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HISTORIA DE ESPAÑA
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:
3500

Doc.3. Viñeta humorística alusiva á crise económica,
publicada na revista satírica Por favor en 1975:
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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. Logo da dimisión de Arias Navarro, o primeiro consello de ministros presidido por Suárez dá a
coñecer o seu programa de goberno. Así o recolle o xornal El País (17 de xullo de 1976):
“<O Goberno ten o propósito de elevar á Súa Maxestade a recomendación de que (…) outorgue unha amnistía
aplicable a delitos e faltas de motivación política ou de opinión.> Con estas palabras pecha o Goberno a súa
declaración programática, aprobada no Consello de Ministros. Na mesma declaración (…) o Goberno engade
claramente a súa convicción de que <a soberanía reside no pobo e proclama o seu propósito de traballar
colexiadamente na instauración dun sistema político democrático, baseado na garantía dos dereitos e liberdades
cívicas, (…) e na aceptación do pluralismo real.> Tamén anuncia o Gabinete o seu propósito de convocar eleccións
xerais antes do 30 de xuño de 1977”.
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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”.

