorio  encargado  de  manter  a  orde  pública  (...)”.

Doc. 2.-Proposta de Primo de Rivera a Alfonso XIII para substituír o Directorio Militar por un Directorio Civil (1925):

   “En  suma,   señor,  para  expoñer  o  meu  pensamento  clara  e   sinceramente,  o  que  propoño  a  V.  M.  é  a  

substitución  dunha  ditadura  militar  por  outra  civil  e  de  organización  máis  axeitada,  pero  non  menos  vigorosa.  

E permítome propoñelo así, recollendo a arela popular, que só teme do cambio de goberno que se debiliten os 
resortes  do  mando  que  foron  carácter  do  Directorio  militar,  cuxa  vida,  como  xenuína  representación  do  exército  

e da mariña, que tan patrioticamente ofreceron o prestixio dos seus nomes corporativos a este arriscado labor, 
non debe levarse a momento de desgaste ou de quebranto; nin tampouco debe subtraerse por máis tempo ao 
país, na súa representación civil, que é a axeitada e tan manifestamente está da nosa parte, a participación e a 
responsabilidade  na  obra  de  reconstituílo  e  reeducalo  administrativa  e  politicamente”.

Doc.  3.-José  Calvo  Sotelo,  na  súa  obra  Mis servicios a España  (1931),  expón  e  defende  as  que  foran  liñas  mestras  
da actuación económica da ditadura:
   “As  ditaduras  propenden  fatalmente  ao  intervencionismo.  O  seu  omnímodo  poder  é  incompatible  coa  

inhibición  (...).  O  intervencionismo  de  Primo  de  Rivera  abrangueu  a  agricultura,  a  industria,  o  mesmo  comercio  

(...).  Primo  de  Rivera  profesou  un  entusiasta  nacionalismo  económico  que  eu  compartín  co  máis  caloroso  fervor.  

Pero  o  noso  nacionalismo  mantívose  dentro  de  correctísimos  límites.  A  xuízo  do  xeneral,  España  debía  nacionalizar  

unicamente:   a)   as   industrias  para  as  que  a  primeira  materia   se  obtén  no  noso   territorio;;  b)   as  que  dentro  do  

ámbito  nacional  de  consumo  poden  achar  mercado  suficiente  de  vida;;  c)  as  indispensables  para  asegurar  a  nosa  

independencia  política  nacional”.

Doc. 4.-Incremento da produción en España en diversos sectores, 1922-1930:

1922 1930

Mineira  e  industrial  (base  1906/13=100) 84,7 144

Enerxía  eléctrica  (millóns  de  Kw.) 1.040 2.609

Aceiro  (toneladas) 326.136 953.673

Cemento  (toneladas) 729.035 1.820.011

Doc. 5.-Rematada a ditadura, Ángel Ossorio, que sería deputado nas Cortes republicanas, axuíza así a 

situación de España:

   “E  despois  de  seis  anos  longos  de  Ditadura,  ¿que  queda  en  España?  (...).  Roto  o  Exército  con  múltiples  

sublevacións  sucesivas  (...);;  rota  a  Universidade,  coas  aulas  pechadas  (...);;  rota  a  Facenda,  coa  moeda  derrubada  

(...);;  rota  a  Xustiza  (...).

   Todas  as  forzas  lexítimas,  rotas;;  pero,  en  troques,  intactas  todas  as  forzas  nocivas  (...):  o  caciquismo  en  

pé, as súas falanxes unidas; o sindicalismo revolucionario, latente e prevido; os extremismos nacionalistas, máis 
esaxerados  que  antes;;  nin  un  só  dos  elementos  da  patoloxía  nacional  quedaron  suprimidos  ou  atenuados”.
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OPCION 2

A instauraciÛn da Segunda Rep˙blica supÛn o inicio dunha serie de reformas en diversos ·mbitos, como os
que aparecen reflectidos nos documentos que se propoÒen. ¡ luz dos textos, debes comentar cada unha das cuestiÛns
que se citan neles, sen esquecer tratar no seu conxunto a polÌtica de reformas atendendo · caracterizaciÛn xeral da
mesma, ·s forzas sociais e polÌticas que a promoveron e a aquelas que se opuxeron, e aludindo ·s derivaciÛns ou
desenlace da confrontaciÛn en torno a tales medidas.

Doc.1.-A ConstituciÛn de 1931 aborda asÌ a cuestiÛn relixiosa:
ìArt. 3. O Estado espaÒol non ten relixiÛn oficial (...).
Art. 26.TÛdalas confesiÛns relixiosas ser·n consideradas comoAsociaciÛns sometidas a unha lei especial.
O Estado, as rexiÛns, as provincias e os Municipios, non manter·n, favorecer·n, nin auxiliar·n

economicamente ·s Igrexas,AsociaciÛns e instituciÛns relixiosas.Unha lei especial regular· a total extinciÛn, nun
prazom·ximodedous anos, dopresupostodoClero.Quedandisoltas aquelasOrdes relixiosasque estatutariamente
impoÒan, ademais dos tres votos canÛnicos, outro especial de obediencia a autoridade distinta da lexÌtima do
Estado (...). As demais Ordes relixiosas someteranse a unha lei especial votada por estas Cortes ConstituÌntes e
axustada ·s seguintes bases:
1™. DisoluciÛn das que polas s˙as actividades constit˙an un perigo para a seguridade do Estado (...).
4™. ProhibiciÛn de exercer a industria, o comercio ou o ensino.
5™. SubmisiÛn a todas as leis tributarias do paÌsî.

Doc.2.-O decreto de 23 de abril de 1931 obriga Ûs militares a prometer fidelidade · Rep˙blica:
ìA revoluciÛnde abril, que por vontade dopobo instaurou aRep˙blica, extingueoxuramento de obedien-

cia e fidelidade que as forzas armadas da naciÛn prestaran ·s instituciÛns hoxe desaparecidas (...), a unha dinastÌa
ou unha persoa. AmisiÛn do ExÈrcito È soster a independencia da Patria (...).

OGoberno provisional daRep˙blica decreta:
Art.. 1. TÛdolos xenerais en situaciÛn de actividade ou reserva, e tÛdolos xefes, oficiais e asimilados (...)

haber·n prestar no prazo de catro dÌas (...) solemne promesa de adhesiÛn e fidelidade · Rep˙blicaî.

Doc.3.-Lei de Bases da Reforma Agraria (1932):
ìBase 5™. Ser·n susceptibles de expropiaciÛn as terras incluÌdas nos seguintes apartados:
1. As ofrecidas voluntariamente polos seus donos (...).
4.As fincas r˙sticas deCorporaciÛns, fundaciÛns e establecementos p˙blicos que as exploten en rÈxime

de arrendamento, aparcerÌa ou calquera outra forma que non sexa explotaciÛn directa (...).
5.Asquepolas circunstanciasda s˙aadquisiciÛn, pornon serenexplotadasdirectamentepolos adquirentes

(...), deba presumirse que foron compradas con fins de especulaciÛn ou co ˙nico obxecto de percibir a s˙a renda.
6.As que constituÌron seÒorÌos xurisdiccionais (...).
7. As incultas ou manifestamente mal cultivadas (...)î.

Doc.4.-O 21 de setembro de 1932, a Gaceta de Madrid publicou o Estatuto de AutonomÌa de CataluÒa:
ìArt. 1. CataluÒa constit˙ese en rexiÛn autÛnoma dentro do Estado espaÒol, de acordo coaConstituciÛn

da Rep˙blica e o presente Estatuto. O seu organismo representativo È a Generalitat (...).
Art. 2. O idioma catal·n È, como o castel·n, lingua oficial en CataluÒa (...). Dentro do territorio catal·n,

os cidad·ns, calquera que sexa a s˙a lingua materna, ter·n dereito a elixir o idioma oficial que prefiran nas s˙as
relaciÛns cos tribunais, autoridades e funcionarios de todas clases, tanto da Generalitat como da Rep˙blica (...).

