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Este proyecto se centra en la percepción sobre el franquismo de miembros de dos 

generaciones de ciudadanos de Lleida. Las respuestas de ciento cuarenta y siete 

personas encuestadas divididas en dos grupos diferentes, adultos (de 40-53 años) y 

jóvenes (de 15-25 años) han sido estudiadas con el propósito de analizar y comparar las 

percepciones que tienen sobre los tres siguientes aspectos: su punto de vista sobre el 

franquismo, el interés y conocimiento hacia este período, y la opinión sobre si hoy en 

día persisten algunos elementos providentes del régimen. Se han usado encuestas para 

obtener las opiniones de la muestra. Una vez recogidas, primero se analizaron 

globalmente. Seguidamente se compararon los resultados de los adultos con los de los 

jóvenes. Estos indican que los grupos tienen diferentes perspectivas. A pesar de que las 

dos generaciones tienen una visión negativa del franquismo, los adultos tienen más 

conocimiento y interés y están más en contra que los jóvenes. También los adultos 

observan más elementos que provienen del régimen franquista en la actualidad que la 

generación joven.  

  

This project focuses on the perception of the Franco regime by members of two current 

generations of people of Lleida. The answers of one hundred forty-seven 

surveyed people, divided in two different groups, adults (aged 40-53) and youngsters 

(aged 15-25), were studied in order to analyze and compare their perception regarding 

three aspects: their point of view about the Franco regime, their interest and the 

knowledge about it, and the opinion about whether some elements from that period still 

exist today. A survey was made to collect the participants’ opinions. Once the results 

were collected, they were first globally analyzed and, afterwards, adults and youngsters’ 

results were compared. The results showed that both groups have different viewpoints. 

Although both of them have a negative vision of the Franco regime, adults have a 

greater knowledge and interest and are more strongly against it than youngsters. They 

are also aware to a greater extent of those aspects from the Franco era that are still 

present in our time.  



 

 

 

 

 

 

“Los que han sido vuestros verdugos os han hablado de Dios para negarlo, de 

España para escarnecerla y de vuestros hermanos los demás españoles en nombre 

de un separatismo criminal para que los odiarais; y fruto de ello ha sido el caos y la 

anarquía en que os habéis visto sumidos. Viene a vosotros ahora una Nueva Era. En 

ese resurgir glorioso de la Patria, nuestro Caudillo, con lenguaje de amor va a 

educaros, con sus gobernantes, en el culto a Dios y a la Patria y en hermandad 

íntima con los hijos todos de España, en esa comunidad de ideas y de sentimientos, 

fusionados todos los leridanos dignos en la FALANGE ESPAÑOLA 

TRADICIONALISTA y de las J.O.N.S., bajo el Caudillaje del Libertador de España, 

el Generalísimo Franco, hemos de trazar los destinos de la Patria, Una Grande y 

Libre, que han de ser imperiales porque están basados en la Tradición de España.”
1
 

 

Luis Ventalló, governador civil de Lleida. 13 d’abril de 1938 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Del llibre Violència i repressió a Catalunya durant el franquisme. Balanç historiogràfic i perspectives. 

Editat per Conxita Mir, Carme Agustí, Josep Gelonch. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 2001. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Actualment són moltes les referències que ens arriben del tema del franquisme o la 

Guerra Civil però en molts dels casos són passatgeres i poc profundes. Jo sempre havia 

sentit a parlar de Franco i el període franquista però mai havia arribat a estudiar-lo i 

entendre què va significar a la nostra història. Aquest treball va néixer a partir de les 

ganes d’aprofundir en aquest tema de vital importància, ja que el present és el reflex de 

la nostra història. L’època franquista, ja sigui per la seva relativa proximitat cronològica 

o per la forta repercussió que va tenir en tots els àmbits, ha sigut sempre una etapa que 

personalment m’ha despertat molt interès i tinc la impressió que encara se’n poden dir 

moltes coses. 

Més que una recerca o un estudi aprofundit del que va ser el franquisme, aquest treball 

pretén analitzar-lo des d’una perspectiva actual. Enlloc dels fets històrics, he volgut 

estudiar la repercussió i la percepció d’aquests fets per part de la societat d’avui en dia. 

Però aquesta percepció no ha de ser necessàriament la mateixa per a tot el col·lectiu de 

Lleida. Per aquesta raó he dividit la mostra en dos franges d’edat: la generació jove i 

l’adulta, acotant-les dins uns marges que anaven dels 15 als 25 anys, per als joves, i dels 

40 als 53 per als adults. L’estudi finalment es va organitzar al voltant de la següent 

hipòtesi: La percepció que es té actualment del franquisme varia segons les generacions 

(joves i adultes). 

Per poder veure la validesa d’aquesta hipòtesi, en primer lloc he portat a terme un 

treball de síntesi important, a partir de l’extensa bibliografia  sobre el tema, que ha 

constituït el marc teòric sobre el qual bastir la part pràctica del treball. Per poder 

comprendre millor el règim franquista he trobat convenient incorporar en la part teòrica 

un apartat introductori on exposar els antecedents històrics del període franquista, 

concretament la Segona República i la Guerra Civil. Un cop dins de l’apartat del 

franquisme, he inclòs un apartat dedicat al franquisme en general i un subapartat centrat 

exclusivament a la ciutat de Lleida, ja que la mostra enquestada és tota d’aquesta ciutat. 

La part pràctica inclou informació sobre com s’ha dut a terme l’enquesta i les 

característiques de la mostra, seguit dels resultats obtinguts. Les conclusions aporten un 

breu resum del treball i unes reflexions finals sobre la recerca realitzada. 
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Avui dia, gràcies a la lliure expressió de què gaudim, són molts els experts que estan 

treballant i desvelant tot el que va suposar i transcórrer durant el període franquista. 

Alguns exemples són l’extensa bibliografia que hi ha sobre el tema, així com totes 

aquelles associacions que s’encarreguen de transmetre informació sobre aquesta època. 

Quan ja tenia decidit el tema i l’estructura d’aquest treball, abans de començar la 

redacció de la part teòrica, vaig contactar amb l’Associació Cultural Terres del 

Marquesat, que organitzava a Balaguer una visita guiada pels diferents fronts a la zona
1
. 

Aquesta visita, tot i no proporcionar-me informació indispensable per al treball, em va 

ajudar  a introduir-me en el tema i anar-me situant en el moment històric de la Guerra 

Civil. Va ser una manera de poder entrar en matèria. 

 

 

 

Des d’un punt de vista personal, aquest estudi m’ha suposat un procés d’aprenentatge en 

molts àmbits. En primer lloc, m’ha permès conèixer quina és la percepció de la població 

de Lleida respecte al franquisme, i m’ha permès, si més no, poder analitzar i entendre 

millor la seva postura i motius. En segon lloc, aquest aprofundiment en el tema em 

permet relacionar moltes coses de les que he aprés amb noticies de l’actualitat. Per 

                                                           
1
 Visita guiada “L’escorxador del front del Segre”, a càrrec de Josep Pla. Dissabte 14 de setembre de  

2013. 

Cartell indicatiu del Front del 

Segre 

 

Restes d’una trinxera a Lo 

Morinyol (La Noguera) 
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últim, haver realitzat per primer cop un treball d’aquestes característiques, que requereix 

implicació i dedicació durant un període llarg de temps, m’ha suposat una satisfacció 

personal davant del repte assolit, alhora que m’ha estimulat a aprofundir en el futur en 

altres aspectes i inquietuds sobre aquest tema com pot ser si mai s’arribarà a fer un 

estudi més profund dels repressors de l’època franquista i si es treballarà per compensar 

d’alguna manera a les víctimes. 

Per acabar, vull agrair en primer lloc a la meva tutora Magda Martínez pel seu suport 

des de l’inici del projecte, i pels consells i revisions detallades al llarg de tot el treball. 

Dono les gràcies també a la coordinadora Montse Irún que també m’ha dedicat part del 

seu temps a aconsellar-me, i a la professora de la UdL Conxita Mir pel seu 

assessorament en el marc del programa Itinera. El suport de la meva família i tots 

aquells que han anat veient com aquest treball s’anava materialitzant a poc a poc ha 

estat de molta ajuda per mi al llarg del procés. Finalment, no hauria pogut realitzar 

aquest treball sense la col·laboració de les persones que s’han prestat voluntàriament a 

contestar l’enquesta i compartir les seves opinions, experiències i records, en alguns 

casos dramàtics. La generositat de tots ha fet possible que pogués dur a terme aquest 

treball. 
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2.CONTEXT HISTÒRIC 

 

2.1. ANTECEDENTS DEL PERÍODE FRANQUISTA 

2.1.2. LA SEGONA REPÚBLICA 

2.1.2.1. El primer bienni (1931-1933)  

El 12 d’abril del 1931, arran d’unes eleccions a tot l’Estat Espanyol hi va haver una 

clara victòria política republicana. A Catalunya va guanyar el partit d’Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC). Dos dies després d’aquest triomf per les esquerres, es 

va proclamar la Segona República. A causa d’aquest canvi sobtat de règim, el rei 

Alfons XIII va haver d’abdicar i fugir d’Espanya.  

Tant a Catalunya com a tot l’estat, es van establir governs provisionals fins que hi 

tornessin a haver eleccions. A Barcelona fou escollit el president Francesc Macià. A 

Madrid en canvi el president fou Alcalá Zamora que governà juntament amb una 

coalició republicano-socialista. 

Dins d’aquest marc de canvi polític i social i de victòria de les esquerres, Catalunya 

també va proclamar una república pròpia, independent a la república Espanyola. En un 

principi aquesta no va ser acceptada pel govern espanyol. Després d’un seguit de 

negociacions però, Catalunya va recuperar la Generalitat de Catalunya, una institució 

que ja havia existit anteriorment. Aquesta institució tenia els següents objectius: 

 Elaborar l’Estatut d’Autonomia. 

 Gestionar els serveis de les Diputacions. 

 Resoldre les qüestions d’interès per Catalunya. 

 Proposar renovacions de mesures dictades per autoritats estatals considerades 

injustes. 

Al maig del mateix 1931, es van celebrar unes noves eleccions a la comunitat catalana. 

A partir d’aquestes es va crear la Diputació de Catalunya
2
. A part també es nomenà 

Jaume Carner encarregat de redactar l’Estatut d’Autonomia que fou acabat i aprovat 

                                                           
2
 Cos de diputats d’una assemblea encarregada de l’administració d’una província. 
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per majoria el 20 de juny del 1932. L’Estatut definia Catalunya com “un Estat autònom 

dintre la República Espanyola” i afirmava que “el poder de Catalunya emana del poble”. 

També van haver-hi eleccions a nivell estatal. En aquestes el govern provisional va tenir 

bons resultats i per tant va continuar al poder amb un programa reformista que incloïa 

els següents punts: 

 Una reforma agrària. 

 Separació de l’Església i l’Estat 

 Modernització i reducció de les forces armades 

 Concessió d’autonomies regionals 

 Millores en el sistema educatiu. 

L’estiu del 1931 va ser el principi de les tensions entre diferents ideologies polítiques 

dins dels partidaris de la República. La Confederació Nacional de Treball (CNT) 

d’ideologia anarquista i sindicalista, va iniciar una ofensiva contra la política social 

moderada del Govern provisional d’esquerres.  Aquesta ofensiva es va traduir en un 

seguit de vagues de magnitud considerable. Una d’elles va ser una vaga general a 

Barcelona encapçalada pels anarco-sindicalistes que tenia l’objectiu de forçar al govern 

a alliberar uns detinguts cenetistes. A poc a poc, la CNT va acabar tenint a Catalunya 

una força espectacular, superior a la de la Unió General de Treballadors (UGT) la 

qual era una organització sindical de caire socialista. A tots aquests aldarulls provocats 

pels sectors més reivindicatius i radicals també s’hi ha de sumar la crisi que va patir el 

govern provisional a causa de l’aprovació de l’article 26 de la Constitució. Aquest 

article establia tot de mesures que desafavorien els privilegis que fins llavors havia 

gaudit l’Església. Això va suposar l’enfrontament amb tots aquells partidaris de 

l’Església i d’ideologies més conservadores. 

Zamora fou reelegit president de la República i nomenà Azaña com a primer ministre, 

encarregat de formar un govern de coalició entre partits d’esquerra i republicans. Al 

mateix temps, en el cas de Catalunya també es va formar un govern de coalició format 

per l’ERC, la USC i el Partit Radical, i presidit per Macià. 

El 1932 les tensions dins del mateix bàndol republicà van augmentar a causa d’algunes 

topades violentes amb la guàrdia civil entre membres d’ideologies diferents i un 

aixecament anarquista a Catalunya. L’Exèrcit va veure’s obligat a actuar per tal 
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d’apaivagar l’alçament i un nombre elevat d’anarquistes van ser deportats durant un 

temps en colònies a l’Àfrica com a mesura de càstig. 

El projecte d’Estatut d’Autonomia, que havia aprovat primerament el Parlament de 

Catalunya, havia de ser també acceptat per les Corts per poder tenir una validesa total. 

Quan estava en procés d’avaluació, però, va sorgir una campanya contra l’Estatut 

propulsada per la premsa madrilenya. El Govern d’Azaña, que en un principi recolzava 

la proposta de l’Estatut, es va veure massa pressionat per la força que exercia l’oposició. 

