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El règims polítics dels països riberencs 
europeus de postguerra 

• 1. La continuïtat de les dictadures totalitàries d’entreguerres: 
Espanya (Franco) i Portugal (Salazar). 

• 2. Les dictadures parèntesi i el dèficit democràtic de la Guerra 
Freda: el cas de Grècia (de la guerra civil a la dictadura dels 
coronels [+ Xipre]) i el cas de Turquia (entre Occident i l’Islam: 
els colps d’estat desenals). 

• 3. Les dictadures de les noves repúbliques socialistes dels 
Balcans: Iugoslàvia (Tito), Albània (Hoxha), Romania 
(Ceauşescu) i Bulgària (Živkov). 

• 4. Les noves democràcies liberals de França i Itàlia, dos dels 
estats fundadors el 1952 de la CECA i signataris del Tractat de 
Roma de 1957= CEE/UE. 



1.1 Portugal: La dictadura salazarista 
de l’Estat Nou 1926-74 / La transició 

1974-76: Democràcia (Constitució 1976) 

• 1926 Colp d'Estat: dictadura del general Carmona 
(Salazar ministre 1928 i primer ministre 1932): 

• 1933 Constitució de l’Estat Nou (Salazarisme): partit 
únic (Unió Nacional), Assemblea Nacional i Cambra 
Corporativa. 1949 OTAN, 1955 ONU, 1960 l’emigració. 

• 1961 Guerra d’Angola i l’Índia envaeix Goa...: entre 
1961 i 1964 esclaten les guerres colonials.  

• 25 abril 1974 la revolució dels Clavells: transició cap a 
la democràcia culminada amb la Constitució de 1976. 

• 1986 ingressa en la CEE/UE. 



1.2 Espanya: La Guerra Civil 1936-39: la 
dictadura franquista 1939-75 / la transició 
1976-78: democràcia (Constitució 1978) 

• 1936 Colp d'Estat fracassat: Guerra Civil 1936-39. 
• 1939 Dictadura del general Franco. 
• Franquisme (1942 Corts, 1945 Fur dels Espanyols i llei del 

referèndum, 1947 llei de successió, 1958 llei de principis 
del Movimiento, 1966 llei orgànica de l’Estat i 1969 
proclamació del príncep Joan Carles). 

• 1950 FAO, 1952 UNESCO, 1955 ONU. 
• 1973 atemptat d’ETA contra Carrero Blanco. 
• 1975 mor Franco. Rei Joan Carles I: transició cap a la 

democràcia culminada amb la Constitució de 1978. 
• 1986 ingressa en la CEE/UE. 

 
 
 
 
 



2.1 Grècia: La Guerra Civil 1944-49: 
Monarquia (Constitució 1952) / Dictadura 
1967-74 / Constitució republicana 1975. 

• Llistat dels Reis:  Restauració pel Referèndum 1946 Jordi II, 1947 Pau I i 1964 
Constantí II (exiliat 1967 i deposat 1973 amb la proclamació de la República). 

• Guerra Civil 1944-49: EAM/ELAS i EDES (Papandreu). 
• 1952 OTAN i nova constitució monàrquica. 
• 1952- 62 Govern de la Unió Hel·lènica=ERE (Papagos fins 1955 i Karamanlís): 

Moviment enosi d’unió amb Xipre (independent 1960). 
• 1962/64 Inestabilitat dels governs d’Unió de Centre (Papandreu), crisi 

política 65-67 i por al comunisme.  
• 21/04/1967 Colp d’estat dels coronels (Papadòpulos, Pattakos i Makarezosi). 

Constitució 1968,     República 01/06/1973. 
• 1973-81 President Papadòpulos convoca eleccions 1974 (+ crisi Xipre). 
• 1975 Constitució Republicana. 
• 1981 Ingressa en la CEE/UE. 

 
 
 
 



2.1bis Xipre: Colònia britànica 1878-1960 
/ 1960 Independència / 1974 Divisió de l’illa. 

• El problema de Xipre: disputes entre turcoxipriotes (20%) i grecoxipriotes (80%). 
 

• 1954-60 El procés d’independència (Makàrios III 1954 ONU, 1955 EOKA lluita): 
Independència i Constitució de 1960 (els britànics conserven les bases militars). 

• 1963-64 Guerra civil, tensions entre Grècia i Turquia: presència de l’UNFICYP. 
• 1967 Noves tensions entre Grècia (dictadura dels Coronels) i Turquia per l’illa. 
• 15/07/1974 Colp d’estat de Grivas (EOKA) i Sampson [proenosi] contra Makàrios: 
Intervenció militar de Turquia el 14/08/1974 que separa l’illa en dues zones. 
• 1975 Intercanvi de població de les dues zones (separació ètnica). 
• 1976 Sampson (20 de presó) 1977-79 establiment de fronteres. 
• 1983 Declaració d’independència de la zona turca del nord de Xipre. 