Art. 11. Corresponde ·Generalitat a lexislaciÛn exclusiva enmateria civil, ag·s o disposto no artigo 15,
n˙mero 1, da ConstituciÛn, e a administrativa que lle estea plenamente atribuÌda por este Estatutoî.
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 Os documentos seguintes permiten elaborar unha composición sobre a evolución política da Segunda República 

ata o golpe de estado de xullo de 1936. Tal evolución estivo en gran parte marcada polos resultados das diferentes 

eleccións a Cortes (Doc.1). Na primeira etapa, a composición do Parlamento posibilita a promulgación dunha 

Constitución (Doc.2) que abre o camiño a importantes reformas en diferentes ámbitos; o triunfo das dereitas en 

1933 supón un xiro esencial, manifesto xa no programa electoral que se pretende aplicar (Doc.3); por último, o 

resultado electoral de 1936 reinicia de xeito acelerado a política de reformas (Doc.4), pero coa ameaza crecente 

dun golpe como o que se denuncia no Doc.5. Lembra que debes apoiarte nas fontes subministradas para elaborar a 

túa redacción.

Doc.3.-En outubro de 1933, o xornal ABC publica o programa electoral da candidatura antimarxista por Madrid:

“Os  candidatos  da  coalición  antimarxista  defenderán  resoltamente  e  por  riba  de  todo  a  necesidade  dunha  inmediata  

derrogación  (...)  dos  preceptos,  tanto  constitucionais  coma  legais,  inspirados  en  designios  laicos  e  socializantes  (...);;  

traballarán  sen  descanso  para  acadar  a  cancelación  de  tódalas  disposicións  confiscadoras  da  propiedade  e  persecutorias  

das   persoas,   das  Asociacións   e   das   crenzas   relixiosas   (...).  A   impedir   que   a   política   anticatólica,   antieconómica   e  

antinacional,  representada  polo  socialismo  e  os  seus  subalternos  (...),  prevaleza  (...)  na  gobernación  do  Estado,  irán  

vigorosa  e  enerxicamente  encamiñados  tódolos  nosos  esforzos”.

Doc.4.-En xaneiro de 1936, a Fronte Popular presenta o seu pacto-programa:

“Como suposto indispensable de paz pública, os partidos coligados comprométense:
1º.  A  conceder  por  lei  unha  ampla  amnistía  dos  delitos  político-sociais  cometidos  posteriormente  a  novembro  de  1933  

(...).

Restablecerán  o  imperio  da  Constitución  (...).

Derrogarán  inmediatamente  a  vixente  lei  de  arrendamentos  (...).  Consolidación  na  propiedade,  previa  liquidación,  aos  

arrendatarios  antigos  e  pequenos  (...).

A  República  ten  que  considerar  o  ensino  como  atributo  indeclinable  do  Estado  (...).  Impulsarán,  co  ritmo  dos  primeiros  

años  da  República,  a  creación  de  escolas  de  primeira  ensinanza”.

Doc.5.-José Díaz, secretario xeral do PCE, denuncia nas Cortes a existencia dun complot contra o goberno da 

Fronte Popular (15 de xullo de 1936):

“Señor  Gil  Robles   (...),   estamos   completamente   seguros   de   que   en  moitas   provincias   de  España   se   están   a   facer  

preparativos  para  o  golpe  de  Estado  (...).  Todos  estamos  vixiantes,  a  fin  de  que  non  poidades  levar  a  cabo  os  vosos  

intentos porque, de facelo así, levaredes a España polo camiño polo que a levastes neses dous anos de represión, de 
fame  e  de  descrédito  para  o  país.  Nós  non  queremos  esa  España,  senón  unha  España  democrática,  onde  haxa  benestar  

para  os  obreiros  e  para  as  clases  populares  (...).  Non  queredes  acatar  o  que  representou  o  triunfo  do  16  de  febreiro,  e  

de  aí  a  vosa  política  e  a  vosa  actuación”.

Doc.1.-Gráfico   simplificado   (esquerdas/dereitas)  
dos resultados electorais de 1931, 1933 e 1936:

Doc.2.-Constitución de 1931:

“Art.1.   España   é   unha   República   democrática   de  

traballadores de toda clase, que se organiza en réxime de 
liberdade  e  de  xustiza  (...).

A   República   constitúe   un   Estado   integral,   compatible  

coa  autonomía  dos  municipios  e  das  rexións  (...).

Art.3.-O  Estado  español  non  ten  relixión  oficial  (...).

Art.39.   Os   españois   poderán   asociarse   ou   sindicarse  

libremente  (...).

Art.44.  Toda  a  riqueza  do  país,  sexa  quen  for  o  seu  dono,  

está  subordinada  aos  intereses  da  economía  nacional  (...).  

A propiedade de toda clase de bens poderá ser obxecto 
de expropiación forzosa por causa de utilidade social 
mediante   adecuada   indemnización   (...).   Cos   mesmos  

requisitos  a  propiedade  poderá  ser  socializada  (...).

Art.48.  A  ensinanza  primaria  será  gratuíta  e  obrigatoria.  

A  ensinanza  será  laica  (...)”.
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Os seguintes documentos permiten a realización dunha redacción que teña por tema central as relacións
entre a Igrexa e o Estado dende a implantación do liberalismo na década de 1830 ata a guerra civil. Dende a inicial
confrontación que a liquidación do Antigo Réxime supón, e que exemplifica a desamortización (Doc.1), as relacións
Igrexa-Estado serán cambiantes, en función do carácter conservador ou progresista dos distintos gobernos e réximes
políticos; en liñas xerais, nos períodos de predominio conservador o poder político favoreceu á Igrexa, facéndolle
importantes concesións e buscando o seu apoio (Doc.2), ocorrendo o fenómeno contrario en momentos como a Segunda
República (Doc.3). A Igrexa, pola súa parte, non agachou as súas simpatías en momentos especialmente críticos,
como a guerra civil (Doc.4), apoiando sen matices ó bando sublevado. Lembra que debes contextualizar os documentos
e referirte ós seus contidos ó longo da túa exposición, pois non se trata de elaborar o tema de referencia á marxe das
fontes propostas.

Doc.1.-Desamortización (1836):

“Art. 1º. Quedan declarados en estado de venda dende agora tódolos bens raíces de calquera clase

que pertencesen ás comunidades e corporacións relixiosas extinguidas (...)”.

Doc.2.-Constitución de 1845:

“Art. 11. A Relixión da Nación Española é a Católica, Apostólica, Romana. O Estado obrígase a

manter o culto e os seus ministros”.

Doc.3.-Constitución de 1931:

“Art. 3. O Estado español non ten relixión oficial (...).

Art.26. (...) O Estado, as rexións, as provincias e os municipios non manterán, favorecerán, nin auxiliarán

economicamente ás Igrexas, Asociacións, e Institucións relixiosas. Unha lei especial regulará a total extinción,

nun prazo máximo de dous anos, do orzamento do clero”.

Doc 4.-Carta colectiva dos bispos españois en xullo de 1937:

“Afirmamos, ante todo, que esta guerra foi provocada pola temeridade, os erros, se cadra a malicia

ou a covardía de quen puideron evitala gobernando a nación conforme á xustiza (...). Foron os lexisladores

de 1931, e logo o poder executivo do Estado coas súas prácticas de goberno, os que se empeñaron en torcer

bruscamente a rota da nosa historia nun sentido totalmente contrario á natureza e esixencias do espírito

nacional, e especialmente opostos ó sentido relixioso predominante no país (...).