Finalment l’Estatut va ser acceptat però amb fortes mutilacions. És a dir molts apartats 

acordats anteriorment van ser modificats o directament suprimits. Catalunya deixà de 

ser un Estat autònom i per tant el català va passar a ser llengua cooficial juntament amb 

el castellà. Aquesta reforma de l’Estatut, a part d’afectar la nacionalitat catalana com a 

tal, també va tenir conseqüències negatives pel sistema educatiu, dret civil i les 

telecomunicacions catalanes. Al desembre del 1932, s’inaugurà el Parlament de 

Catalunya amb Lluís Companys com a president i Francesc Macià president de la 

Generalitat. El nou Parlament, després que l’Estatut fos modificat per les Corts, elaborà 

un nou Estatut anomenat Estatut interior. La seva funció era semblant a la de la 

Constitució, però a nivell exclusiu de Catalunya, i s’hi incloïen alguns dels principis 

suprimits en l’Estatut d’Autonomia original.  

L’any 1933 va ser un any amb moltes vagues, protestes, malestar social i polític i colpit 

fortament per la crisi econòmica del moment. Al Gener, la CNT intentà un nou 

aixecament revolucionari que fracassà per la dura repressió de la policia. La matança 

que va haver-hi va afectar negativament la reputació del govern d’Azaña, que 

començava a perdre popularitat. La situació de malestar social i agitació provocà el 

desgast polític per part de les esquerres. Mentrestant les dretes aprofitaren per 

reorganitzar-se amb una fusió de partits dretans que formaren el partit Confederación 

Española de Derechas Autónomas (CEDA). Aquest tenia uns ideals centralistes, 

conservadors, feixistes en alguns aspectes. L’augment del feixisme arreu d’Europa i 

l’ascens de Hitler al poder també va tenir repercussions en les tendències polítiques que 

anaven decantant-se a poc a poc cap a la dreta. 
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2.1.2.2. Bienni Negre (1933-1936) 

A Catalunya, la Lliga, d’idees conservadores i de dretes, cada cop tenia més seguidors 

mentre que ERC estava en retrocés. A l’Estat, tot i la força que la CEDA estava prenent, 

Alcalà Zamora es negà a donar-li el govern. A causa d’aquesta decisió, es formà un nou 

Govern presidit per Lerroux que integrava tant ministres radicals (centre-dreta) com 

independents. Aquest període va ser conegut com el Bienni Negre, període on 

guanyava una majoria de dreta contra una esquerra dividida i desorganitzada. D’altra 

banda, es començava a veure llavors el fort dualisme entre un Govern dretà a Madrid i 

un d’esquerres a Barcelona. 

Al llarg de 1934, amb un govern de centre-dreta encapçalat per Lerroux, Espanya va 

patir fortes regressions. Els partits esquerrans no tenien cap més remei que unir-se per 

poder combatre la creixent força de les dretes. És per això que es fusionaren i crearen el 

nou partit Izquierda Republicana. Al seu torn és va crear també un nou partit polític 

de dretes radicals encapçalat per Primo de Rivera, Falange Española, que més 

endavant és va fusionar amb las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. La falange 

era un partit feixista que seguia els passos del feixisme italià de Benito Mussolini i  

propugnava un estat totalitari, autoritari, no parlamentari, nacionalista, unitari 

i imperialista. 

La influencia de la CEDA  sobre la població anava en augment, tant que va arribar un 

punt on Zamora no va poder negar-li el govern. Malgrat les protestes i amenaces dels 

partits esquerrans i progressistes, el president va manar al Govern de Lerroux d’incloure 

tres ministres cedistes. L’entrada d’aquest partit al Govern va donar lloc a una 

convocatòria de vaga immediata perquè es va interpretar com un greu perill per a les 

esquerres. El partit separatista Estat Català va repartir armes entre els seu seguidors per 

tal d’ocupar la ciutat de Barcelona amb escamots armats. La intenció d’aquests 

moviments de rebel·lia dels partits d’esquerres arreu de Catalunya era oposar-se a 

l’entrada de la CEDA al poder i formar una República Catalana. Davant aquesta 

ocupació armada de Barcelona i del caire violent que estava prenent la situació, el 

Govern Lerroux declarà l’estat de guerra. Al vespre del mateix dia, 6 d’octubre de 

1934, el president Companys, que al morir Francesc Macià l’any anterior havia 

esdevingut President de la Generalitat, proclamà l’Estat català dins la República 

Federal Espanyola. Des de l’Estat Espanyol no s’acceptà la nova situació de Catalunya 
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i es proclamà també l’estat de guerra bombardejant el palau de la Generalitat. 

Finalment, el Govern de la Generalitat es rendí el diumenge 7, ja que només 

comptava amb el suport del mossos. Companys i altres membres del govern, com també 

membres dels partits d’esquerres foren detinguts i empresonats.  

Un cop dissolt el Govern de Catalunya, el coronel d’infanteria Francisco Jiménez 

Arenas fou nomenat nou president de la Generalitat i el coronel Herrera alcalde de 

Barcelona. Durant el seu mandat, foren prohibides totes les activitats polítiques dels 

partits d’esquerra, republicans o obrers i s’imposà una forta censura en les 

comunicacions, sobretot en diaris. També es va suspendre indefinidament l’Estatut i el 

Parlament català. Dins d’aquest context de canvi radical en l’ordre polític, la CEDA 

havia aconseguit una certa implantació a Catalunya també.   

El Govern de dretes del moment, seguia actuant de manera regressiva i conservadora. 

La censura en la premsa anava augmentat, el sistema educatiu va estancar-se, es van 

retirar totes les millores laborals que s’havien aconseguit, el nombre d’acomiadaments 

va augmentar i les condicions de vida dels pagesos eren cada vegada més pèssimes. 

Dins d’aquest context de descontentament per part d’alguns sectors polítics, els partits 

d’esquerres, republicans i obrers van agrupar-se en un bloc solidari. Aquesta aliança 

socialista i democràtica va rebre el nom de Front Popular a nivell d’estat i Front 

d’Esquerres a Catalunya. El conjunt de partits tenien com a base de la seva campanya 

electoral l’amnistia dels presos polítics i millores per la qualitat de vida dels camperols. 

Per tal de contraposar el bloc recentment format de les esquerres, les dretes a Catalunya 

també van unir-se sota el nom de Front Català d’Ordre. Es podria dir que tota 

Espanya es va veure dividia en dos blocs, el d’esquerres i el de dretes. Només uns pocs 

partits es van desvincular de la influència d’un dels dos blocs.  

Les eleccions les van guanyar les esquerres,  i Azaña formà un Govern de republicans 

altre cop. Aquests al seu torn aconseguí l’amnistia dels presos polítics, complint la 

promesa de la campanya electoral del Front Popular (coalició vencedora). Dos dies 

després el nou Govern anul·lava la llei que suspenia l’Estatut de Catalunya. Per tant 

Catalunya recobrava l’autonomia. Així per tant, a Catalunya es va formar una bombolla 

d’estabilitat i moderació a causa de la nova situació política. Dissortadament, aquesta 

situació de normalitat dins de Catalunya no era la tònica general per la resta de l’Estat 

que estava passant per una etapa de convulsió. Els falangistes i les joventuts socialistes, 
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estaven provocant una espiral de violència contra persones, esglésies i locals i 

constantment hi havia atacs terroristes. 

El mesos de juny i juliol la situació esdevingué insostenible. Constantment hi havia 

vagues, insurreccions i topades violentes amb la policia, actes terroristes tant de 

l’extrema dreta com de l’esquerra, etc... El govern estava desbordat sense saber com 

reaccionar davant les constants amenaces i protestes de totes bandes. D’altra banda, des 

del sector més conservador de la dreta, s’estava gestant una conspiració contra el 

Govern republicà, organitzada per uns membres de l’Exèrcit, Mola, Sanjurjo i en 

l’últim moment també Francisco Franco. Finalment l’alçament militar es produí el 18 

de Juliol sense que el Govern pogués reaccionar a temps. Tant a Madrid com a 

Barcelona, l’aixecament fracassà gràcies a la forta oposició que presentaren altres forces 

lleials al Govern. Els rebels però acabaren ocupant un terç de tot el territori espanyol on 

s’imposà un règim militar autoritari.  

 

 

 

2.1.3. LA  GUERRA CIVIL (1936-1939) 

La Guerra Civil, segons Ferrer (1976), pot anal·litzar-se des de dos aspectes diferents: el 

polític i el militar. Dins del primer, la guerra es podria dividir en tres fases: l’esclat 

revolucionari, el període dels governs d’unitat revolucionària i per últim el dels governs 

de Front Popular.  

General Emilio Mola General José Sanjurjo General Francisco Franco 
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En l’àmbit militar la distribució seria la següent: En primer lloc la intervenció 

estrangera i el pas de l’exèrcit del Marroc cap a la Península (inici de la guerra). En 

segon lloc la campanya de Madrid (tardor del 1936 - hivern de 1937). En tercer lloc la 

campanya del Nord (primavera - estiu del 1937) i per últim les campanyes d’Aragó i 

Catalunya (1938 i gener del 1939). 

2.1.3.1. Aspecte polític 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, la revolta militar no va triomfar a Barcelona gràcies 

a l’acció de les forces d’ordre públic  que restaven fidels al Govern de la Generalitat. 

Independentment d’aquestes forces també n’existien d’altres, al marge de totes les 

institucions, conegudes com un nou poder revolucionari al carrer. Les principal eren els 

anarquistes i seguidament els comunistes. Els anarquistes eren una força hegemònica 

fortament armada que controlava el carrer, que tot i que també lluitava conta el feixisme 

igual que el Govern no lluitaven de manera coordinada amb aquest. Aquests 

revolucionaris, tenien  la seva pròpia institució de govern  anomenada Comitè de 

Milícies Antifeixistes  que alhora de lluitar al front contra els nacionalistes també 

s’encarregaven de promulgar els seus decrets. Les seves actuacions no es 

caracteritzaven per la disciplina i l’ordre sinó més aviat per l’individualisme i 

l’espontaneïtat. Una de les seves accions paral·leles a la guerra Civil fou la persecució 

religiosa que provocà que tota mena de manifestació religiosa en territori anarquista fos 

clandestina.  

Vist el poder que els anarquistes estaven aconseguint als carrers, el president 

Companys, nou president de la Generalitat elegit desprès de la mort de Macià, proposà 

al Comitè de Milícies Antifeixistes unir-se a la força del Govern però aquests no 

acceptaren. Així és crear una dualitat de poders a Catalunya dins el mateix bàndol 

republicà: el Govern de la Generalitat i el Comitè de Milícies. 
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Al cap d’una setmana de l’aixecament militar començà la partida d’expedicions cap al 

Front d’Aragó amb l’objectiu d’alliberar Aragó de les zones ocupades pel nacionalistes. 

Les diferents columnes però, anarquistes i homes del Govern, actuaven molt poc 

coordinades entre si ja que cada una obeïa les ordres dels seus caps.  

L’industria també es va veure afectada per aquests enfrontaments ja que molts sectors 

van haver  de reconvertir-se en indústria de guerra, és a dir producció de material bèl·lic.  

Aquest material anava destinada al Govern de la República el qual repartia les armes 

entre els homes dels fronts.  

En el marc dels partits polítics, la CNT va convertir-se en la primera força juntament 

amb ERC. També va crear-se un nou partit anomenat PSUC que era una fusió socialista 

i comunista però sota signe exclusivament comunista. Mentrestant tan a Mardid com a 

Barcelona van formar-se els anomenats governs de guerra. A Madrid va formar-se un 

govern republicà presidit per Giral i a Barcelona per Joan Casanovas.  

De manera paral·lela tots els grups revolucionaris s’organitzaven entre si mitjançant els 

governs d’unitat revolucionària. Aquest eren els que vertaderament tenien el control de 

la situació a causa del gran suport que tenien de les masses populars. Per tant, tot i que 

existís un Govern legítim tan a nivell d’Estat com a Catalunya qui realment imposava 

Lluís Companys, president de la 

Generalitat de Catalunya republicana 

durant la Segona República 
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les decisions eren els governants dels governs revolucionaris. En el cas de Catalunya 

fou Tarradellas i en el d’Espanya Largo Caballero, tots dos restaren al poder des de la 

des de la tardor de 1936 fins a la primavera del 1937.  

Per tal de d’organitzar la situació i acabar amb la dualitat de poders, el Govern republicà  

va fer un pacte amb el Comitè de Milícies en el qual els dos governs s’uniren. Com a 

conseqüència de l’unió del Govern amb els revolucionaris, el govern Tarradellas va 

haver de prendre algunes mesures d’acord amb els ideals anarquistes i comunistes. Una 

d’elles fou el Decret de Col·lectivitzacions i de Control Obrer que permetia la 

col·lectivització d’una empresa si complia certs requisits. Una altra la creació dels 

Tribunals Populars que tenien la missió de jutjar tota mena d’actes feixistes i 

contrarevolucionaris. Per últim fou l’intent de crear l’Exèrcit de Catalunya el qual no 

reeixí. En canvi a la resta de la República si que es formà l’Exèrcit Popular. 

Simultàniament, a l’Espanya nacionalista el general Franco era designat cap de Govern 

l’1 d’Octubre amb un govern militaritzar.  