 
• 2004 República de Xipre (la zona sud) ingressa en la UE. 



2.2 Turquia: un recorregut cap a Occident 
de la república constitucional laica amb colps 

d’estat desenals entre 1960 i 1980 

• 1945 Alineada amb Occident. 
• 1950-60 Els governs del Partit 

Demòcrata d’Adnan Menderes: 
cap al liberalisme i 1952 OTAN. 

• 1960-80 L’època dels colps 
d’estat desenals. 

• 1980-90 La revolució liberal de 
Turgut Özal. 
 
 
 



Diferència fonamental 
entre les dictadures de 

parèntesi i les totalitàries 
Les dictadures de Franco (Espanya) i Salazar (Portugal): 
• Es converteixen en règim polític de llarga durada. 
• Imposen una legitimació efectiva en la societat. 
 
La dictadura parèntesi dels coronels a Grècia:  
• Junta militar que no es converteix en règim polític.  
• No aconsegueix una legitimació efectiva davant la societat grega 

tot i la forta repressió desenvolupada. 
 

Els colps militars desenals a Turquia (1960, 1971 i 1980) sempre 
impliquen el retornament a la democràcia. 



La coincidència cronològica de les 
transicions a la democràcia de les 

dictadures portuguesa, espanyola i grega 
Constitucions: 1975 Grècia, 1976 Portugal, 1978 Espanya. 
Membres de la CEE/UE: 1981 Grècia, 1986 Portugal i Espanya. 
 
Circumstàncies confluents: 
• El règim autoritari no és hereditari i depèn del cicle biològic 

(Salazar 1889-1970 i Franco 1892-1975) que degenera i 
declina.  

• Resultat d’un procés de superació del dèficit democràtic de 
l’època de la guerra freda. 



3.1 Iugoslàvia: La dictadura de Tito (1945-
1980), el govern dels 8 (1980-1990) / Procés de 

secessions i inici de les guerres (1991/1992) 

L’Estat federatiu socialista de sis repúbliques es dissol 
(1991 Eslovènia, 1991 Croàcia, 1991 Macedònia, 1992 
Bòsnia, 1992 [Sèrbia i 2006 Montenegro + 2008 Kosovo] 
República Federal de Iugoslàvia)  
• 1991 Guerra breu d’Eslovènia (10 dies) 
• 1992-95 Guerra de Bòsnia (48% bosnians, 37% serbis i 

14% croates). 
• 1996-99 Guerra de Kosovo (90% albanesos i 6% serbis) 

+ 1996 hi intervé l’OTAN. 
• Ingrés en la UE: 2004 Eslovènia, 2013 Croàcia. 
• Ingrés en l’OTAN: 2004 Eslovènia, 2009 Croàcia. 

 
 



3.2 Albània (Hoxha), Romania 
(Ceauşescu) i Bulgària (Zhivkov). 

Desencadenament de les transicions a la democràcia: revolucions 
de 1989 / escissió de l’URSS i desaparició del bloc comunista i del 
Pacte de Varsòvia dissolt el 1991. 
• 9/11/1989 cau el Mur de Berlin. 

 
• Romania: Ceauşescu 25/12/1989 afusellat. 
• Bulgària: 1989 Zhivkov derrocat i Petar Mladenov inicia la 

democratització del règim. En 1992 Zhivkov pres 6 anys. 
• Albània: 1985 mor Hoxha i Ramiz Alia convoca eleccions 1991. 
• Ingrés en la UE: 2007 Bulgària i Romania. 
• Ingrés en l’OTAN: 2004 Bulgària i Romania 2009 Albània. 

 



4. Les noves democràcies liberals de França i Itàlia, 
dos dels estats fundadors l’any 1952 de la CECA i 
signataris del Tractat de Roma de 1957= CEE/UE 

França: 
1945-46 Govern Provisional de De 
Gaulle (gaullisme). 
• 1946-58 IV República. 
Presidents: 1947 Auriol, 1954 Coty. 
• 1958 V República (amb De 

Gaulle fins 1969): 1962 
independència d’Algèria. 

Presidents: 1969 Pompidou, 1974 
Giscard, 1981 Mitterrand, 1995 Chirac, 
2007 Sarkozy, 2012 Hollande. 
 
            Font: http://www.elysee.fr/ 

Itàlia: 
2/06/1946 Referèndum: 
• 1946-92 I República 

(Constitució 1947) (1970 
descentralització i crisis 
polítiques + Màfia) . 