A guerra é pois un plebiscito armado (...), loita cruenta dun pobo partido en dúas tendencias: a

espiritual, do lado dos sublevados, que saiu en defensa da orde, a paz social, a civilización tradicional e a

patria, e moi evidentemente nun grande sector para defensa da relixión; e doutra parte a materialista, chámese

marxista, comunista ou anarquista, que quixo substituir a vella civilización de España (...) pola novísima

“civilización” dos soviets rusos”.
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   A   rebelión  militar   do   18   de   xullo   de   1936   foi   o   punto   culminante   dunha   confrontación   que   xa   se   viña  

producindo   desde   a  mesma   proclamación   da   República   en   1931.  Mentres   no  Doc.1   o   xeneral   Franco   expón   as  

razóns  dos  sublevados,  no  Doc.2  o  presidente  das  Cortes  defende  a   lexitimidade  da  República.  O  teu  comentario  

debe  centrarse  nos  asuntos  máis  conflitivos  que  motivan  a  insurrección  e  que  foran  unha  constante  nos  cinco  anos  

anteriores,  prestando  atención  aos  intereses  defendidos  por  cada  parte  e  ás  forzas  sociais  e  políticas  que  apoian  a  

cada  bando.

Doc.1.-Alocución  radiada  do  xeneral  Franco  (18  de  xullo  de  1936),  na  que  xustifica  a  rebelión  contra  

e  República:

                         “A  situación  de  España  é  cada  día  máis  crítica;;  a  anarquía  reina  na  maioría  dos  seus  campos  e  vilas;;  
autoridades  de  sona  gobernativa  presiden,  cando  non  fomentan,  as  revoltas;;  a  tiro  de  pistola  e  metralladoras  
dirímense  as  diferenzas  entre  os  cidadáns   (...),   sen  que  os  poderes  públicos   impoñan  a  paz  e  a  xustiza.  
Folgas  revolucionarias  de  toda  clase  paralizan  a  vida  da  Nación  (...).  Os  monumentos  e  tesouros  artísticos  
son  obxecto  do  máis  asañado  ataque  das  hordas  revolucionarias,  obedecendo  a  consigna  que  reciben  das  
directivas  estranxeiras,  coa  complicidade  e  neglixencia  dos  gobernadores  (...).

                         Ao  espírito  revolucionario  e  inconsciente  das  masas,  enganadas  e  explotadas  polos  axentes  soviéticos  
(...),  únese  a  neglixencia  de  autoridades  de  todas  clases  (...).

                         A  Constitución,  por  todos  suspendida  e  vulnerada,  sofre  unha  eclipse  total:  nin  igualdade  ante  a  lei,  
nin  liberdade  (...),  nin  unidade  da  patria,  ameazada  pola  esgazadura  territorial  (...).  ¿É  que  podemos  abandonar  
a  España  aos  inimigos  da  patria,  con  proceder  covarde  e  traidor,  entregándoa  sen  loita  e  sen  resistencia?  ¡Iso  
non!  Que  o  fagan  os  traidores,  pero  non  quen  xuramos  defendela”.

Doc.2.-O  día  2  de  agosto  de  1936,  o  presidente  das  Cortes  republicanas,  Diego  Martínez  Barrio,  enxuíza  

así  a  insurrección  militar:

                         “Os  xenerais  e  oficiais  que  se  lanzaron  en  armas  fixérono  contra  o  Estado  español,  representado  por  
un  Presidente  da  República,  nomeado  legalmente,  e  coa  asistencia  e  aínda  co  voto  de  deputados  de  todos  
os  partidos;;  por  unha  Cámara  lexítima  elixida  sen  tacha,  durante  o  mando  dun  goberno  adversario,  duns  
partidos  que  resultaron  triunfantes  nas  eleccións,  e  por  un  poder  executivo  constitucionalmente  designado  
(...).

                         Certo  é  que  o  Estado  e  os   seus  poderes   lexítimos  atópanse  asistidos  co  máis  desinteresado  dos  
concursos   das   clases   obreiras,   representadas   polos   seus   sindicatos   e   partidos.  Así,   o  Socialista   como  o  
Comunista,  así  a  CNT  como  a  UGT,  así  a  Federación  de  Grupos  Libertarios  como  o  Partido  Sindicalista  
(...).  Pero  detrás  do  Estado  atópanse  tamén  en  liña  de  combate  os  partidos  republicanos  que  contribuíron  á  
instauración  do  réxime  en  abril  de  1931  (...),  as  clases  comerciais,  industriais  e  agrícolas  do  país  (...),  o  pobo  
español  (...).

                         Toda  rebelión  descansa  sobre  un  suposto  de  falsidade:  o  de  aparentar  crer  que  a  gobernación  do  país  
está  secuestrada  por  poderes  ilexítimos  e  que  o  triunfo  do  Estado  se  traduciría  na  implantación  dun  réxime  
político  comunista  (...).

                         ¿Por  que  o  fixeron?  ¿Por  que  o  fixeron?  Simplemente  se  trata  de  substituír  a  vontade  xeral  do  pobo  
enteiro  pola  dunha  clase  social  desexosa  de  perpetuar  os  seus  privilexios.  Nin  amor  a  España,  nin  desacougo  
polo  corpo  da  Patria,  nin  temores  polo  seu  desmembramento,  nin  desasosego  polo  desenvolvemento  da  súa  
economía  (...)”.
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Os   documentos   seguintes,   aos   que   debes   referirte   na   túa   exposición,   tratan   sobre   a   Guerra   Civil.   Iniciada   coa  

sublevación  de  xullo  de  1936,  o  conflito  será  presentado  en  termos  ideolóxicos  como  unha  loita  antifascista  (Doc.  1)  

ou  anticomunista  (Docs.  2  e  7),  segundo  o  bando  de  que  se  trate.  A  impotencia  do  Comité  de  Non  Intervención  fixo  

que  a  participación  estranxeira  (Doc.  2)  fose  esencial  no  desenvolvemento  do  conflito.  A  evolución  política  das  dúas  

zonas  foi  distinta:  mentres  as  disensións  e  a  división  foron  permanentes  entre  as  forzas  republicanas  (Docs.  3,  4  e  

5),  na  España  “nacional”  instaurouse  un  réxime  de  partido  único  (Doc.  6),  concentrándose  os  poderes  na  persoa  de  

Franco,  a  quen  a  vitoria  na  guerra  (Doc.  7)  lle  permitirá  perpetuarse  no  poder.

Doc.  1.-Dolores  Ibarruri,  Pasionaria,  chama  á  resistencia  no  seu  discurso  do  19  de  xullo  de  1936:

                         “Traballadores,  antifascistas,  pobo  laborioso:  todos  en  pé  para  defender  a  República,  as  liberdades  
populares  e  as  conquistas  democráticas  do  pobo  (...).  Todo  o  país  vibra  de  emoción  ante  eses  desalmados  
que  queren  polo  fogo  e  o  terror  sumir  á  España  democrática  e  popular  nun  inferno  (...).  Pero  non  pasarán;;  
España  enteira  está  en  pé  de  loita  (...).  ¡Viva  a  Fronte  Popular!  ¡Viva  a  unión  de  todos  os  antifascistas!  ¡Viva  
a  República  do  pobo!”.

Doc.  2.-Galeazzo  Ciano,  ministro  italiano  de  Asuntos  Exteriores,  informa  así  da  situación  en  España:

                         “En  España  xa  se   formaron  dúas   frontes.  Cunha  están  alemáns  e   italianos;;  con  outra   franceses,  
belgas  e  rusos.  O  Duce  está  de  acordo  con  Hitler  en  opinar  que  a  determinación  das  dúas  frontes  é  xa  un  
feito  consumado.  Italia  apoiou  e  segue  a  apoiar  aos  españois  sen  condicións  (...).  A  nosa  acción  en  España  
é  unha  proba  efectiva  da  nosa  participación  na  loita  antibolxevique”.

Doc.  3.-Boletín  informativo  da  CNT-FAI,  xaneiro  de  1937:

                         “Que  quede  ben  entendido  que  non  estamos  a  loitar  pola  República  democrática.  Estamos  a  loitar  
polo  triunfo  da  revolución  proletaria.  A  revolución  e  a  guerra  son  inseparables.  Todo  o  que  se  diga  en  sentido  
contrario  é  contrarrevolución  reformista”.