A la primavera de 1937, però, van augmentar les tensions entre els anarquistes i els 

comunistes a causa de les seves diferències ideològiques segons la Revolta Popular. El 

mes de maig hi hagué un enfrontament violent entre anarquistes i comunistes, aquests 

últim juntament amb forces d’ordre públic i escamots d’Estat Català. El tiroteig que 

tinguè lloc a Barcelona fou causat per l’arribada d’un escamot de guàrdies d’assalt a 

l’empresa Telefònica que havia sigut prèviament col·lectivitzada. Com que el cap de 

l’escamot era comunista els anarquistes s’ho van prendre com una provocació i 

respongueren a trets. Aquests foren els fets de maig que en certa manera provocaren la 

dimissió del govern de Tarradellas i la creació precipitada d’un govern provisional. Més 

endavant però Companys formaria un altre govern sota la seva presidència i Tarradellas 

tornaria al govern. El Govern de Largo també defallí i se’n crear un de nou amb 

republicans, socialistes i comunistes amb Negrín de president.  

Al Gener de 1938 es formà el primer govern de l’Espanya nacionalista amb Francisco 

Franco de president  i integrat per ministres monàrquics, carlins, falangistes i militars.  

Dins del període de guerra les condicions i la forma de vida van canviar completament. 

Hi va haver una massiva incorporació de la dona al mercat de treball per suplir els 

homes del front. La falta d’aliments va provocar l’establiment de les cartilles de 
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racionament. El fred també va suposar un greu problema als hiverns a causa de 

l’escassetat de material combustible com llenya i carbó ja que tot era destinat a causes 

bèl·liques.  

2.1.3.2. Aspecte militar  

El primer pas important de la Guerra Civil fou el trasllat de les tropes del Marroc cap a 

Sevilla per l’estret de Gibraltar sota el comandament de Franco. Per fer-ho el bàndol 

nacionalista hagué de recórrer als avions alemanys per fer un pont aeri ja que el pas 

estava bloquejat pels republicans. Aquesta primera intervenció alemanya fou l’inici de 

la intervenció estrangera en la Guerra Civil Espanyola.  

És firmà un pacte de No-Intervenció tot i que certs països que es decantaren clarament 

cap a un bàndol o un altre. Alemany, Itàlia i Portugal eren partidaris dels nacionalistes i 

França, l’URSS i els EUA tenien simpaties cap als republicans. Malgrat el pacte, els 

països feixistes continuaren intervenint a favor dels nacionalistes i l’URSS i les 

Brigades Internacionals
3
 a favor de la República. El resultat d’aquestes aportacions fou 

una clara superioritat armamentística i numèrica dels nacionals.  

El següent pas dels rebels  fou l’intent dirigit pel general Mola i Franco d’ocupar 

Madrid. La batalla de Madrid durà del 7 al 23 de novembre i va ser duríssima amb la 

victòria dels republicans. La campanya de Madrid continuà uns mesos més ara amb el 

nou objectiu d’encerclar Madrid. En aquest segon intent hi tingueren lloc les següents 

batalles: 

 La batalla de carretera de Corunya (gener) 

 La Batalla de Jarama (febrer) 

 La batalla de Guadalajara (març) 

En cap de les tres els franquistes aconseguiren el seu propòsit. És per això que Franco 

decidir canviar altre cop d’objectiu i centrar els seus esforços a la campanya del Nord 

que durà de la primavera a l’estiu de 1937. La campanya començà amb l’ocupació de 

Guernica al País Basc amb l’ajut d’un bombardeig massiu dels alemanys. A continuació 

fou ocupat Bilbao que significà la caiguda de tot el País Basc. Durant els mesos d’agost 

i setembre els nacionalistes seguiren expandint-se pels territoris del Nord. Per tal 

                                                           
3
 Brigades Internacionals: Aplec de voluntaris antifeixistes de tots els països i de totes les tendències que 

intervingueren a la Guerra Civil Espanyola a favor dels republicans.  
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d’aturar aquest avenç els republicans van fer dos ofensives, una al front de Madrid que 

donà lloc a la batalla de Brunete i la segona al front d’Aragó. En cap de les dues 

s’obtingueren grans victòries i la situació militar queda pràcticament igual. Durant els 

mesos de març i abril però, Franco centrà tota l’atenció en el Front d’Aragó on 

finalment aquests venceren gràcies a la superioritat de material bèl·lic de que 

disposaven. Arribats a aquest punt fou fàcil pels nacionalistes entrar en territori català i 

aïllar Catalunya de la resta de territoris de la República. Vista la nova situació, el govern 

de Negrín proposar una negociació amb els rebels els quals la denegaren rotundament.  

El següent pas de l’exèrcit de Franco fou una ofensiva a València. Els republicans per 

tal d’aturar-la travessaren el riu Ebre per sorpresa. La topada entre les dos tropes fou de 

les més desgastadores que tota la guerra coneguda com la batalla de l’Ebre. L’Exèrcit 

de l’Est (de Catalunya) comptaven amb 200.000 homes els quals s’anomenaren Exèrcit 

de l’Ebre dirigits pel coronel Modesto. Per la banda nacionalista en canvi lluitaren 

300.000 soldats. Al cap de pocs dies de la batalla, els republicans es refugiaren a les 

serres de Pàndols i Cavalls. Dos punts estratègics que permeteren als republicans 

mantenir el front a ratlla. Vista l’oposició que l’Exèrcit de l’Ebre representava Franco 

abandonà la missió de conquerir València i desplaçà les forces al nou front. La lluita 

durà quatre mesos i fou un terrible desgast pels dos bàndols. A finals d’octubre els 

franquistes aconseguiren la serra de Cavalls i els republicans hagueren d’evacuar  

travessant altre cop l’Ebre. La llarga batalla havia deixat esgotada la resistència de 

l’exèrcit català en part per la inferioritat numèrica en que havien comptat. Franco al 

copsar la situació dels catalans decidí llançar l’atac final contra Catalunya. Fou una 

campanya ràpida i amb molt poca resistència ja que les forces del exèrcits republicans 

del Centre i de Llevant no van socorre’ls. El 26 de gener del 1939 caigué Barcelona i el 

10 de febrer tot Catalunya quedava ocupada. Els membre dels Governs de la 

Generalitat, de la República i del País Basc hagueren d’exiliar-se a França juntament 

amb els membres de l’Exèrcit de la República i una gran massa de civils a causa de la 

nova situació política i de la persecució de tots els contraris al règim.  

Un cop ocupada Catalunya fou molt fàcil pels nacionalistes ocupar la resta de territoris 

espanyols que seguien fidels a la República. Els últims dies foren preses sense oposició 

Madrid i València establint així el final de la Guerra Civil amb la victòria franquista.  
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2.1.3.3. Guerra Civil a Lleida 

A Lleida, la guerra civil va deixar-hi una forta petjada a causa de la brutalitat i llargada 

dels esdeveniments bèl·lics. La ciutat, era un lloc de pas entre Catalunya-Aragó tant per 

un bàndol com per l’altre. Moltes de les famílies de dretes que vivien a Lleida eren 

carlines, és a dir partidàries d’un partit molt aliat als militars revoltats contra la 

república. Per l’altra banda els extremistes esquerrans, anarquistes sobretot, enviaven 

constants columnes de milicians al front d’Aragó passant per Lleida. Durant el seu pas 

cometeren nombrosos saquejos a cases de civils, incendis i sobretot execucions 

d’eclesiàstics. Un del actes contra religiosos més forts a la ciutat fou la crema i 

destrucció de la Catedral Nova. 

A causa de la forta influència del corrent revolucionar, a Lleida aparegueren dos òrgans 

informatius el 1936 que difonien aquests ideals. Un fou “Combat”, òrgan del POUM i 

l’altre “UHP” que pertanyia a les Joventuts Socialistes Unificades i a la UGT. 

A causa de la proximitat del front d’Aragó Lleida visqué constants alarmes de 

bombardejos aeris, dels quals el més sagnant fou el del 2 de novembre del 37. 

Mentrestant els franquistes anaven avançant cap a territori català fins que finalment el 

maig de 1938 prengueren la ciutat de Lleida. Quan els nacionalistes entraren a la ciutat 

aquesta quedava dividida pel riu en dos parts. A la riba dreta del riu es trobaven els 

rebels, i a l’esquerra (La Bordeta i Cap-pont) els republicans convertint així al riu Segre 

amb un front nou. El republicans també comptaven amb l’aeroport d’Alfés que és 

convertí en camp d’aterratge d’emergència durant la guerra. El foc que s’intercanvià 

durant pràcticament un any, provocà sobretot la destrucció d’habitatges de civils i 

extramurs a causa de la poca mobilitat de la línia de foc. 

El 1939 quan les tropes franquistes començaren la darrera ofensiva sobre Catalunya, 

Lleida ja feia temps que havia canviat de mans i estava sota domini rebel. Aquest fet va 

marcar la ciutat a nivell cultural, ja que és perdé molta de la identitat catalana dels 

lleidatans, cosa que va separa-la de la resta de Catalunya. 

2.1.3.4. Les conseqüències de la guerra 

Després de quasi tres anys de guerra, de desgast moral, material i pèrdues humanes la 

pau que s’imposà pels vencedors continuà sent plena d’odi, repressió, violència i càstigs 

pel vençuts. Durant el conflicte no foren moltes les veus que s’alçaren contra la 
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violència o que imploraren algun tipus de negociació o armistici ja que els dos bàndols 

estaven cegats per les ganes d’utilitzar les armes. Tot i això, els presidents Azaña i més 

tard Negrín intentaren contenir la guerra mitjançant un acord. La resposta per part dels 

rebels, però, fou una rotunda negació. Mola afirmava ”ni pactos ni nada que no sea la 

victoria aplastante y definitiva” i Franco en unes declaracions el 1936 deia “Salvaré a 

España del marxismo al precio que sea... cueste lo que cueste”.
4
 

Així doncs, la guerra es desenvolupà fins que hi hagué un vencedor absolut, els 

franquistes, amb la potestat de castigar els vençuts sense cap mena de compassió. El 

grau de crueltat amb que els nacionalistes reprimiren als republicans un cop acabat el 

conflicte fou encara més gran que en els temps de guerra.  El 9 de febrer del 1939 entrà 

en vigor una de les primeres campanyes de repressió, la Llei de Responsabilitats 

Polítiques. Aquesta vulnerava el principi fonamental de la irretroactivitat
5
 ja que la llei 

s’aplicà amb efecte de l’octubre del 1934. És a dir, tots els simpatitzants i militants 

d’organitzacions o partits republicans a partir del 34 van ser afusellats o tancats a la 

presó. Només un dia després començà la depuració de funcionaris de l’Estat. Mestres, 

jutges, professors, etc.. van ser interrogats i investigats sobre els seus antecedents 

polítics i les seves actuacions durant l’alçament.  

Mentrestant els vencedors feien constants mostres del seu triomf rendint homenatge a 

aquells que havien mort per “la pàtria”. Els republicans en canvi ocupaven els seus llocs 

a les grans fosses comunes durant dècades i alguns fins i tot encara hi són avui. Aquest 

menyspreu cap al bàndol vençut també és plasmava a tota aquella població civil parenta 

de republicans (encara que no s’haguessin vist involucrades directament a la guerra). En 

especial les dones, vídues o filles de soldats a les quals se’ls tallava el pèl, se’ls 

expropiaven els béns i sobretot se les excloïa socialment. 

Un aspecte important de la Guerra civil Espanyola va ser el protagonisme que van tenir 

els camps de concentració, emprats especialment pels nacionalistes ja des de l’inici de la 

guerra. Durant el conflicte, granges, places de toros, estacions de trens, etc. van ser 

transformats en presons i camps de concentració pels presos de guerra. A causa del 

nombre elevadíssim de presoners (més de 100.000 en un any) i la falta d’espai, és van 

crear els Batallons de Treball. Aquests eren presoners utilitzats com a mà d’obra per 

                                                           
4
 Tal com expliquen de Andrés i Cuellar (2005, p.170) 

5
 La irretroactivitat és un principi jurídic segons el qual un fet no pot ésser punit per una llei posterior a la 

seva comissió. 
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fer treballs forçosos. Aquests  treballs tant podien consistir en la restauració de 

poblacions senceres com en la construcció de noves presons. Entre el 1937 i el 1939 és 

crearen més de cent camps de concentració d’unes condicions pèssimes. L’acabament 

de la guerra no va suposar però la desaparició d’aquests camps sinó la seva reconversió 

en camps de treball per republicans. El llistat de feines que aquests havien de fer era 

inacabable ja que la guerra havia deixat el país derruït i les nombroses baixes durant el 

combat, a més de tots els exiliats, provocaven escassetat de mà d’obra disponible. 

També van utilitzar presoners polítics per construir monuments al feixisme, com el 

Valle de los Caídos. 

No hi ha xifres exactes del nombre de morts que va haver durant la guerra i la 

postguerra ja que per motius ideològics o pels diferents factors a tenir en compte, a 

l’hora de comptar sempre hi ha debat sobre el tema. Per tal de saber el nombre 

aproximat de les pèrdues humanes s’ha de tenir en compte tant les causes directes, que 

serien morts en combat o a la rereguarda i afusellaments, com les indirectes, baixada de 

la natalitat i augment de la mortalitat per malnutricions i malalties. El nombre de morts 

en camp de batalla oscil·la entre els 100.000 i 400.000
6
. A causa de la repressió s’estima 

que van haver uns 150.000 republicans morts pels franquistes. En canvi els de la 

República mataren entre 20.000 i 50.000 nacionalistes. També s’hi ha de sumar totes 

aquelles persones que van haver-se d’exiliar a causa de la seva postura durant la guerra 

o les seves ideologies. Es calcula que van ser entre 250.000 i 300.000 persones. Per 

últim, al factor demogràfic hi va haver entre 50.000 i 160.000 defuncions.  