Presidents: 1948 de Nicola, 1948 Einaudi, 
1955 Gronchi, 1962 Segni,i 1964 Saragat, 
1971 Leone, 1978 Pertini, 1985 Cossiga. 
• 1992 II República 
Presidents: 1992 Scalfaro, 1999 Ciampi, 
2006 Napolitano. 
 
                Font: http://www.quirinale.it/ 
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Criteris d’adhesió a la Unió Europea 
(criteris de Copenhaguen) 

Per a adherir-se a la UE, un nou estat membre ha de complir tres 
criteris:  
• 1. Criteri polític: l’existència d’institucions estables que 

garantisquen la democràcia, l’estat de dret, el respecte dels 
drets humans i el respecte i protecció de les minories. 

• 2. Criteri econòmic: l’existència d’una economia de mercat 
viable, la capacitat de fer front a la pressió competitiva i les 
forces del mercat dins de la Unió. 

• 3. Criteri del cabal comunitari: la capacitat per a assumir les 
obligacions que es deriven de l’adhesió, especialment acceptar 
els objectius de la unió política, econòmica i monetària.  

Perquè el Consell Europeu decidisca l’inici de negociacions, ha de 
complir-se el criteri polític. 

Font: http://europa.eu/about-eu/countries/on-the-road-to-eu-membership/index_es.htm 



Els 28 estats membres de la Unió Europea 
(en negreta els mediterranis): 

 
• Fundadors (1952 Tractat CECA, 1957 Tractat CEE i Euratom): 

Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos. 
  
• 1973 Adhesió del Regne Unit, Irlanda i Dinamarca. 
• 1981 Adhesió de Grècia. 
• 1986 Adhesió d’Espanya i Portugal. 
• 1995 Adhesió d’Àustria, Finlàndia i Suècia. 
• 2004 Adhesió d’Eslovènia, Eslovàquia, Estònia, Hongria, 

Letònia, Lituània, Malta, Polònia, República Txeca i Xipre. 
• 2007 Adhesió de Bulgària i Romania. 
• 2013 Adhesió de Croàcia. 

 Font (2013): http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_es.htm 
 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_es.htm


Estats en camí d’adhesió a la Unió Europea 
(en negreta els mediterranis): 

Països candidats: 
 
• Antiga República 

Iugoslava de 
Macedònia 

• Islàndia 
• Montenegro 
• Sèrbia 
• Turquia 
 

 

Candidats potencials que 
encara no tenen els 
requisits: 
 
• Albània 
• Bòsnia i Hercegovina 
• Kosovo 

Font (2014): http://europa.eu/about-eu/countries/on-
the-road-to-eu-membership/index_es.htm 
 

http://europa.eu/about-eu/countries/on-the-road-to-eu-membership/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/on-the-road-to-eu-membership/index_es.htm

	TEMA 09.- Els països riberencs d’Europa�
	El règims polítics dels països riberencs europeus de postguerra
	1.1 Portugal: La dictadura salazarista de l’Estat Nou 1926-74 / La transició 1974-76: Democràcia (Constitució 1976)
	1.2 Espanya: La Guerra Civil 1936-39: la dictadura franquista 1939-75 / la transició 1976-78: democràcia (Constitució 1978)
	2.1 Grècia: La Guerra Civil 1944-49: Monarquia (Constitució 1952) / Dictadura 1967-74 / Constitució republicana 1975.
	2.1bis Xipre: Colònia britànica 1878-1960 / 1960 Independència / 1974 Divisió de l’illa.
	2.2 Turquia: un recorregut cap a Occident de la república constitucional laica amb colps d’estat desenals entre 1960 i 1980
	Diferència fonamental entre les dictadures de parèntesi i les totalitàries
	La coincidència cronològica de les transicions a la democràcia de les dictadures portuguesa, espanyola i grega
	3.1 Iugoslàvia: La dictadura de Tito (1945-1980), el govern dels 8 (1980-1990) / Procés de secessions i inici de les guerres (1991/1992)
	3.2 Albània (Hoxha), Romania (Ceauşescu) i Bulgària (Zhivkov).
	4. Les noves democràcies liberals de França i Itàlia, dos dels estats fundadors l’any 1952 de la CECA i signataris del Tractat de Roma de 1957= CEE/UE
	Criteris d’adhesió a la Unió Europea (criteris de Copenhaguen)
	Els 28 estats membres de la Unió Europea (en negreta els mediterranis):
	Estats en camí d’adhesió a la Unió Europea�(en negreta els mediterranis):