Doc.  4.-Postura  defendida  en  Mundo  Obrero,  órgano  de  expresión  do  PCE,  marzo  de  1937:

                         “¿De  que  nos  acusan  os  camaradas  da  CNT?  Segundo  eles,  afastámonos  do  camiño  do  marxismo  
revolucionario.  ¿Por  que?  Porque  defendemos  a  República  democrática  (...).  Unha  República  democrática  
e  parlamentaria  dun  contido  social  como  non  existiu  endexamais”.

Doc.  5.-Discurso  de  Largo  Caballero,  presidente  do  Goberno  e  secretario  xeral  da  UGT:

                         “Primeiro  debemos  gañar  a  guerra  e  despois  xa  poderemos  falar  de  revolución”.

Doc.  6.-O  20  de  abril  de  1937,  Francisco  Franco,  Xefe  do  Estado  e  Xeneralísimo  das  forzas  nacionais,  

asina  o  Decreto  de  Unificación:

                         “Art.  1.  Falange  Española  e  Requetés,  cos  seus  actuais  servizos  e  elementos,  intégranse,  baixo  a  
Miña  Xefatura,  nunha  soa  entidade  política  de  carácter  nacional  que,  de  momento,  se  denominará  Falange  
Tradicionalista  y  de  las  JONS.
                         Esta  organización,  intermedia  entre  a  Sociedade  e  o  Estado,  ten  a  misión  principal  de  comunicar  
ao  Estado  o  alento  do  pobo  e  de  levar  a  este  o  pensamento  daquel  a  través  das  virtudes  político-morais,  de  
servizo,  xerarquía  e  irmandade  (...).
Quedan  disoltas  as  demais  organizacións  e  partidos  políticos”.

Doc.  7.-Último  parte  de  guerra:

                         “No  día  de  hoxe,  cativo  e  desarmado  o  exército  roxo,  acadaron  as  tropas  nacionais  os  seus  últimos  
obxectivos  militares.  A  guerra  rematou.
                         Francisco  Franco.  Burgos,  1-IV-1939.  Ano  da  Vitoria”.
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Doc.3.-Entrevista  de  Franco   e  Hitler   en  Hendaia  
(1940):

Doc.4.-En  decembro  de  1946,  a  Asemblea  Xeral  da  
ONU  condena  o  réxime  de  Franco:

         “A)   Pola   súa   orixe,   natureza,   estructura   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,  convencida  de  que  o  Goberno  
fascista   de   Franco   en   España   (...)   non   representa  
ao   pobo   español   (...),   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   tódolos  
Estados   membros   das   Nacións   Unidas   retiren  
inmediatamente   os   embaixadores   e   ministros  
plenipotenciarios  que  teñen  acreditados  en  Madrid”.

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,  sustitúelle  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  
reconstrucción  nacional”  (1939),  por  Francisco  Franco:
   “O  problema  máis  grande  que  se  presenta  á  economía  española  é  o  desnivel  desfavorable  da  nosa  balanza  
de  pagos  co  estranxeiro  (...).  Suprimilo  ten  que  constituír  a  directriz  principal  da  nosa  política  económica,  xa  que,  
de  outra  maneira,  se  produciría  o  fenómeno  de  que  a  riqueza  nacional  continuase  a  esgotarse  nesta  sangría  de  
centos  de  millóns  que  anualmente  vai  vigorizar  a  economía  dos  países  exportadores  (...)
   Imponse  á  nosa  política  comercial  no  exterior:
   1º.  Suprimir  importacións  que  non  sexan  indispensables.
   2º.  Reducir  aquelas  que  poidan  ter  un  sustitutivo  ou  permitan  estan  reducción.
   3º.  Implantación  de  novas  industrias  e  regos  que  nos  faciliten  os  productos  que  hoxe  importamos.
   4º.  Intensificar  as  nosas  exportacións,  mesmo  primándoas”.

OPCION  2
                          A  partir  dos  seguintes  documentos  debes  elaborar  un  comentario  sobre  a  situación  que  se  viviu  en  España  logo  da  
guerra  civil.  No  ámbito  da  política  interior,  o  elemento  esencial  foi  a  instauración  dun  réxime  político  autoritario,  comezada  

xa  durante  a  contenda  bélica,  marcando  as  diferencias  coas  democracias  parlamentarias  (Doc.1),  e  que  atoparía  a  súa  

concreción  en  diferentes  textos  legais.  A  economía  dos  longos  anos  de  posguerra  estivo  marcada  pola  política  autárquica  

(Doc.2),  con  obxectivos  nunca  acadados.  E  polo  que  respecta  ás  relacións  internacionais,  o  réxime  franquista  pasou  dunha  

franca  amizade  cos  países  do  Eixo  (Doc.3)  a  sofrir  o  illamento  internacional  ao  remate  da  Segunda  Guerra  Mundial  (Doc.4).  

Lembra  que  a  redacción  que  elabores  debe  ter  en  conta  as  fontes  documentais  subministradas,  pois  non  se  trata  de  elaborar  

un  tema  á  marxe  das  mesmas.
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OPCIÓN 2
Os seguintes documentos serven de base para realizar unha composición sobre a instauración e institucionalización do réxime 
franquista.  Comezada  durante  a  guerra  civil  marcando  as  diferenzas  coa  democracia  (Doc.1),  nos  seguintes  anos  diferentes  
textos  legais  van  conformando  o  réxime:  a  implantación  do  sindicalismo  vertical  (Doc.2),  a  creación  dun  seudoparlamento  
á  medida  (Doc.3)  ou  a  codificación  de  dereitos  e  deberes  dos  españois  (Doc.4)  son  exemplos  representativos.  Por  último,  no  
Doc.5  amósanse  algúns  dos  instrumentos  e  apoios  que  serviron  ao  franquismo  na  súa  consolidación.