Durant la campanya de Catalunya, amb l’avenç de les tropes franquistes milers de 

republicans instal·lats a les terres catalanes van haver de fugir a França. El Govern 

francès va acabar per permetre’ls-hi l’entrada el 26 de gener de 1939. Un dia després, 

15.000 persones més entraven al país. Davant d’aquesta allau de gent entrant 

descontroladament, les autoritats franceses van limitar l’accés a només les dones, els 

ferits i els nens. Amb la derrota republicana totes les persones que havien entrat al país 

van ser distribuïdes llavors en quinze camps de refugiats improvisats. A part, varies 

desenes de persones més van aconseguir escapar amb vaixells cap a Marsella o cap al 

Nord d’Àfrica. El Govern de la República va mobilitzar els seu membres cap a 

Llatinoamèrica, sobretot a Mèxic i Argentina on durant els anys següents arribarien 

                                                           
6
 Xifres extretes de: Atlas ilustrado de la Guerra Civil Española escrit per de Andrés i Cuellar (2005), 
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altres refugiats pel seu compte. Rússia va acollir també més de 2.000 comunistes a 

causa del règim comunista del moment. Finalment, el Regne Unit va permetre l’entrada 

només a persones que havien tingut càrrecs de prestigi o escriptors o artistes destacats, 

en total tan sols 200 persones. 

No cal dir que malgrat les nombroses conseqüències que tingué la Guerra Civil, la 

principal fou la dictadura que instaurà el general Francisco Franco. La seva ascensió al 

poder fou gràcies a la seva capacitat per allunyar els possibles rivals i la capacitat 

d’adaptar-se a les noves situacions i escenaris internacionals com ara la Segona Guerra 

Mundial i la Guerra Freda posteriorment. Però també fou gràcies a un cúmul de 

casualitats que deixaren a Franco com a opció única per al nou lideratge d’Espanya. 

Aquestes foren la mort de Sanjurjo i Mola, els altres dos generals líders de l’alçament, 

en uns respectius accidents d’avió. El fet que Franco és negués també a la restauració 

immediata de la monarquia a Espanya, tal com exigien altres generals del seu mateix 

bàndol, li permeté romandre al poder fins a la seva defunció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Corbera d’Ebre, poble arrasat durant la Guerra Civil 
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2.2. FRANQUISME (1939-1975) 

El franquisme fou una dictadura  amb moltes peculiaritats que sorgí com a conseqüència 

de la Guerra Civil i la mentalitat dels vencedors d’aquesta. La personalitat del dictador 

omnipotent, Francisco Franco, és va veure reflectida notablement en el règim. No s’ha 

de caure en l’error però de creure que la personalitat d’aquest fou l’única pauta en la 

dictadura. El règim franquista fou una dictadura personal, és a dir no col·lectiva, que 

provenia d’una coalició conservadora no institucionalitzada. Franco es feia anomenar a 

si mateix el “Caudillo” o el “Generalísimo” atribuint-se a ell mateix propietats quasi 

divines. Franco assegurà que ell creia que hi havia vegades que la voluntat divina 

escollia algú per liderar un paper dins la història i que en aquest  

cas havia sigut ell l’escollit amb l’encàrrec de crear la dictadura. S’auto considerava 

amb “el derecho del que salva una sociedad” (Tusell 1996, p. 170). Potser aquest 

convenciment de la superioritat de les seves accions fou el que li permeté la continuïtat 

com a líder fins a la fi. 

En un principi, els generals importants que lluitaren i col·laboraren amb Franco durant 

l’anomenat Alzamiento Nacional creieren que aquest els hi permetria crear un mando 

colectivo un cop aconseguida la seva fita. El cas però és que Franco va ascendir a la 

Jefatura del Estado augmentant llavors el seu poder per sobre dels altres militars. El 

següent pas fou llavors la creació de la dictadura amb ell mateix com a líder omnipotent. 

Aquesta concentració de poder en la seva única persona fou el que convertí el 

franquisme en una dictadura personal. 

Tot i que hi ha certes semblances, el franquisme mai fou una dictadura plenament 

totalitària entenent aquesta com  un règim polític amb concentració de poder a una 

persona o grup reduït de persones que utilitza una doctrina global per justificar 

l’actuació política sobre tots els aspectes de la societat. S’utilitza el sistema de terror per 

tal d’eliminar l’oposició o alçaments en contra el règim i s’intenta una remodelació del 

pensament mitjançant l’adoctrinament a la població. Una de les causes que justifica el 

perquè el franquisme no fou plenament una dictadura totalitària és el fet que Franco no 

buscà el suport polític de les masses tot i que si que és veritat que tenia intencions de 

permanència en la seva situació de líder màxim. Tot i aquesta concentració de poder en 

la seva persona, el Caudillo s’imposava una auto-limitació en el seus poders, encara que 

fossin molts. És a dir, hi havia altres organismes dins del règim que dissolien 
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lleugerament l’acumulació de poder en una única persona, cosa impròpia d’un règim 

plenament totalitari.  

Un aspecte del franquisme que sí que va coincidir amb la manera de fer d’un règim 

totalitari va ser la dura repressió contra els vencedors o els contraris al nou ordre. En el 

seu inici, aquesta va ser desorbitada, comparable amb la de la Rússia 

postrevolucionària. Amb el pas del temps la tolerància va anar augmentant però no les 

llibertats. Les mesures repressives tenien l’únic objectiu de castigar encara més els 

vençuts i assegurar-se que no hi hauria cap intent per enderrocar el règim. Els opositors 

al franquisme de fet no van protagonitzar gaires insurreccions contra aquest a causa de 

la poca mobilització social, provocada per la por instaurada per la repressió.  

Un dels aspectes controvertits a l’hora d’entendre el franquisme és el fet de si va ser una 

dictadura amb una ideologia ben elaborada. Tusell considera que el franquisme va ser 

un règim sense una ideologia precisa, entenent ideologia tal com ho fa Linz, és a dir: 

“Un conjunto de principios reveladores de una concepción del mundo codificados 

en un cuerpo doctrinal inmutable i radicalmente diferente del resto de los 

exigentes en una época”. (Tusell 1996, p.164) 

Per tant, davant la dificultat d’atribuir una ideologia al franquisme, Tusell s’inclina pel 

concepte de ‘mentalitat’ proposat per Linz (Tusell 1996, p.164)  per referir-se al seguit 

de pautes i creences del règim. Aquesta mentalitat està formada per un seguit d’idees 

immutables i quasi dogmàtiques (antiliberalisme polític, nacionalmilitarisme i 

nacionalcatolicisme). Aquestes idees podien ser modificades segons el context històric, 

les necessitats i les conveniències del nou ordre. Un exemple d’aquesta modificació en 

la mentalitat franquista segons el context històric va ser la utilització del catolicisme per 

obtenir reconeixement internacional o  l’adaptació cap al liberalisme del sistema 

econòmic espanyol per tal de salvar l’economia. 

El fonament principal d’aquesta mentalitat consisteix en la negació de qualsevol de les 

bases o principis defensats durant l’etapa republicana. La dictadura franquista, per tant, 

fou per damunt de tot l’Antirepública. Tal com va dir Amando de Miguel, citat per 

Tusell (1996, p. 165) , alguns dels adjectius per definir la mentalitat franquista són: 

l’autoritarisme bàsic, el regeneracionisme corporativista, el conservadorisme, el 



21 
 

triomfalisme imperial, etc. En definitiva, el component ideològic del franquisme fou 

variable, relativament simple i producte d’una pluralitat de visions dins les dretes.  

Dins d’aquesta unificació de pensament de totes les dretes, existia aquesta pluralitat 

ideològica esmentada. L’aspecte comú de totes les sensibilitats ideològiques era amb 

diferència el rebuig cap a la república, fora d’això cada partit dretà tenia les seves idees 

pròpies de com havia de ser el nou ordre. Un exemple d’aquesta varietat d’idees és el fet 

que el partit Acción Española era partidari de la instauració d’una monarquia, la CEDA 

en canvi pretenia donar més importància al catolicisme i a l’Església.  

El 1937 (encara no acabada la guerra) Franco va promulgar un decret d’unificació de 

partits, es a dir va implantar un sistema de Partit Únic al voltant de la Falange 

Espanyola Tradicionalista i de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET de les 

JONS). Va ser producte de la unificació de la Falange i el Partit Tradicionalista, que van 

defensar la sublevació militar, i Franco es va proclamar líder del partit. 

Aquest partit, de fet l’únic permès, no tenia molta força al carrer tot i que l’aparentava. 

L’estructura d’aquest intentava imitar el que seria un partit feixista però sense èxit ja 

que qui realment movia el fils del partit era Franco. El règim, però, el va conservar per 

conveniència ja que era útil a l’hora de mantenir l’ordre públic. 

Tot i que la llibertat d’expressió era pràcticament nul·la i no existien partits polítics hi 

havia certes diferències d’opinió dins del règim. Entre els polítics i militars per exemple 

existien sensibilitats variades les quals estaven acceptades pel Govern sempre que fossin 

pensaments dins del corrent del franquisme. Franco, aprofitant aquesta varietat dins del 

règim, assignà els ministeris segons les tendències dels ministres. Per exemple, els 

falangistes s’encarregaren dels ministeris d’agricultura, relacions sindicals i treball. 

Donada l’absència de partits polítics, les variants ideològiques dins del pensament 

franquista van passar a anomenar-se “famílies”. Segons va indicar Amando de Miguel, 

aquestes es podrien qualificar, encara que no de manera exacta, com les següents: 

militars, falangistes, primorriveristes, tradicionalistes, monàrquics, integristes, catòlics, 

tecnòcrates i tècnics (Tusell 1996). Aquestes últimes és caracteritzen per la recerca 

pràctica i tècnica de solucions sense vincular-se a cap ideologia o principis. Franco 

s’encarregava de fer d’àrbitre entre totes aquestes simpaties ideològiques. A part, 

prevenint una possible sublevació o aldarull d’aquestes famílies, decidí integrar 
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membres de cada una en el seu Govern. Algunes d’elles però no en tingueren prou amb 

l’oferta de Franco de col·laborar en el seu Govern i un cop més avançat el règim 

reclamaren la institucionalització de les famílies en forma de partits polítics o si més no 

en associacions. La proposta però fou denegada.  

La dictadura franquista era un règim on tot estava controlat per l’Estat, i l’economia no 

n’era una excepció. Això va suposar que alguns dels càrrecs dels sectors d’economia 

fossin ocupats per militars en lloc d’economistes especialitzats en el tema. A causa de la 

recent guerra civil, la pobresa característica de la postguerra i la crisi mundial generada 

pel crak del 29, l’economia espanyola és va veure sumida en una forta crisi. Algunes de 

les mesures que va prendre Franco va ser l’augment brusc de salaris, en certa manera 

per assegurar-se el suport de la població.  

L’època franquista va viure de ple la Segona Guerra Mundial encara que Espanya no 

s’hi involucrés directament. El règim de Franco va mantenir la neutralitat a 

començaments de la Guerra. A l’estiu de 1940 però, amb les grans victòries de l’eix, 

Franco es plantejà l’opció d’intervenir-hi a favor d’Alemanya i així aconseguir com a 

recompensa territoris de França i de Nord d’Àfrica. Després d’unes entrevistes entre 

Franco i Hitler el 1940, i Franco i Mussolini el 1941, les especulacions sobre la 

intervenció espanyola en la Segona Guerra Mundial van difondre’s. Amb la caiguda 

definitiva de Mussolini, Espanya va tornar a la postura neutral inicial. Més endavant, al 

1945, Franco intentà formar part de l’ONU però Espanya no fou acceptada fins al 1955, 

mantenint-se encara al marge d’altres institucions com l’OTAN. 

Un altre aspecte característic del franquisme era el fet que no fos un règim 

institucionalitzat. Havent guanyat la Guerra Civil Franco havia pogut seguir el mateix 

camí de Hitler o Mussolini en el sentit de crear de nou tot el sistema institucional, 

institucionalitzant així la dictadura. La causa perquè Franco decidís no fer-ho va ser 

perquè els components de coalició que formaven el Govern tenien projectes diferents, 

degut a la pluralitat ideològica esmentada anteriorment. Un altre motiu era el simple fet 

que si la dictadura no estava institucionalitzada, Franco era lliure de variar els pilars o el 

rumb d’aquesta segons les conveniències que es presentessin.  

En un principi, els militars portaven tot el control del sistema polític ocupant els càrrecs 

de més importància com els de ministres. Al final del franquisme, però, els militars 

passaren a tenir una funció d’ordre públic desvinculant-se poc a poc de la política. 
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Dins del sector militar vencedor existien diferències sobretot de caire ideològic que 

provocaren tensions i conflictes. Els militars tradicionals consideraven als falangistes 

massa joves, inexperts i ignorants. Eren partidaris de la instauració d’una monarquia 

més que la continuïtat de la dictadura personal de Franco. Aquest sector militar 

considerava que Franco no era mereixedor de tant important càrrec ja que la seva 

actuació i funció a la guerra no havia sigut més rellevant que la d’altres generals que 

contribuïren a guanyar-la. Els falangistes en canvi concebien a Franco com a l’autèntic 

“Caudillo” i el líder indicat per encapçalar el nou règim. Franco, vist el perill que podia 

suposar tenir als militars tradicionalistes en contra, decidí reunir-se amb ells d’un en un 

oferint-los càrrecs importants i de confiança dins del seu règim. D’aquesta manera 

s’assegurava la continuïtat al poder i l’acontentament dels militars amb l‘augment de 

poder que això els suposava i el suport d’aquests davant qualsevol tipus d’agressió 

contra el règim. Hi van haver diferents intents d’enderrocar la dictadura per part dels 

republicans, però també per part dels militars que volien instaurar una monarquia i que 

no havien acceptat aquesta mena de suborn de Franco. Aquestes insurreccions però no 

van tenir cap transcendència a causa de la forta estructura que protegia el règim. A 

finals de la dictadura, els diners destinats a l’exèrcit es van reduir fins un terç, ja que la 

possibilitat d’alçaments en contra eren cada cop menys provables.  

El catolicisme també fou un aspecte important dins del franquisme. Durant un règim 

dictatorial, l’Església, igual que altres institucions públiques, s’ha de posicionar en un 

dels bàndols, a favor del règim o de l’oposició. En el cas d’Espanya, l’Església es va 

posar de part del règim, la qual cosa va suposar que es lligués estretament a ell i es 

presentessin com un sol a la societat. Aquest fort lligam i falta d’autonomia de 

l’Església durant la dictadura fou el causant de que aquesta perdés autenticitat i les 

generacions futures no s’hi identifiquessin. Tal com afirma Tusell, “ el catolicismo (...) 

era no sólo un círculo de autonomía parcial respecto al Estado sino la esencia misma 

sustentadora del sistema político” (1996, p.182). 

 El catolicisme espanyol ha tingut dues tradicions que han sigut les que van permetre 

que lligués tan bé amb el règim. En primer lloc l’integrisme, és a dir una concepció de 

la fe molt purista. En segon lloc la no acceptació de la modernitat. Avançada la 

dictadura, tot i aquesta forta identificació entre el catolicisme i el règim, l’Església 

reclamà certs privilegis traduïts en llibertats. L’Estat no va tenir més remei que 

concedir-li les llibertats reclamades: l’educació, la premsa (de caràcter només catòlic) i 
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l’associacionisme. Aquesta última consistia en tenir dret a formar organitzacions 

catòliques paral·leles a l’Estat. En certes ocasions aquestes funcionaven al que 

equivaldria a un partit polític en un règim democràtic.  

Aquestes foren unes llibertat de les que només gaudia l’Església, les quals li permetien 

actuar de manera autònoma. L’augment de poder en l’Església aviat va convertir-se en 

una font de preocupació pel règim juntament amb la divisió i tensions entre els militars 

(falangistes i cedistes).  

 

 

 

 

Una altra de les característiques que ajuden a definir el règim franquista és l’absència de 

mobilització política. Aquest fet reafirma la negació de que la dictadura de Franco fos 

un règim totalitari en la seva plenitud. En un règim totalitari, des del Govern es buscaria 

la identificació dels habitants amb aquest. Durant el franquisme en canvi hi hagué una 

passivitat total. Un fet que ho demostra és que a partir dels anys seixanta no va haver 

cap revolta contra el règim però tampoc mostres d’identificació amb aquest.  Segons 

van dir els autors López Pina i Aranguren (Tusell, 1996), Franco només tenia el suport 

d’entre el 15 i 25 per 100 de la població.  

Escola franquista 
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Les causes més palpables d’aquesta desmobilització tant política com social (segons 

Javier de Tusell) són les següents: 

 La por a que es tornés a repetir una guerra (es creia que la causant d’aquesta va 

ser la política liberal basada en l’enfrontament d’idees). 

 L’absència de llibertats. 

 La repressió i la destrucció de l’oposició. 

 La ignorància social i política de la majoria de ciutadans. 

 La submissió dels ciutadans davant les lleis imposades. 

Aquesta passivitat característica del franquisme (no al principi del règim on si que hi va 

haver reivindicacions) és la que ha creat la imatge que alguns espanyols tenen avui en 

dia sobre la dictadura de Franco com un període d’estabilitat i pau social.  

Tornant al paper de la FET de las JONS dins del franquisme, Javier Tusell assegura en 

el seu llibre que el partit havia perdut les esperances de tenir un paper determinat dins la 

dictadura. Des del règim cada cop es donava menys protagonisme a la FET de la JONS i 

més al Movimiento Nacional que era una entitat abstracta que reflectia l’intent de 

l’Estat de controlar la societat mitjançant el control de diferents branques com per 

exemple la secció femenina, el Frente de Joventudes, la guàrdia de Franco, etc... 

Dins del govern de Franco, la posició de ministre era un càrrec que proporcionava cert 

estatus i reconeixement social, a part de la disposició d’un ampli marc d’acció sense la 

intervenció de Franco. Per arribar a ser ministre durant el franquisme, eren necessaris 

dos requisits bàsics: en primer lloc ser lleial al “Caudillo” i en segon lloc tenir capacitat 

de treball. Molts dels ministres durant l’etapa final del règim tenien el “Síndrome de 

número u”, és a dir eren nomenats ministres per les seves qualitats intel·lectuals i no per 

l’experiència en l’àmbit per la política, a part de que no s’identificaven en cap de les 

sensibilitats ideològiques dins de la dictadura (allò que es coneix per tecnòcrates).  

Als ministeris se seguia un model funcional jeràrquic centralista francès, el qual 

permetia la fàcil ascensió de càrrecs. Una altra peculiaritat dins d’aquests òrgans 

governamentals era la llibertat a l’hora de prendre decisions de que gaudien els 

ministres en els temes de la seva competència. Dins d’aquesta llibertat decisòria, Franco 

continuava exercint el seu paper d’àrbitre transportant molts cops les decisions dels 

ministres en un marc informal. És a dir, freqüentment Franco es reunia en privat amb un 
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dels seus ministres el qual li exposava les seves idees o projectes i ell les acceptava o 

no. Una altra conseqüència de que Franco fos l’àrbitre de tot els moviments polítics és 

que molts cops la continuïtat al poder d’un ministre, l’ascens d’aquest o l’aprovació dels 

seus projectes depenien de la proximitat que aquest tenia amb Franco o el temps que 

feia que estava sota la seva influència, és a dir en bastants ocasions els aspectes 

personals influïen en les seves decisions.  

Les Corts, tot i que estaven permeses en el règim, tenien un paper força insignificant. 

En teoria la seva funció era i és fer de representants del poble espanyol, és a 

dir:  posseeixen la potestat legislativa, aproven els pressupostos generals de l’Estat, 

controlen l’acció del Govern, etc...A la pràctica, durant el franquisme les Corts és 

limitaven a acceptar i aprovar tot allò que feia el Govern sense dret a oposar-s’hi o 

objectar. Amando de Miguel les va descriure com “el poder ressonador” (Tusell 1996, 

p.217).  En definitiva com diu Tusell les Corts durant el franquisme actuaven com “un 

órgano colectivo destinado a dar especial relevancia pública a determinadas decisiones 

no tomadas por él mismo” (p. 217). 

A poc a poc el paper de les Corts dins del règim va anar canviant i fent-se més 

protagonista amb la permissió de petites aportacions en les decisions governamentals. 

El 1946 Franco va permetre que les Corts presentessin les seves demandes i preguntes 

al Govern i el 1957 que fessin interpel·lacions, però mai van arribar a tenir una plena 

funció parlamentaria.  

Més endavant un cop més estabilitzat el seu paper dins el Govern a les Corts se’ls va 

encarregar una altra funció, la de construir un mitjà de contrast d’opinions entre els 

dirigents franquistes. Les Corts només exercien aquest paper en temes conflictius o 

aspectes específics ja que Franco feia d’àrbitre en els altres temes més rellevants.  

Durant el franquisme l’ampliació de la tolerància, que va ser concebuda a partir de la 

segona meitat  dels anys seixanta, va influir molt en el canvi de mentalitat dels 

espanyols sobre el règim. Aquesta tolerància consistia en l’acceptació d’objeccions 

sobre el sistema sempre que no fossin directes ni globals.  

On més es va veure reflectit aquest augment de tolerància va ser en la premsa. Aquesta 

en el principi del règim estava inspirada en el model feixista italià de Mussolini. Més 

endavant es va acceptar en ella el pluralisme provinent de les diferents famílies 
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característic del règim franquista. Finalment aquesta liberalització de la premsa va anar 

augmentat fins ser gairebé completa a la fi de la dictadura.   

Tornant a la influència italiana sobre la premsa espanyola, Terrón afirmà que els diaris 

espanyols del principi del règim “eran una directa traducción de la legislación 

mussoliniana” (Tusell 1996, p. 223). És a dir que pretenien instaurar a Espanya els 

principis i ideals italians.  

El 1966 hi hagué una reforma en la legislació espanyola. La nova llei aprovava 

l’obertura de la premsa provocant un impacte enorme en el mercat publicitari i de 

telecomunicacions. Tot i l’aprovació de la nova llei però també hagueren sancions 

depenent del contingut d’aquesta. Aquesta obertura va precipitar una modificació molt 

important en la mentalitat de molts espanyols introduint pautes culturals provinents 

d’Europa.  

A les universitat també es van viure canvis. Als anys seixanta el nivell dels estudis i 

estudiants era molt més elevat que a principi de la dictadura. A part que el nou 

professorat rarament estava involucrat en les concepcions franquistes característiques 

dels professors més veterans fins al punt de que tal com afirma Tusell, “ser profesor y 

franquista era casi una extravagancia” (1996, p.224). 

En el terreny social gràcies a aquesta obertura del règim és van crear enllaços sindicals 

que permetien l’expressió de discrepàncies, i el 1965 vagues per motius econòmics 

anomenats formalment conflicto colectivo. El motiu perquè aquestes llibertats fossin 

permeses va ser la necessitat de pactar amb els sectors obrers sobre augments de 

productivitat i així potenciar el desenvolupament econòmic. 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, el franquisme va tenir sempre alguna oposició 

encara que aquesta no protagonitzés, excepte durant els primers anys, cap alçament o 

moviment destacable per enderrocar el règim. Tot i així, va ser un aspecte fonamental 

en ell. En la dictadura de Franco aquesta oposició podria considerar-se “tolerada”. És a 

dir, tal com va afirmar Tusell “cuya existencia era conocida pero sólo recibía sanción 

por parte del poder en el caso de actuación beligerante” (1996, p.230). L’oposició era 

tolerada en certa manera per la pluralitat de pensaments dins de la pròpia dictadura. En 

molts casos, per Franco suposava més gran perill les diferències ideològiques de les 
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famílies com l’oposició monàrquica que la contraposició republicana per a la qual tenia 

sistemes de repressió per aplacar-la.  

Javier Tusell resumeix el paper de l’oposició durant el franquisme de la següent manera: 

 “[...] la oposición tuvo una fuerza social muy importante en la primera posguerra y 

que probablemente nunca estuvo más cerca de la eventualidad de sustituir a Franco 

que a la altura de 1946-1947; su momento peor fue la década de los cincuenta y 

comienzos de les sesenta. En la segunda mitad de esta década adquirió de nuevo un 

apoyo social importante y probablemente estuvo lejos de poder sustituir al régimen 

dictatorial [...]”(1996, p.232) 

L’economia igual que les llibertats també va viure millores cap als últims anys del 

franquisme. Durant la Guerra Civil, l’economia havia caigut en picat provocant també el 

desgast de les condicions de vida de la major part dels espanyols. Segons Ros 

Hombrella la primera etapa del règim no va suposar cap millora per l’economia sinó al 

contrari, “veinte años perdidos” (1996, p.236). A poc a poc l’economia es va anar 

recuperant i al 1948 va arribar als nivells de la preguerra, però no va ser fins a mitjans 

dels anys cinquanta que arribà fins al nivell econòmic anterior a l’esclat de la crisi del 

1929. 

Un dels factors decisius en aquesta millora econòmica va ser l’ajuda americana que 

permeté la importació de béns d’equip. Espanya aconseguí aquest socors dels Estats 

Units gràcies a una aliança el 1953. Vista la situació d’endarreriment respecte Europa, 

la crisi econòmica i les dificultats per expandir-se a l’exterior, Franco va accedir a fer 

pactes amb els Estats Units justificant-se de la següent manera: “Si no hay más remedio 

que casarse es mejor hacerlo con la rica del pueblo” (Tusell 1996, p.240). 

Un altre factor fou el canvi de política econòmica del Govern que adoptà bases 

liberalitzades per tal d’afavorir el desenvolupament. El que vertaderament ajudà 

Espanya a sortir del fort endarreriment econòmic, però, va ser el turisme, la emigració 

cap a altres països europeus i la importació de capital estranger provinent dels estalvis 

dels treballadors emigrats (de Andrés i Cuellar, 2005). 

A causa de la malaltia que patia i la pressió pels grups monàrquics perquè busqués un 

successor, el dictador va nomenar Juan Carlos de Borbón futur rei d’Espanya. La 

dèbil salut que patia Franco en els últims anys del règim incità les protestes i lluites per 
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part de l’oposició. En aquests anys van sorgir alguns personatges que després del règim 

tindrien papers importants a la vida política de la nova democràcia.    

El terrorisme també va protagonitzar algunes accions que van agilitzar la fi del 

franquisme. Una d’aquestes fou l’assassinat etarra el desembre de 1973 de Luis 

Carrero Blanco, vicepresident del Govern i possible successor de Franco en el règim. 