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 o 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.-Lei sobre unidade sindical (31 de xaneiro de 1940):
“Tres son os principios que inspiran a Organización Nacional-Sindicalista prevista polo Fuero del Trabajo,  reflexo  
fiel  da  organización  política  do  Novo  Estado,  a  saber:  Unidade,  Totalidade  e  Xerarquía.  Haberá,  pois,  segundo  
precepto do Fuero, unha soa orde de sindicatos, nos cales serán encadrados todos os factores da economía por 
ramas da produción ou servizos.
Artigo primeiro.-A Organización Sindical de F.E.T. y de las J.O.N.S. é a única recoñecida con personalidade 
suficiente  polo  Estado,  quen  non  admitirá  a  existencia  de  ningunha  outra  con  fins  análogos  ou  similares”.
Doc.3.-Lei de creación das Cortes Españolas (17 de xullo de 1942):
“Continuando  na  Xefatura  do  Estado  a  suprema  potestade  de  ditar  normas  xurídicas  (...),  o  órgano  que  se  crea  
significará,  á  vez  que  un  eficaz  instrumento  de  colaboración  naquela  función,  principio  de  autolimitación  para  
unha institución máis sistemática do poder (...).
Art. 1.-As Cortes son o órgano superior de participación do pobo español nas tarefas do Estado. É misión principal 
das  Cortes  a  preparación  e  elaboración  das  leis,  sen  prexuízo  da  sanción  que  corresponde  ao  Xefe  do  Estado.
Art. 2.-As Cortes compóñense de Procuradores natos e electivos, a saber: a)Os ministros. b)Os conselleiros 
nacionais de F.E.T. y de las J.O.N.S. c)O Presidente do Consello do Estado (...). d)Os representantes dos Sindicatos 
Nacionais.  e)Os  Alcaldes  das  cincuenta  capitais  de  provincia  (...).  f)Os  Reitores  das  Universidades  (...).  i)Aquelas  
persoas que pola súa xerarquía eclesiástica, militar, administrativa ou social, ou polos seus relevantes servizos a 
España,  designe  o  Xefe  do  Estado,  en  número  non  superior  a  cincuenta”.
Doc.4.-Fuero de los Españoles (17 de xullo de 1945):
“Art. 1.-O Estado español proclama como principio reitor dos seus actos o respecto á dignidade, a integridade e a 
liberdade da persoa humana, recoñecendo o home, en canto portador de valores eternos e membro da comunidade 
nacional, titular de deberes e dereitos (...).
Art.  2.-Os  españois  deben  servizo  fiel  á  Patria,  lealdade  ao  Xefe  do  Estado  e  obediencia  ás  leis  (...).
Art.   6.-A  profesión   e   práctica   da   relixión   católica,   que   é   a   do  Estado   español,   gozará   da   protección   oficial.  
Ninguén será molestado polas súas crenzas relixiosas nin o exercicio privado do seu culto. Non se permitirán 
outras cerimonias nin manifestacións externas que as da relixión católica (...).
Art. 10.-Todos os españois teñen dereito a participar nas funcións públicas de carácter representativo, a través 
da familia, o municipio e o sindicato (...).
Art. 12.-Todo español poderá expresar libremente as súas ideas mentres non atenten contra os principios 
fundamentais do Estado”.
Doc.5.-Dionisio Ridruejo, ex-falanxista posteriormente represaliado polo réxime, exprésase así na súa obra 
Escrito en España (1962):
“Os grupos económicos atribuíanse con todo acougo o seu lote de soberanía. A Igrexa tomaría o seu. O Exército 
–aínda  que  oficialmente  incluído,  home  a  home,  no  Partido  único-  absorbería  a  súa  porción,  exercendo  o  control  
dos  instrumentos  executivos,  e  ficaría  constituído  en  forza  básica  e  arbitral.  O  Partido  único  proporcionaría  o  
persoal político por xunto e representaría docilmente o papel de pobo na función (...). Pola súa banda, o poder 
persoal,  establecido  como  clave  de  arco  (...),  esponxaríase  nunha  camarilla  recrutada  entre  os  máis  fieis  (...).
En rigor, a guerra non producira poderes novos. Máis ben repuxera no seu sitio, libres de coidados, aos poderes 
antigos, destruíndo aqueles outros que os ameazaban”.
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OPCION  2
   Os   documentos   que   seguen   teñen   como   asunto   central   a   oposición   ao   réxime   franquista.   O   ámbito  

cronolóxico  vai  desde  os  anos  de  posguerra  (Doc.1)  ata  os  derradeiros  tempos  da  dictadura  (Doc.4),  presentando  

as  diversas  actividades   levadas  a  cabo  por  sectores   tamén  diferentes  da  oposición:  guerrilla  (Doc.1),  movemento  

universitario   (Doc.2),  movemento  obreiro   (Doc.3)   e   forzas  políticas  que   se  articulan  cara  o   remate  da  dictadura  

(Doc.4).  Na  túa  redacción  debes  tratar  a  variedade  e  evolución  da  oposición  ao  franquismo,  tendo  en  conta  as  fontes  

documentais  suministradas.

Doc.1.-O  guerrilleiro  Francisco  Rey  lembra  o  movemento  dos  anos  40:
   “Alí  onde  había  homes  perseguidos  que  se  viron  na  necesidade  de  fuxir,  fixérono  antes  de  caer  
de  novo  na  cadea  ou  ante  un  pelotón  de  execución.  Marcharon  así  ao  monte  homes  de  tódalas  tendencias,  
socialistas,  anarquistas,  algúns  católicos  e,  sobre  todo,  numerosos  militantes  comunistas  (...).
   Ó   principio   as   nosas   accións   tiñan   un   carácter   case   exclusivamente   de   fuxidos   que   se   moven  
organizadamente   buscando   puntos   de   apoio,   falando   coas   xentes   da   necesidade   de   crear   o  movemento  
guerrilleiro.  Eramos  os  fuxidos,  os  escapados,  como  nos  chamaba  o  pobo.  E  nesa  época,  no  momento  máis  
agudo   da   represión   franquista,   tivemos   sempre   o   apoio   abnegado,   silencioso   e   incondicional   do   pobo.  
Aqueles  homes  que  nas  aldeas  nos  axudaban  sabían  perfectamente  ao  que  se  expoñían  e,  sen  embargo,  non  
vacilaban  en  acollernos”.

Doc.2.-Noticia  recollida  en  Mundo  Obrero  dunha  manifestación  universitaria  en  Madrid  (1956):
   “Estes  potentes  berros,  lanzados  por  centos  de  valentes  peitos  xuvenís,  atronaban  as  rúas  céntricas  
da  capital.  Unha  proba  patente  da  debilidade  do  goberno  é  que  non  se  atreveu  a  utilizar  a  policía  armada  
para  reprimir  a  manifestación.  A  forza  pública  recibira  instruccións  de  retirarse  (...).
   Ó   pasar   a   manifestación   diante   do   Ministerio   de   Gobernación,   recrudecéronse   os   berros   dos  
estudiantes  contra  a  Falanxe  e  contra  o  réxime.  O  público  acollía  a  manifestación  cun  grande  alborozo,  con  
signos  emocionantes  de  simpatía.  Os  estudiantes  antifranquistas  foron  donos  ese  día  das  rúas  céntricas  da  
capital  durante  preto  dunha  hora.  O  tráfico  foi  paralizado  por  completo  na  rúa  de  Alcalá”.

Doc.3.-O  líder  sindical  Marcelino  Camacho  lembra  as  orixes  das  Comisións  Obreiras  (CC.OO.):
   “A   cabalo   entre   1956   e   1957   xurdiu   e   desapareceu,   nun   prazo   breve,   unha   comisión   na  mina  
asturiana  La  Camocha,  para  defender  unha  asignación  de  carbón  aos  mineiros   (...).  Outras   funcionaron  
en  diversos  lugares  como  Euskadi,  Cataluña,  Valencia,  Andalucía,  etc.,  sempre  de  forma  fugaz  e  variada  
composición  (...).
   En  Madrid   iniciouse   unha   nova   fase   de   Comisións   Obreiras   que   se   caracterizou   polo   carácter  
permanente   desas   comisións   elixidas   en   asembleas   (...).   Decidíramos   servirnos   da   Escola   Sindical   de  
Enlaces   (...)   como   un  medio   para   nos   coñecer   e   estender   os   nosos   contactos   sobre   todo   coas   grandes  
empresas  do  metal”.