Al 1975, el mateix any de la mort de Franco, aquest ordenà l’execució de cinc persones 

condemnats per delictes terroristes. Aquest fet escabrós perjudicaria la imatge del règim 

en l’opinió pública de la resta del món, provocant un aïllament internacional. 

Franco entrà en fase terminal provocada per una flebitis. Finalment morí el 20 de 

novembre de 1975, amb 82 anys, i amb la seva mort el franquisme va començar a 

encarar el seu final.  
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2.3. FRANQUISME A LLEIDA  

Lleida fou conquerida el 3 d’abril de 1938, la primera gran ciutat de Catalunya ocupada 

per les tropes franquistes (la resta van canviar de mans el 1939). Les noves autoritats 

lleidatanes, completament al servei de les idees provinents directament del nou règim, 

tenien com a objectiu principal la dissolució de tots els signes de catalanitat de la ciutat. 

Aquesta influència franquista  suposà un distanciament tant físic com cultural i 

psicològic entre Lleida i la resta de Catalunya.  

Com a  tot arreu després de la guerra civil els abusos violents i el nombre de presos 

polítics va ser desmesurat. Segons el volum 8 de la Història de Lleida (Barrull, Jarne i 

Mir 2003, p. 221) en el cas de Lleida es calcula que el nombre de presos  (tant de guerra 

com polítics) entre el 1938 i el 1945 arribà als 30.000. En un principi els presos es 

recloïen a la presó de Lleida, situada al bell mig de la ciutat. Aviat però el nombre de 

reclosos superava la capacitat de la presó. De fet, tot just acabada la guerra hi havia més 

persones empresonades que lliures. El remei al problema fou convertir la Seu Vella, part 

del seminari nou i la fàbrica Vilalta en camps de concentració on s’hi destinaven el 

presos de guerra. Els polítics eren tancats  a la presó. Les condicions de vida entre la 

presó i els camps de concentració però eren pràcticament igual de pèssimes i plenes de 

violència. Des que Lleida va ser ocupada fins al 1945 s’executaren 558 persones, 148 

afusellades sense judici i 169 que moriren en presó. En total 875 víctimes documentades 

ja que 400 persones més foren assassinades de forma no documentada en el cementiris 

de Lleida, Alpicat i Almacelles (Barrull, Jarne i Mir 2003).   

Després de la guerra, Lleida va quedar dèbil i destruïda amb gran quantitat de material 

militar i tropes que tardaren bastant en marxar. Tot estava militaritzat, fins i tot la Seu 

Vella, que s’havia convertit en caserna militar durant la guerra i seguí sent-ho durant la 

postguerra. Per tal de poder refer la ciutat, va caldre ajuda estatal que actuà mitjançant 

la Dirección General de Regiones Devastadas el 1939. La mà d’obra utilitzada en 

aquesta tasca tan dura foren els empresonats als camps de concentració esmentats. El fet 

que fossin els presos els encarregats de reconstruir les runes de la guerra també tenia 

l’objectiu d’atemorir la població civil amb la memòria de la guerra i el càstig pels 

vençuts.  

Del  9 de febrer de 1939 al 1945, amb l’aprovació de la Llei de Responsabilitats 

Polítiques, 359 lleidatans van ser acusats pels Tribunals de Responsabilitats d’haver 
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col·laborat amb la República o no haver donat suport a l’alçament durant la guerra. Les 

sancions que s’imposaren podien ser des de la pèrdua de la nacionalitat, la inhabilitació 

i el desterrament sempre acompanyat d’una multa econòmica.  

Un dels grans problemes a que s’afrontaven els lleidatans era la fam i la penúria que 

s’havia apoderat de la ciutat. La potencialitat de producció agrícola que havia 

caracteritzat la ciutat anys enrere és veia llavors saturada per la gestió econòmica del 

nou règim, basada en l’intent d’imitació dels models autàrquics d’Alemanya i Itàlia. Per 

a molts, la solució al problema fou l’estraperlo o mercat negre. 

L’estraperlo i el contraban era molt corrent en tota la península. En el cas de Lleida va 

tenir molta rellevància el paper dels petits transportistes il·legals els quals al transportar 

productes clandestins de qualsevol lloc d’Espanya fins a Barcelona passaven per la 

província lleidatana. Vista la necessitat de la població d’aquest productes, els guàrdies i 

els controls feien la visat grossa amb l’entrada del transport a Lleida. Tan lleus eren els 

controls que popularment es deia “passada la Panadella, passat el perill” (Barrull, Jarne i 

Mir 2003, p.228). 

 El contraban i el mercat negre van estimular-se amb la importació de productes, 

generalment fertilitzants, maquinària o recanvis per treballar la terra. La quantitat 

d’intermediaris i la dificultat per aconseguir una llicència d’importació fou el que causà 

que aquests productes no fossin a l’abast de la majoria de persones. Aquests mercats 

tenien la seu a les zones frontereres, en el cas de Catalunya, els Pirineus, on molts 

lleidatans estaven disposats a desplaçar-s’hi sovint.  

Des de l’Estat és va començar una campanya de colonització de les terres ermes de 

Lleida. El pla consistia en comprar o expropiar grans finques, introduir-hi un sistema de 

rec i instal·lar-hi colònies d’agricultors per tal de que donessin rendiment a la terra. A la 

pràctica però aquestes finques es trobaven en males condicions i sovint els nous colons 

van haver de fer de jornalers dels antics propietaris de la finca.  Els primers colons, 

majoritàriament procedents dels Pirineus, s’havien instal·lat a les noves terres amb 

l’esperança de millorar les seves condicions de vida. La prosperitat però no arribà fins al 

final de l’autarquia que facilità altre cop la producció agrària i la millora de la qualitat 

de vida dels agricultors, comparable amb la d’abans de la guerra. Tot i les millores, la 

penúria seguí essent un problema capital per a una ciutat en procés de modernització 

agrícola com Lleida.  
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L’Auxili Social situat a l’asil Borràs al carrer de Balmes era un reflex de l’extrema 

duresa en les condicions de vida. Aquesta institució, que en un principi estava portada 

per la Secció Femenina de la Falange i després va passar a mans de la FET de las JONS, 

tenia la funció d’asil i de menjadors per als indigents. També existia l’Auxilio en Frío i 

les Cocinas de Hermandad. El primer consistia en la distribució de menjar entre les 

famílies pobres, les quals el consumien en els seus propis domicilis. A les Cocinas de 

Hermandad en canvi el menjar era servit directament al recinte. L’Auxili Social tenia 

una secció anomenada Obra Nacional Sindicalista de Protección de la Madre y al Niño 

que consistia en més centres d’alimentació per a nadons i llars d’infants. Efectivament 

tenien preferència els orfes de guerra i els fills d’excombatents franquistes. En canvi els 

fills dels perdedors eren anomenats “pequeños rojos”, remarcant així el fort abisme que 

separava els vencedors dels vençuts.  

Aquestes seccions benèfiques dins del règim van manternir-se a Lleida durant tota la 

dècada dels anys quaranta convertint-se en l’organisme amb més repercussió social de 

la postguerra. Una de les característiques principals dels organismes de beneficència fou 

el gran protagonisme que tingué la religió catòlica en els centres. A la província de 

Lleida, sota la direcció de l’Auxili Social es celebraren 552 batejos, 185 comunions i 6 

matrimonis (Barrull, Jarne i Mir 2003).  

En l’àmbit d’ensenyament, els col·legis religiosos foren el que gaudiren de més bones 

instal·lacions a causa de la situació en que es trobava el catolicisme. Aquests col·legis 

construïts en la postguerra foren: Maristes, Col·legi Episcopal, Terra Ferma i Sant Pere 

Claver. Dels col·legis no religiosos l’obra més important fou primer el Col·legi Sant 

Jordi i més recentment l’Espiga i l’Alba. L’únic institut que hi havia a Lleida a finals 

dels anys 50 és trobava al Camp Escolar  (carretera Saragossa) on després s’hi 

construïren dos més fins acabar sent els coneguts Màrius Torres, Gili Gaia i Joan Oró. 

Entre 1943 i 1952, Víctor Hellín Sol, de procedència falangista, fou alcalde de Lleida a 

part de secretari de FET de las JONS el 1940. Aquest home tingué un paper important 

en la política lleidatana ja que mostrà veritable interès en la política pressupostària i en 

la reconstrucció de la ciutat. Algunes de les seves petjades en la ciutat van ser la creació, 

a partir del 1946, de la primera exposició agrícola, ramadera i industrial als Camps 

Elisis, que es traduí en l’actual fira de Sant Miquel. Més endavant, al 1952 ocupà la 

presidència de la Diputació fins al 1961.  
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La Falange de Lleida, sobretot en els primers moments de la postguerra, exercia cert 

poder sobre la població tot i que la participació no fos desmesurada. La Falange 

lleidatana comptava amb uns mil militants distribuïts en diverses seccions. Malgrat 

això, la majoria d’afiliats al partit no compartien el fervor nacionalista que s’imposava. 

Com a conseqüència sovintejava l’expulsió i càstig dels militants poc avesats al 

“espíritu falangista”. L’expulsió és feia pública per tal de fomentar la pressió i la por 

social. Tot i el gran control que es tenia de la societat, l’intent d’adoctrinament i de 

control dels joves va ser fallida i no es van complir les expectatives d’una joventut 

totalment nacionalista.  

Com a contraposició d’aquesta  manca de nacionalisme i entusiasme falangista, és fundà 

l’octubre de 1939 la Hermandad de Cautivos por España. La seu estava situada a la 

plaça de Sant Joan juntament amb la de la FET de las JONS. Aquesta nova organització 

comptava amb més de 500 membres tots disposats a “de nuevo empuñar las armas sin 

temor y sin remordimiento” (Barrull, Jarne, Mir 2003, p. 242). 

Tot i l’eliminació de símbols de cultura catalana per part de l’Estat a Lleida sorgiren 

entitats culturals, ja fossin musicals, esportives, religioses, etc...que més enllà de la seva 

tasca principal servien com a testimoni de catalanitat. Aquestes entitats, algunes encara 

vigents avui en dia, eren l’Orfeó Lleidatà, les Congregacions Marianes, l’Alliance 

Française, el Centre Excursionista de Lleida i els clubs esportius Huracans i Sícoris. No 

va ser fins a partir dels 60 que es va fomentar l’afirmació cultural catalana amb la 

creació de la Delegació d’Omnium Cultural, on es donaven classes de llengua catalana. 

Més endavant, als anys 70, l’emissora Radio Lleida començà a emetre alguna emissió 

en català. Juntament amb la creació d’una nova ràdio anomenada Radio Popular. També 

és va crear als anys 70 el diari “Diario de Lérida”, únic diari juntament amb “La 

Mañana”. 

Pel que fa al cinema a Lleida, el 1939 ja funcionaven els cinemes Cataluña, Rambla i 

Granados. Aviat s’obriren també el Viñes, el Victoria i el Porfolio. Lleida acabà tenint 

un dels cine-clubs més importants de Catalunya.  El cinema fou un dels instruments més 

utilitzats com a mitjà d’evasió del control social. Adquirí un caràcter massiu que fou 

utilitzat com a mitjà amb propòsits alliçonadors del règim pels diferents organismes del 

Movimiento. 
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Cal destacar també l’aparició el 1942 del grup cultural Caliu Ilerdenc que protagonitzà 

una tertúlia gastronòmica i literària de principis de segle amb gran influència política 

sobre la ciutat. El president fou José Murillo Domingo que va ser substituït a la seva 

mort per Carmelo Fenech Muñoz. Al Caliu Ilerdenc se li atribuí la capacitat de decidir 

qui ocupava els càrrecs públics més rellevants de la província. 

El 1956, Alberto Fernández Galar fou nomenat nou governador civil falangista a Lleida. 

El govern de Fernández, per tal de neutralitzar la força i popularitat que estava prenent 

el Caliu Ilerdenc, nomenà alcalde de Lleida al falangista Francisco Pons Castellà. El 

nou alcalde projectà la ciutat cap enfora i el maig de 1962 s’hi celebrà el Congrés 

Mundial de Joventuts de Ciutats Agermanades a part d’invertir en un veritable 

restaurament de la ciutat tant material com social. El seu mandat acabà el 1967 i suposà 

la recuperació de poder del Caliu.  

 

 

 

 

A partir dels anys cinquanta, finalitzada l’etapa de la postguerra comença la recuperació 

de tot el país acompanyada de millores econòmiques, alguns reconeixements 

internacionals i una certa  disminució de repressió. Les millores s’iniciaren a partir del 

Visita de Franco a Lleida el 1963 
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1950 quan la ciutat lleidatana trobà una font de progrés en el camp de la plantació 

d’arbres fruiters i la creació d’un centre industrial relativament important. Les 

plantacions fruiteres aviat ocuparen tota la circumferència al voltant de Lleida acabant 

per convertir-se en una de les extensions d’arbres fruiters més importants de tot l’Estat. 

D’aquí nasqué la tradició del comerç fruiter de la ciutat de Lleida, encara vigent avui en 

dia. Pel que fa al centre industrial, nasqueren empreses que acabarien sent d’àmbit 

internacional com és el cas de la cervesa San Miguel. 

Tots aquest avenços es van veure reflectits en una millora de la situació econòmica i en 

una reestructuració urbanística que anà esborrant les restes físiques de la guerra  civil. 

Alguns exemples de les reformes són els següents (Barrull, Jarne i Mir 2003, p. 254-

255): 

 1951: Inauguració del Teatre Principal. 

 1953: Obertura al culte de la catedral nova. 

 1953: Construcció de l’edifici del Govern Civil. 

 1953: Construcció del Palau Episcopal. 

 1953: Construcció de la residència sanitària de la carretera d’Osca.  

 1955: Creació de l’empresa cervesera San Miguel. 

 1958: Inauguració del parc municipal de piscines a les Basses d’Alpicat. 

La construcció de centrals hidroelèctriques i embassaments pel sector Nord de 

Catalunya, provocà un augment demogràfic a Lleida disminuint les taxes de mortalitat i 

causant una millora en les condicions de vida tant des del punt de vista sanitari com 

alimentari. La forta immigració que acollí sobtadament la ciutat de Lleida contribuir 

positivament en el procés de producció a causa de la gran quantitat de mà d’obra. 

Aquesta mà d’obra, que en molts casos emigrava del camp a les ciutats, s’assentà a les 

afores de la ciutat creant grans barriades. Poc a poc l’extraradi de Lleida anà creixent 

fins a acollir població equivalent a un poble. D’aquesta manera aparegueren barris com 

la Bordeta o el Secà de Sant Pere. 

Les condicions de vida d’aquest barris no foren satisfactòries fins passats els anys 60 on 

s’hi incorporà els serveis municipals propis de la ciutat de Lleida. Aquest serveis 

consistien bàsicament en la facilitació de la llum, l’aigua i la recollida d’escombraries. 

Aquestes millores es traduïren en la substitució de barraques per cases o torres.  
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Algunes de les famílies amb més béns econòmics durant els anys 50 es construïren 

habitatges de segona residència a les afores de la ciutat (a la carretera d’Osca fina 

arribar a les Basses d’Alpicat) les quals amb el temps han acabat per convertir-se en 

habitatges únics. Aquest fenomen urbanístic iniciat a la postguerra explica l’extensió de 

Lleida en direcció cap a Alpicat.  

A causa de la repressió i la manca de llibertats existent a Lleida, i a tot l’Estat, es 

crearen unes xarxes d’organismes clandestins els quals vivien ocults del règim. El 

POUM (Partit Obrer d'Unificació Marxista) i el PSUC (Partit Socialista Unificat de 

Catalunya ) foren les organitzacions amb més reconeixement dins d’aquesta Lleida 

oculta. L’any 1945 foren detinguts sis ferroviaris lleidatans acusats de reunir-se 

clandestinament al bar La Puñalada. El fet que fossin ferroviaris demostra la 

importància que havia tingut aquest ofici en el nucli obrer de Lleida. Finalment en la 

segona meitat des anys seixanta el PSUC passà a ser la força opositora amb més 

solidesa a Lleida. 

El 1966 es creà la primera Coordinadora local de CCOO (Comissions Obreres), els seus 

fundadors foren obrers de construcció, metal·lúrgics i administratiu de notaria. A partir 

d’aleshores, l’1de maig es produïren constants mostres reivindicatives contra el règim 

seguides d’enfrontaments violents amb la policia i detencions. Malgrat que els aldarulls 

dels uns de maig eren constants, cal destacar els esdeveniments del 1969. Un grup de 

militants decidiren manifestar-se (malgrat l’adversitat de les circumstàncies) pel centre 

de Lleida. El resultat fou enfrontaments amb la policia i la detenció de deu persones, 

tres de les quals van ser processades per un tribunal militar en consell de guerra. 

La vaga dels treballadors de les obres de l’autopista de l’Ebre es pot considerar un dels 

esdeveniments més significatius de l’oposició a Lleida. Ja fos per la gran participació, 

l’extensió de la vaga, o la solidaritat de les pròpies empreses constructores i altres 

sectors socials, va suposar un indici obert d’enfrontament al sistema. Era la primera 

vegada a Lleida que una vaga d’aquest tipus rebia la col·laboració de les diferents 

branques i categories dins d’una mateixa empresa. La resposta del sistema fou 

l’acomiadament de 200 obrers que automàticament provocà una protesta estudiantil i 

obrera.  
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A poc a poc les mesures repressives contra la llibertat d’expressió s’anaren suavitzant 

fins al punt que aquests organismes no actuaven en la clandestinitat tant oculta i 

hermètica pròpia de principis del règim.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. INSTRUMENT 

L’instrument emprat en aquest estudi com a mitjà recol·lector de dates ha sigut una 

enquesta (vegeu l’Annex), elaborada de tal manera que respongués les tres variants de la 

hipòtesi del treball: La percepció del franquisme, la coneixença actual sobre aquest i 

l’opinió sobre si avui en dia encara resten aspectes provinents d’aquell període. També 

es demanaven aspectes de tipus personal, com el sexe, l’edat i la ideologia política. 

Concretament, l’edat era una dada fonamental ja que ens permetia comparar les 

respostes donades pels joves i els adults. Per a l’elaboració de l’enquesta, es va comptar 

amb la supervisió de la tutora (Magda Martínez) i la tutora del projecte Itinera (Conxita 

Mir), després d’haver escrit la part teòrica, ja que era necessari tenir un bon 

coneixement d’aquesta època històrica abans de poder formular preguntes sobre el tema.  

L’enquesta està formada per un conjunt de 8 preguntes de tipus divers: respostes 

múltiples (a,b,c), valoració de l’1 al 5 del grau d’acord o desacord amb una frase, 

Vertader o Fals, Si/No, i respostes obertes. Per tal de distribuir-la entre la mostra s’han 

usat dos mètodes, per una banda l’enquesta distribuïda en paper, i per l’altra, més usada, 

la distribució online per mitjà del lloc web Surveymonkey (plataforma especialitzada en 

la distribució d’enquestes online). El marge de temps del repartiment d’enquestes ha 

sigut de dos setmanes durant el mes d’octubre de 2013.  
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3.2. PARTICIPANTS 

La mostra usada per l’estudi ha sigut de gent de la ciutat de Lleida que corresponguessin 

a qualsevol de les dues franges d’edat establertes per aquest estudi: la franja d’edat jove 

(15-25 anys) o  l’adulta (40-50). En la primera, no ha suposat cap problema obtenir 

dades suficients ja que mitjançant xarxes socials i contactes han sigut moltes les 

enquestes contestades. En la franja adulta, però, ha costat una mica més de trobar gent 

disposada a contestar l’enquesta. És per aquest motiu que s’ha decidit ampliar la franja 

fins als 53 anys, per tal de tenir un nombre similar d’enquestes en cadascuna de les dues 

franges. L’estudi compta amb les dades de 147 enquestes distribuïdes de la següent 

manera: 

DISTRIBUCIÓ DE LA MOSTRA ENTRE HOMES I DONES: 

 Dones Homes Total 

Joves 38 35 73 

Adults 43 31 74 

Conjunt de la mostra 81 (55,10%) 66 (44,89%) 147 (100%) 

 

Tal com es veu en el gràfic, s’ha intentat que la mostra fos el més representativa i 

igualada possible pel que fa al sexe i a l’edat. Així doncs, tot i que el total de dones és 

major que el d’homes els percentatges de les franges d’edats entre la mostra del mateix 

sexe són bastant aproximats.  

DISTRIBUCIÓ DE LA MOSTRA PER EDATS: 

Grup adults: 

 Total Edat mínima Edat màxima Mitjana d’edat 

Adults 74 40 53 46,88 

 

Grup joves: 

 Total Edat mínima Edat màxima Mitjana d’edat 

Joves 73 15 25 18,01 
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NIVELL D’INSTRUCCIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA: 

Grup adults: 

 Total Percentatge  

FP 3 4,05% 

BAT/BUP/COU 4 5,40% 

DIPLOM/LLICENC 43 58,10% 

Màster 15 20,27% 

Doctorat 9 12,16% 

 

 

Tal com mostren aquestes dades, només un 9,5% dels adults enquestats no tenen estudis 

universitaris, mentre que un 90,5% si que tenen com a mínim una diplomatura o una 

llicenciatura.  

Grup joves: 

 Total Percentatge  

Sense estudis 2 2,73% 

ESO/EGB 32 43,83% 

FP 1 1,36% 

BAT/BUP/COU 30 41,09% 

DIPLOM/LLICENC 7 9,58% 

Màster 1 1,36% 

 

FP 

BATX/BUP/COU 

DIPLOM/LLICENC 

MÀSTER 

DOCTORAT 
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En el cas dels joves, la gran majoria té el títol d’ESO o de Batxillerat segons correspon 

a la seva edat. Només un baixíssim percentatge de la mostra jove no té estudis o té FP 

com a grau màxim.  

AFINITAT POLÍTICA DE LA MOSTRA: 

 Total Percentatge 

Esquerra 81 55,10% 

Centre-Esquerra 33 22,44% 

Centre-Dreta 6 4,08% 

Dreta 1 0,68% 

Cap 26 17,68% 

Total 147 100% 

 

 

SENSE ESTUDIS 

ESO/EGB 

FP 

BATX/BUP/COU 

DIPLOM/LLICENC 

MÀSTER 

ESQUERRA 

CENTRE-ESQUERRA 

CENTRE-DRETA 

DRETA 

CAP 
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Pel que fa a les afinitats polítiques de la mostra cal dir que la majoria d’enquestats són 

progressistes i només una petita part de dretes. Cal destacar també el fet que, tal com 

demostren les següents gràfiques, la franja jove té un 27,4% de respostes en que 

l’afinitat política sigui cap mentre que els adults només un 8,1%. Aquest matís podria 

simbolitzar que els adults en general tenen una aptitud política més definida i concreta 

que els joves.  

Grup adults: 

 Total Percentatge 

Esquerra 43 58,10% 

Centre-Esquerra 23 31,08% 

Centre-Dreta 2 2,70% 

Dreta 0 0% 

Cap 6 8,10% 

Total 74 100% 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUERRA 

CENTRE-ESQUERRA 

CENTRE-DRETA 

CAP 
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Grup joves: 

 Total Percentatge 

Esquerra 38 52,05% 

Centre-Esquerra 10 13,69% 

Centre-Dreta 4 5,47% 

Dreta 1 1,36% 

Cap 20 27,39% 

Total 73 100% 

 

 

 

Cal tenir en compte que algunes enquestes van ser descartades, ja fos per la falta 

d’alguna informació personal, indispensable per la classificació de la mostra, o pel fet 

que no estiguessin completes.  

En un principi, la idea era fer un estudi amb una mostra que fos representativa de tot el 

conjunt de la població de Lleida. Un cop analitzades les dades, però, s’ha vist que la 

mostra no es podia considerar representativa del conjunt de la població lleidatana ja que 

els participants majoritàriament formen part d’un sector que podríem anomenar de 

classe social mitjana i amb estudis universitaris (en el cas dels adults i joves de més de 

20 anys) o amb perspectives de continuar estudiant a la universitat (en el cas dels joves 

que encara no han arribat a l’edat universitària). També s’ha vist que la gran majoria 

dels participants defineixen la seva ideologia política com d’esquerra o centre-esquerra. 

ESQUERRA 

CENTRE-ESQUERRA 

CENTRE-DRETA 

DRETA 

CAP 
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Aquesta coincidència social i ideològica possiblement s’ha donat pel fet que l’enquesta 

s’ha passat principalment a contactes, coneguts, amics i familiars. Per tant, no podem 

dir que la mostra de l’estudi representi el conjunt de la població lleidatana. Tanmateix, 

això no resta valor a l’estudi, ja que en qualsevol cas ens ofereix una visió de la 

percepció i la coneixença actual del franquisme entre joves i adults lleidatans de classe 

social mitjana, amb estudis, i amb una ideologia que podríem definir com a progressista. 

El fet que tots dos grups, joves i adults, es defineixin de forma similar, permet establir 

comparacions força fiables entre les percepcions i coneixements de tots dos respecte al 

període franquista. 
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3.3. ANÀLISI DE LES ENQUESTES 

A l’hora d’analitzar els resultats de les enquestes, segons la tipologia de les preguntes 

s’ha usat un sistema o un altre d’anàlisi. En aquelles preguntes on les respostes són 

numèriques o amb opcions tancades, s’ha elaborat una gràfica global a partir del resultat 

de la pregunta i, seguidament, s’ha analitzat per separat els resultats de les enquestes 

dels joves i dels adults. D’aquesta manera s’ha pogut fer la comparació entre les dos 

franges d’edat. En aquelles preguntes on la resposta és oberta, s’han agrupat les 

respostes obtingudes per temes més amplis, que s’han exemplificat amb les respostes 

considerades més representatives de cada categoria. 
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4. RESULTATS 

 

4.1. PARAULES RELACIONADES AMB EL 

FRANQUISME (P. 1) 

Aquesta pregunta de l’enquesta consistia en escriure les tres paraules que primer 

vinguessin a la ment en llegir la paraula “FRANQUISME”. No tots els enquestats van 

respondre a la pregunta i per tant aquest recompte de respostes es basa en un total de 

142 persones que han contestat a la pregunta i un total de 420 paraules.  

D’aquestes paraules, les més repetides, i per tant les que podem pensar que millor 

representen l’opinió general dels enquestats, són les que s’observen en la següent 

gràfica. 