Doc.4.-En  1974,  o  Partido  Comunista  de  España  inspirou  a  formación  da  Xunta  Democrática,  na  que  
se  agrupaban  diversas  forzas  de  oposición  que  aprobaron  o  seguinte  programa:
   “1.-A  formación  dun  goberno  provisional  que  substitúa  ao  actual  (...).
   3.-A  legalización  dos  partidos  políticos  sen  exclusións.
   4.-A  liberdade  sindical  e  a  restitución  ao  movemento  obreiro  do  patrimonio  do  Sindicato  Vertical.
   5.-Os  dereitos  de  folga,  de  reunión  e  de  manifestación  pacífica.
   6.-A  liberdade  de  prensa  (...).
   8.-A   neutralidade   e   a   profesionalidade,   exclusivamente   militar   para   a   defensa   exterior,   das   forzas  
armadas.
   9.-O  recoñecemento,  baixo  a  unidade  do  Estado  español,  da  personalidade  política  dos  pobos  catalán,  vasco  
e  galego  e  das  comunidades  e  rexións  que  o  decidan  democraticamente.
   10.-A  separación  da  Igrexa  e  do  Estado  (...)”.
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OPCIÓN B 
ORIETACIÓS: Os seguintes documentos permiten realizar unha composición sobre a evolución da política 
económica durante o franquismo. a redacción debes tratar as seguintes cuestións: A etapa autárquica (contexto, obxectivos, 
sectores estratéxicos e resultados); a etapa “desarrollista” (razóns e obxectivos, bases do crecemento económico e balance do 
mesmo). 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.-“Fundamentos y directrices de un Plan de saneamiento de nuestra economía, armónico con nuestra reconstrucción 
nacional” (1939), por Francisco Franco: 
“O problema máis grande que se presenta á economía española é o desnivel desfavorable da nosa balanza de pagos co 
estranxeiro (...). Suprimilo ten que constituír a directriz principal da nosa política económica, xa que, doutra maneira, se 
produciría o fenómeno de que a riqueza nacional continuase a esgotarse nesta sangría de centos de millóns que anualmente vai 
vigorizar a economía dos países exportadores (...). 
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.2.-O historiador J. L. García Delgado valora así a política autárquica: 
“O significado último desa pobreza de resultados durante a etapa inicial do franquismo ten unha dobre dimensión: por unha 
banda, supón o remate do proceso de crecemento moderado pero mantido que se prolonga en España durante o último terzo do 
século XIX e o primeiro do XX; por outra banda, ocasiona o ancheamento da fenda que separa a traxectoria de España 
respecto á doutros países europeos; unha diferenza que, en ritmos de crecemento e de produto real por habitante, se amplía 
enormemente durante eses anos. Non se esaxera, por conseguinte, cando se sitúa nese decenio dos anos corenta a pasaxe máis 
negativa da nosa historia económica e contemporánea, coa cruenta eliminación dos partidos políticos e organizacións de clase, 
con ríxida disciplina laboral e drástica fixación de salarios, con mutilación das liberdades individuais e a perda, nuns casos, e 
marxinación noutros, dun capital humano irrecuperable. En suma, o fracaso económico correu entón paralelo á regresión 
política e social”. 
 

Doc.3.-Decreto-Lei de 20 de xullo de 1959, coñecido como Plan de Estabilización: 
“Ao remate da Guerra de Liberación, a economía española tivo que se enfrontar co problema da súa reconstrución, que se vía 
retardada naqueles momentos pola insuficiencia dos recursos (...) como consecuencia da contenda. 
A guerra mundial e as repercusións que trouxo consigo aumentaron estas dificultades e pecharon gran parte dos mercados e 
fontes de aprovisionamento normais (...). 
Superadas aquelas circunstancias, chegou o momento de iniciar unha nova etapa que permita colocar a nosa economía nunha 
situación de máis ampla liberdade, de acordo coas obrigas asumidas por España como membro de pleno dereito da OECE. A 
maior flexibilidade económica que se establecerá gradualmente non supón en ningún caso que o Estado abdique do dereito e da 
obriga de vixiar e fomentar o desenvolvemento económico do país”. 

Doc.4.-O Seat 600, un dos emblemas do 
“desarrollismo”: 

 

 

 
Doc.5.-Emigración exterior 
entre 1951 e 1980: 
 

ANOS AMERICA EUROPA 
1951-60 668.003 ----- 

1961-70 232.221 779.592 

1971-80 51.663 447.794 
 

 

 

 

 

Doc.6.-Evolución do número 
de turistas, 1961-1973: 
ANO Nº (MILLÓNS) 

1961 7,4 

1964 14,1 

1967 17,8 

1970 24,1 

1973 34,5 
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OPCIÓN A 

 
ORIENTACIÓNS: Os dous documentos presentados axuízan a figura do xeneral Franco e o seu réxime 
de formas ben distintas. Na redacción debes tratar as seguintes cuestións: o réxime do xeneral Franco 
como resultado dunha guerra civil; caracterización xeral da ditadura; crítica dos argumentos expostos 
nos documentos, a partir dos teus coñecementos sobre o franquismo. 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.-Carta al Jefe del Estado (Salvador de Madariaga, 1944): 
“Xeneral, marche vostede. En van intenta vostede presentar España ao estranxeiro coma unha 
democracia. Non hai democracia que valla. Non hai estrataxema que agache as camisas de cor, coma 
Hitler, os pantalóns escuros, coma Hitler, o saúdo romano, coma Hitler, o título de Caudillo, mala 
tradución de Führer, coma Hitler, o partido único comendo o país en plena enchenta de corrupción, coma 
Hitler, a prensa domesticada, coma Hitler, os campos de concentración, coma Hitler. Xeneral, marche 
vostede. 
Non llo digo por ofendelo. Pero o Caudillo dun bando dunha guerra civil non vale para facer a unidade 
española. O home que fusilou a Companys, a Zugazagoitia, a Cruz Salido e a tantos outros innumerables 
non serve para facer a unidade española. Ten vostede aldraxadas e asoballadas a Cataluña, Euskadi e 
Galicia. Malia que vostede é galego (...) vostede ten amordazadas as tres linguas galega, vasca e catalá; 
mudo o Orfeón Catalán, disperso o Instituto de Estudos Galegos de Santiago. Pero estes tres pobos teñen 
dereito a vivir como lles pareza nunha España que, libre, é grande de abondo para todos. Como a do 
Señor, é a de España casa de moitas moradas. Vostede non a comprende. Xeneral, marche vostede. 
Que haxa polo menos na súa vida un acto que España poida agradecerlle. Xeneral, marche vostede”. 
 
Doc.2.-Fragmento da obra Así se gobierna España (Manuel Fraga Iribarne, 1952): 
“O glorioso alzamento popular o 18 de xullo de 1936 foi un dos máis simpáticos movementos 
político-sociais de que o mundo ten memoria. Os observadores imparciais e o historiador obxectivo han 
recoñecer que a maior e a mellor parte do país foi a que se ergueu, o 18 de xullo, contra un Goberno ilegal 
e corrompido, que preparaba a máis sinistra das revolucións vermellas dende o poder (...). 
O pobo español, en plena crise de convivencia, aceptara a suprema xefatura de Franco para que este 
derrotase militarmente ao comunismo; pero ao mesmo tempo pedíalle que o constituíse politicamente, 
entregándolle a máis auténtica caudillaxe, no sentido propio da palabra. Visto o fracaso das asembleas 
para constituír ao país dende a crise de 1931, desexábase que esta vez fose un só e verdadeiro caudillo o 
que dese novas leis, nova constitución á comunidade. Coma Solón, coma Cromwell, coma tantos outros 
heroes nacionais, o Xeneral Franco debía ser o pai da Patria que a volvese á normalidade e á orde”. 
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OPCIÓN A 
 
ORIENTACIÓNS: A partir dos seguintes documentos debes elaborar unha composición sobre o final do 
franquismo e o inicio da transición democrática. Na redacción debes abordar as seguintes cuestións: A incerteza 
política, a conflitividade social e a crise económica que marcan o período; as posturas políticas enfrontadas, dende o 
inmobilismo ata a proposta rupturista; a apertura dunha vía reformista cara á democracia. 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. Extracto do comunicado no que ETA reivindica o atentado contra Carrero Blanco en 1973: 
“A operación que ETA realizou contra o aparato de poder da oligarquía española na persoa de Luis Carrero Blanco, 
debe interpretarse como xusta resposta revolucionaria da clase traballadora e de todo o noso pobo vasco (…). Luis 
Carrero Blanco, un home duro, violento nas súas posicións represivas, constituía a peza clave garante da continuidade e 
estabilidade do sistema franquista (…)”. 
 
Doc.2. Evolución do número de folgas en España entre 
1971 e 1975: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc.3. Viñeta alusiva á crise económica, publicada na 
revista Por favor en 1975: 

 

 
Doc.4. Discurso de J. A. Girón de Velasco ao ser nomeado presidente da Confederación Nacional de 
Excombatientes (novembro de 1974): 
“Incúmbenos a mesma responsabilidade que, por razóns de honor, nos botou ao monte en 1936 (…). O compromiso 
desta hora reside, por tanto, en evitar que sobre aquel holocausto e aquel sacrificio se corra hoxe un estúpido velo 
(…). Aquí pasaron moitas cousas e han pasar moitas máis (…). Impúlsanos o deber de pechar o paso aos que queren 
arrebatarnos a vitoria”. 
 
Doc.5. Propostas da Junta Democrática, feitas públicas en París en xullo de 1974: 
“1. A formación dun Goberno provisional que substitúa ao actual para devolver ao home e á muller españois (…) o 
recoñecemento legal de todas as liberdades, dereitos e deberes democráticos. 
2. A amnistía absoluta de todas as responsabilidades por feitos de natureza política ou sindical. 
3. A legalización dos partidos políticos, sen exclusións (…). 
11. A celebración dunha consulta popular (…) para elixir a forma definitiva do Estado”. 
 
Doc.6.Artigo de Arnaud de Borchgrave publicado na revista Newsweek en abril de 1976: 
“Coido que chegou a hora da reforma, pero o presidente do Goberno, Carlos Arias Navarro, un residuo dos días de 
Franco, demostrou máis inmobilismo ca mobilidade. O rei opina que Arias é un desastre sen paliativos, xa que se 
converteu no abandeirado dese grupo de leais a Franco coñecido coma ‘o búnker’ (…)”. 
 
Doc.7. Lei para a Reforma Política, aprobada polas Cortes en novembro de 1976: 
“Art 1º.1. A democracia no Estado español baséase na supremacía da lei, expresión da vontade soberana do pobo. 
Os dereitos fundamentais da persoa son inviolables e vinculan a todos os órganos do Estado (…). 
Art.2º. 1. As Cortes compóñense do Congreso de Deputados e do Senado. 
2. Os deputados do Congreso serán elixidos por sufraxio universal, directo e secreto dos españois maiores de idade”. 
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OPCIÓN B 
ORIENTACIÓNS: A partir dos documentos que seguen debes compor un texto sobre a transición política á democracia. 
Na redacción debes abordar as seguintes cuestións: O inicio do proceso por unha vía reformista; o proceso constituínte e a 
Constitución de 1978; as dificultades (terrorismo, golpismo); a chegada do PSOE ao poder. 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.-Logo de ser designado Presidente do Goberno polo Rei, Adolfo Suárez diríxese ao país (6 de xullo de 1976): 
“A meta última é moi concreta: que os gobernos do futuro sexan o resultado da libre vontade da maioría dos españois, e para 
iso solicito a colaboración de todas as forzas sociais (...). 
A Coroa ten a vontade expresa de acadar unha democracia moderna para España, unha democracia na que a liberdade, a 
xustiza, a participación, a paz e a cultura sexan o froito do esforzo de todos e o resultado do que todos se beneficien”. 
Doc.2.-Lei para a Reforma Política, aprobada polas Cortes o 18 de novembro de 1976: 
Art.1º.1.A democracia no Estado español baséase na supremacía da lei, expresión da vontade soberana do pobo. 
2.A potestade de elaborar e aprobar as leis reside nas Cortes. O Rei sanciona e promulga as leis. 
Art.2º.1.As Cortes compóñense do Congreso dos Deputados e do Senado. 
2.Os deputados do Congreso serán elixidos por sufraxio universal, directo e secreto dos españois maiores de idade. 
3.Os senadores serán elixidos en representación das entidades territoriais. O Rei poderá designar para cada lexislatura 
senadores en número non superior á quinta parte dos elixidos”. 
Doc.3.-Na campaña para as eleccións de xuño de 1977, o candidato de UCD, Adolfo Suárez, pronuncia o seguinte 
discurso: 
“Prometemos volverlle a soberanía ao pobo español, e pasado mañá exércea. 
Prometemos normalizar a nosa vida política, xestionar a transición en paz, construír a democracia desde a legalidade, e cremos 
que, coas lóxicas deficiencias, o conseguimos. 
Prometemos que todas as familias políticas poderían ter un lugar nas Cortes, e o mércores poden acadalo (...). 
Podo prometer, e prometo, intentar elaborar unha Constitución en colaboración con todos os grupos representativos nas Cortes, 
calquera que sexa o seu número de escanos (...). Podo prometer, e prometo (...), adicar todos os esforzos a acadar un 
entendemento social que permita fixar as novas liñas básicas que ha seguir a economía española nos vindeiros anos (...). Podo 
prometer, e prometo, un marco legal para institucionalizar cada rexión segundo as súas propias características”. 
Doc.4.-Constitución de 1978: 
“Art.1.1.-España constitúese nun Estado social e democrático de Dereito, que propugna como valores superiores do seu 
ordenamento xurídico a liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político. 
1.2.-A soberanía nacional reside no pobo español, do que emanan os poderes do Estado. 
1.3.-A forma política do Estado español é a monarquía parlamentaria. 
Art.2..-A Constitución fundaméntase na indisoluble unidade da nación española, patria común e indivisible de todos os 
españois, e recoñece e garante o dereito á autonomía das nacionalidades e rexións que a integran e a solidariedade entre todas 
elas. 
Art.3.1.-O castelán é a lingua española oficial do Estado (...). 
3.2.-As outras linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas Comunidades Autónomas de acordo cos seus Estatutos 
(...)”.

Doc.5.-Mensaxe de Juan Carlos I, emitido por radio e 
televisión na madrugada do día 24 de febreiro de 1981: 
 “Ante a situación creada polos sucesos desenvolvidos no 
Palacio do Congreso, e para evitar calquera posible 
confusión, confirmo que ordenei ás autoridades civís e á 
Xunta de Xefes de Estado Maior que tomen as medidas 
necesarias para manter a orde constitucional dentro da 
legalidade vixente (…). 
A Coroa, símbolo da permanencia e unidade da patria, non 
pode tolerar de xeito ningún accións ou actitudes de 
persoas que pretendan interromper pola forza o proceso 
democrático (…)”. 
 
 
 
 

Doc.6.-Resultados das eleccións xerais de 1982: 

 

PARTIDOS ESCANOS 
PSOE 202 
AP-PDP 106 
UCD 12 
CIU 12 
PNV 8 
PCE 5 
OUTROS 5 
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OPCION  2
Un  rasgo  destacado  na  España  contemporánea  é  a  reiterada  intromisión  do  Exército  na  vida  política.  O  pulo  do  líberalismo  durante  a  crise  

do  Antigo  Réxime  (Doc.l),  o  apoto  ás  súas  diferentes  faccións  no  período  isabelino  (Doc.2)  e  mesmo  a  promoción  da  democracia  en  1868  

marcan  as  súas  actuacións  iniciais;;  pero  a  partir  da  Restauración  (Doc.3)  irán  gañando  terreo  posturas  cada  vez  máis  conservadoras  e  

reaccionarias,  que  cristalizarán  no  século  XX  en  fórmulas  autoritarias  (DocsA  e  5),  coa  longa  ditadura  franquista  como  máxima  expresión.  

Lembra  que  na  túa  exposición  debes  referirte  aos  documentos  propostos,  pois  non  se  trata  de  elaborar  un  tema  á  marxe  dos  mesmos.

Doc.l.-Manifesto  que  dirixe  á  Nación  Española  Juan  Díaz  Porlier  o  21  de  setembro  de  1815:
“O  noso  obxecto  é  o  de  España  enteira:  unha  monarquía  sometida  a  leis  xustas  e  sabias,  e  constituida  dunha  maneira  

que  sexa  garantía,  o  mesmo  das  prerrogativas  do  trono  que  dos  dereitos  da  nación.  Pedimos  a  convocatoria  de  Cortes  

nomeadas  polo  pobo,  e  que  estas  teñan  liberdade  de  facer  na  Constitución  proclamada  polas  Cortes  extraordinarias,  

os  cambios  que  esixe  a  nosa  situación  (...).  Firmes  na  nosa  resolución,  non  deixaremos  as  armas  (se  nos  vemos  na  

obliga  de  recorrer  a  elas)  antes  de  obter  o  que  pedimos”.

Doc.2.-Así  interpreta  un  comentarista  da  época  a  presenza  militar  na  política  (Elpensamiento  de  la  nación,  1846):
“As  queixas  contra  a  preponderancia  militar  datan  xa  de  moito  tempo;;  hai  longos  anos  que  as  fraccións  liberáis  se  

acusan  unhas  as  outras  polos  estados  de  sitio;;  e  unha  provincia  en  estado  de  sitio  é  unha  provincia  entregada  ao  poder  

militar.  O  que  en  1834  e  1835  dicían  os  progresistas  contra  os  moderados,  dixeron  os  moderados  contra  os  progresistas  

en  1836  e  1837;;  ata  1840  tocoulles  a  quenda  aos  progresistas  repetir  os  mesmos  cargos,  que  logo  reproduciron  os  

moderados  ata  1843;;  desde  o  pronunciamento  de  xuño  do  mesmo  ano,  quéixanse  outra  vez  os  progresistas.  Se  algún  

día  os  moderados  sucumben,  é  probable  que  os  progresistas  lles  ofrecerán  abundantes  motivos  para  a  terceira  edición  

de  idénticas  reclamacións.  O  nome  das  persoas  e  dos  homes  non  signifi  ca  nada:  o  feito  é  o  mesmo.

Desde  a  morte  de  Fernando  VII  a  preponderancia  estivo  no  poder  militar  (...);;  as  cortes  e  os  ministerios  non  puideron  

facer  nada  contra  a  forza  das  armas”.

Doc.3.-O  historiador  Raymond  Carr  analiza  a  infl  uencia  militar  na  política  da  Restauración:
“Ata  a  Restauración  da  monarquía  en  1874,  o  instrumento  efectivo  de  protesta  e  cambio  políticos  foi  o  Exército,  que  

parecerá  perder  este  papel  como  consecuencia  da  “desmilitarización”  da  política  realizada  por  Cánovas.  Ata  1923,  agás  

o  levantamento  republicano  de  Villacampa,  ningún  xeneral  iniciou  un  pronunciamento.

Esta   apariencia   civil  da  vida  política  da  Restauración  é   engañosa:  os  xenerais  deixaban  a  política   aos   civís   só  a  

condición  de  que  estes  non  tocaran  o  Exército  e  de  que  eles  mesmos  seguiran  a  ser  fi  guras  infl  uíntes  na  vida  política.  O  

tenente  xeneral  Martínez  Campos  (...)  era  consultado  en  tódalas  crises  políticas  importantes,  e  a  España  conservadora  

dirixírase  ao  xeneral  Polavieja  para  que  a  salvara  en  1898-99  (...).  O  ministro  da  Guerra  foi  sempre  un  xeneral,  e  o  

orzamento  militar  unha  “reserva  sacrosanta”  ante  a  cal  os  políticos  civís  experimentaban  inhibición  total”.

Doc.4.-Declaración  ante  a  prensa  de  Primo  de  Rivera,  16  de  setembro  de  1923:
“Eu  non  son  un  ditador.  Ninguén  pode,  con  xustiza,  aplicarme  esta  denominación.  Son  un  home  a  quen  os  seus  camaradas  

de  armas,  acaso  erróneamente,  honraron  coa  difícil  misión  de  dirixir  a  reconstrucción  da  Patria”.

Doc.5.-O  xeneral  Franco,  caudillo  de  España,  na  compaña  de  Adolf  Hitler  en  1940:

Dolores


Dolores


Dolores


Dolores


Dolores


Dolores


Dolores


Dolores


Dolores


Dolores


Dolores


Dolores




45

COMPOSICIÓN DE TEXTO  (tema de tipo histórico)

09

OPCIÓN 1

Os seguintes documentos permiten a realización dunha redacción que teña por tema central as relacións entre a Igrexa 

e o Estado dende a implantación do liberalismo na década de 1830 ata o franquismo. Dende a inicial confrontación 

que  a  liquidación  do  Antigo  Réxime  supón,  e  que  exemplifica  a  desamortización  (Doc.1),  as  relacións  Igrexa-Estado  
serán cambiantes, en función do carácter conservador ou progresista dos distintos gobernos e réximes políticos; en 

liñas xerais, nos períodos de predominio conservador o poder político favoreceu á Igrexa, facéndolle importantes 

concesións e buscando o seu apoio (Doc.2), ocorrendo o fenómeno contrario en momentos como a Segunda República 

(Doc.3). A Igrexa, que non agachou as súas simpatías polo bando sublevado durante a guerra civil, constituiría un 

dos piares do réxime franquista (Doc.4). Lembra que debes contextualizar os documentos e referirte aos seus contidos 

ao longo da túa exposición, pois non se trata de elaborar o tema de referencia á marxe das fontes propostas.

Doc.1.-Desamortización (1836):

   “Art.   1º.  Quedan  declarados   en   estado  de  venda  dende  agora   todos  os  bens   raíces  de   calquera   clase  que  

pertencesen  ás  comunidades  e  corporacións  relixiosas  extinguidas  (...)”.

Doc.2.-Concordato entre o Estado español e a Santa Sé (1851):

   “Art.  1.  A  relixión  católica,  apostólica,  romana,  que  con  exclusión  de  calquera  outro  culto  continúa  sendo  a  

única  da  nación  española,  conservarase  sempre  nos  dominios  da  S.  M.  Católica  con  todos  os  dereitos  e  prerrogativas  

de  que  debe  gozar  segundo  a  lei  de  Deus  e  o  disposto  polos  sagrados  canons.

Art.   2.  Na   súa   consecuencia   a   instrución  nas  Universidades,  Colexios,  Seminarios   e  Escolas  públicas  ou  

privadas  de  calquera  clase,  será  en  todo  conforme  á  doutrina  da  mesma  relixión  católica;;  e  a  este  fin  non  se  poñerá  

impedimento ningún aos bispos e demais prelados diocesanos encargados polo seu ministerio de velar pola pureza da 
doutrina da fe e dos costumes, e pola educación relixiosa da xuventude no exercicio deste cargo, mesmo nas escolas 
públicas”.

Doc.3.-Constitución de 1931:

   “Art.  3.  O  Estado  español  non  ten  relixión  oficial  (...).

Art.26.  (...)  O  Estado,  as  rexións,  as  provincias  e  os  municipios  non  manterán,  favorecerán,  nin  auxiliarán  

economicamente  ás  Igrexas,  Asociacións,  e  Institucións  relixiosas.  Unha  lei  especial  regulará  a  total  extinción,  nun  

prazo  máximo  de  dous  anos,  do  orzamento  do  clero”.

Doc 4.- Normas para la Escuela Primaria. 1939. Año de la Victoria:

   “O  oprobio  dunha  escola  laica  rematou.  Para  formar  españois  profundos,  crentes  e  patriotas  austeros  España  

rexorde,  gloriosa,  polo  esforzo  decidido  e  xigante  dos  seus  fillos,  dos  que  morreron  alegremente  por  ela,  dos  que  por  

ela  se  sacrificaron  e  quixeron  renderlle  o  mellor  e  máis  espléndido  da  súa  vida.  A  Escola  ten  que  recoller  o  ambiente  

heroico  das  xuventudes  guiadas  polo  Caudillo  á  vitoria...

1ª  A  reposición  do  Santo  Crucifixo  marca  a  apertura  do  curso  (…).

2ª  Ademais  do  retrato  do  Caudillo,  haberá  no  salón  de  clase  unha  imaxe  da  Virxe,  con  preferencia  da  Inmaculada,  e  

en  sitio  preferente  (...).

4ª  Á  entrada  na  escola  os  nenos  saudarán  co  tradicional  Ave María Purísima, sendo contestados polo mestre: Sin 

pecado concebida  (...)”.
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