 

 

 

Tal com es pot apreciar a la gràfica, una majoria quasi absoluta esmenta aspectes 

negatius sobre l’època franquista. L’únic punt positiu d’aquestes respostes més 

significatives són els embassaments o pantans, però és una resposta força minoritària, ja 

que només ho van respondre 4 persones de 142.  Aquests primers resultats del buidatge 

DICTADURA (80) 

REPRESSIÓ (65) 

FRANCO (23) 

MANCA DE LLIBERTATS (15) 

FEIXISME (13) 

GUERRA CIVIL (10) 

ANTICATALANISME (9) 

DOLOR/TRISTESA (9) 

POR (7) 

CENSURA/PROHIBICIÓ (6) 

EMBASSAMENTS/PANTANS (4) 
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de respostes corrobora la descripció de la mostra com de classe social mitjana i d’una 

gran majoria amb afinitats polítiques d’esquerra, aspecte que s’ha de tenir present en la 

conclusió dels resultats. En aquest cas és bastant clar que l’opinió entre els joves i adults 

pel que fa a la negativitat del franquisme és igual. Les quatre mencions que apareixen a 

possibles elements positius estan repartides entre  adults (2) i joves (2).  

 Per tal d’esmentar també el conjunt de les altres respostes, es fa la següent classificació: 

paraules referides a la llengua, paraules que denoten sentiments i respostes aïllades. 

4.1.1. REFERÈNCIA A LA LLENGUA 

Apareixen idees com l’intent d’aniquilar el català, imposició del castellà, prohibició del 

català, castellanisme, anticatalanisme, etc. Aquí és reflecteix el sentiment de 

nacionalisme català dels enquestats enfocat en la defensa de la llengua.  

4.1.2. SENTIMENTS 

El sentiments que es reflecteixen són tots negatius, que denoten principalment o bé el 

fàstic o bé la por cap al que va suposar el franquisme. Són els següents: pobresa, 

patiment, resignació, por, dolor, no cal que torni, tristesa, ràbia, rebuig, fàstic, vergonya, 

horror, odi, retard mental, mals cors, incomprensible, rancúnia, infelicitat, repulsió, 

ignorància, penúria, humiliació, desigualtat, ofegament, dominació, maltractament 

4.1.3. RESPOSTES AÏLLADES 

Aquest apartat pretén mostrar aquelles respostes que no es poden incloure a cap dels 

apartats anteriors però que no deixen de ser interessants. Són les següents: escola, roig, 

gris, 1939, exili, amic/enemic, “cara al sol”, blanc i negre, Carrero Blanco. 
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4.2. ASPECTES POSITIUS DEL FRANQUISME (P.2) 

En la pregunta sobre si el franquisme havia tingut aspectes positius o no, la gran majoria 

dels enquestats respongueren que no. Només un 25,17% creu que el règim de Franco 

aportà algun benefici. D’aquests, un total de 35 persones esmenten algun aspecte 

positiu. En alguns casos se n’anomena més d’un i per això tenim una llista definitiva de 

47 aspectes favorables. Només en aquest primer buidatge ja es fa evident la percepció 

negativa que en general es té sobre aquest període. Un altre cop cal recordar el tipus de 

mostra enquestada, de classe mitjana amb estudis i de tendència majoritària d’esquerres. 

Per tant, és un resultat coherent amb les característiques dels enquestats. 

Les respostes s’han organitzat en dos grans apartats: aquelles que parlen de 

característiques positives dins de l’època de Franco (29 de 47) i aquelles que mostren un 

efecte a posteriori (18 de 47). Cal deixar constància també que en moltes de les 

respostes sobre els avantatges del franquisme els enquestats constataven el seu desacord 

i repulsió vers l’època. 

Ex: Per coses negatives també en floreixen de bones. En aquest cas hauria de filosofar 

molt, però contesto això per defecte 

Ex: [...] tot té coses bones i dolentes i suposo que alguna bona devia tenir. 

 

4.2.1. CARACTERÍSTIQUES POSITIVES DE L’ÈPOCA 

FRANQUISTA 

En l’apartat de característiques positives dins el mateix règim, la resposta més corrent 

ha sigut bàsicament: 

a) Els pantans, i les estructures hidrogràfiques en general. 

Ex: [...] a nivell d’estructures hidrogràfiques, creant pantans i preses, es va fer 

una gran obra. 

 

b) La creació de la seguretat social.  

Ex: La creació  [...] i la cotització regularitzada al que coneixem actualment com 

a Seguretat Social. 
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c) Més treball. 

Ex: Tothom semblava tenir treball. 

d) Cert progrés. 

Ex: “los felices años 60”.  

e) Més  seguretat i tranquil·litat. 

Ex: Es vivia tranquil encara que sota vigilància constant. 

 

 

 

 

4.2.2. ASPECTES POSITIUS A POSTERIORI 

El segon apartat són totes les opinions que consideren que els únics aspectes positius 

sobre el règim franquista foren a posteriori. És a dir que el franquisme va provocar una 

reacció contrària en la gent, una mena d’escarment per saber què és el que no s’hauria 

de repetir mai més. Per tant, totes les respostes incloses en aquest apartat, podria 

considerar-se que mostren que no hi ha cap avantatge en l’època franquista en si, i 

l’efecte positiu no és altre que la reacció en sentit contrari que va provocar en la 

societat. Les idees més repetides són: 

 

Embassament de Cavallers construït l’any 1960 
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a) Augment de la consciència del que no s’ha de tornar a repetir. 

Ex: Una experiència que s’ha d’intentar transmetre a futures generacions perquè 

no torni a passar. 

 

b) La transició. 

Ex: Després d’una època molt convulsa políticament va arribar la pau que 

tothom desitjava i un període d’estabilitat. 

Centrant-nos en la divisió d’aquestes dos variants de respostes, trobem que l’apartat de 

característiques positives dins del franquisme és superior al d’aspectes positius a 

posteriori. Tot i així aquest últim representa un 38,29%. Tenint en compte que en certa 

manera els aspectes positius a posteriori són la reacció contrària al règim franquista de 

la mateixa manera que una vacuna conté elements nocius però a la llarga provoca una 

reacció positiva en l’organisme, podem concloure que aquest 38,29% en realitat 

considera el franquisme un període nociu, i això deixa solament el 61,70% restant (29 

respostes) que donen algun valor positiu al franquisme en ell mateix. Això reforça la 

idea d’una percepció global negativa respecte al franquisme.  

Finalment podem concloure que una majoria dels enquestats no creu que el franquisme 

hagués tingut aspectes positius. És a dir que, tal com s’ha anat dient, la majoria de la 

mostra té una percepció dolenta del que va suposar el règim. Si ens centrem en la 

minoria que anota a l’enquesta un o més aspectes positius del franquisme, un 51,42% 

són adults i un 48,57% joves, i per tant hi ha força equilibri entre tots dos grups.  
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4.3. ACTITUD VERS EL FRANQUISME (P.3) 

Aquesta pregunta consistia en puntuar de l’1 al 5 (1 totalment desacord, 5 totalment 

d’acord) unes afirmacions relacionades amb l’època franquista. A partir de les respostes 

que s’han  extret es pot conèixer la percepció sobre el franquisme de la mostra utilitzada 

en aquest estudi. La pregunta consta de les següents afirmacions
7
: 

1) El franquisme va ser una època depriment. 

2) El franquisme va proporcionar certa estabilitat en la societat espanyola. 

3) El franquisme va contribuir positivament a la remodelació urbanística. 

4) El franquisme va ser un règim repressor. 

5) El franquisme va millorar la situació econòmica d’Espanya. 

6) El franquisme va suposar la supressió de les llibertats culturals i polítiques. 

7) El franquisme va ser fruit d’un alçament necessari en aquell moment per tal de 

defensar la pàtria espanyola.  

Les afirmacions estan plantejades o bé en sentit positiu o negatiu respecte al franquisme. 

Per tant una puntuació alta en les afirmacions positives (frases 2, 3, 5 i 7) indica una 

percepció positiva sobre el règim, mentre que una puntuació baixa equival a una 

percepció negativa. Per contra, una actitud negativa es manifesta amb puntuacions altes 

en les afirmacions de caire negatiu cap al règim (frases 1, 4 i 6). A continuació, podem 

observar una gràfica que mostra la puntuació mitjana de cada afirmació, tant per part 

dels joves com dels adults.  

 

                                                           
7
 En l’enquesta original hi havia una altra frase (“El franquisme va desaparèixer amb la mort de Franco”) 

que ja ha estat comentada en un altre apartat. 
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Tal com es pot veure en el gràfic, hi ha tres afirmacions que sobresurten per sobre la 

resta: són les plantejades en un sentit negatiu vers el franquisme. Significa que gran part 

de la mostra està d’acord en que el franquisme va ser una època bastant depriment, 

repressora i amb falta de llibertats.  Pel que fa a la resta, bastant més per sota que 

aquestes tres, corresponen a les preguntes formulades de manera positiva en relació al 

franquisme. D’aquesta manera, per l’alta puntuació que tenen els enunciats negatius i la 

puntuació més baixa dels positius, ja és veu clar que la percepció general que la mostra 

té sobre el franquisme és negativa.  

A l’hora de comparar els resultats entre les dos franges d’edat, joves i adults, cal 

destacar tres enunciats ja que les diferències entre els altres no són remarcables. En 

primer lloc, l’apartat 3: (“El franquisme va contribuir positivament a la remodelació 

urbanística”), on els joves han donat una puntuació mitjana superior als adults. És a dir, 

en general, els joves creuen més que els adults que durant l’època franquista hi va haver 

una reforma urbanística positiva. En segon lloc, l’afirmació 5 (“El franquisme va 

millorar la situació econòmica d’Espanya”), que igual que l’enunciat anterior té una 

connotació positiva vers el règim i altre cop la puntuació dels joves és superior a la dels 

0 
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adults. Per tant, els joves consideren més que els adults que durant el franquisme hi va 

haver una millora en l’economia. Per últim, l’apartat 6 (“El franquisme va suposar la 

supressió de les llibertats culturals i polítiques”), que és un enunciat negatiu respecte al 

franquisme. Aquí són els adults els que tenen una puntuació més alta. Això significa 

que els adults, més que els joves, pensen que el franquisme va suposar una manca de 

llibertats.  

Finalment, tenint en compte els resultats entre les dos generacions en les preguntes 

anteriors, podem aclarir que els joves tot i seguir tenint una percepció negativa general 

del franquisme, consideren que si que hi va haver certs aspectes positius en l’època, 

mentre que els adults ho creuen menys. D’això se’n pot extreure la conclusió que a 

mesura que va passant el temps, la perspectiva històrica es va suavitzant de forma que 

els joves tendeixen a veure-ho tot des d’una perspectiva més llunyana i a pensar que 

aquell període també devia tenir alguns aspectes positius, mentre que la proximitat als 

fets fa que els adults tinguin una visió molt més crítica. 
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4.4. PROVA DE CONEIXEMENT (P.4) 

Aquesta pregunta està enfocada de tal manera que proporcioni dades suficients per 

conèixer i comparar entre les dos generacions, joves i adults, el grau d’interès i 

coneixença sobre el període franquista. La pregunta consisteix en 10 afirmacions sobre 

el règim de Franco a les quals l’enquestat havia de marcar com a falses o vertaderes. A 

continuació podem veure les afirmacions i la resposta correcta: 

1) El franquisme fou un període que durà del 1939 al 1970.  F 

2) Els antecedents immediats del franquisme foren la segona república i 

seguidament la guerra civil.  V 

3) Franco i Primo de Rivera foren els càrrecs més alts del franquisme. F 

4) El franquisme tot i tenir aspectes comuns amb la Itàlia de Mussolini no era un 

règim feixista.  V 

5) Franco morí assassinat. F 

6) Els partidaris del règim franquista compartien una mateixa ideologia.  F 

7) La FET de las JONS era l’únic partit permès en el règim franquista.  V 

8) Les organitzacions clandestines tingueren un paper important en la disminució 

progressiva de les repressions.  V 

9) L’actual rei Juan Carlos és el successor directe de Francisco Franco.  V 

10) Espanya estava aïllada d’Europa durant la major part del franquisme.  V 

Algunes de les afirmacions són força evidents, però altres requerien un coneixement 

més profund i haver llegit bibliografia que aprofundís en el que va ser el franquisme. 

Així per exemple, a si el franquisme es podia considerar un règim feixista com el de 

Mussolini (pregunta 4) la majoria dels participants van respondre afirmativament, però 

Tusell (1996) argumenta convincentment que malgrat algunes similituds, el règim que 

va instaurar Franco era diferent del de Mussolini ja que el primer no era ben bé una 

dictadura totalitària. Una cosa similar passa amb la pregunta 6  ja que segons Tusell, 

dins dels partidaris del règim franquista hi havia una divisió entre els monàrquics, els 

primoriberistes, els falangistes, etc..  

El grau de dificultat d’aquestes afirmacions és variant i d’aquesta manera és possible 

saber el nivell aproximat de coneixement sobre el franquisme. En aquest cas s’ha 
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calculat la mitja de la nota sobre deu, tenint en compte que cada errada descomptava un 

punt. Els resultats es poden veure a continuació: 

 Mitjana de la nota de 

coneixement 

Adults 6,63 

Joves 5,42 

Total 6,01 

 

Tal com mostra la taula, el total de la nota mitjana és un aprovat no massa alt, 

especialment perquè les preguntes més dificultoses (preguntes 4, 6) van ser respostes 

erròniament per gairebé tothom. Tot i així, a la taula s’observa clarament que els adults 

tenen un coneixement més elevat que els joves pel que fa al tema del període franquista. 

Aquest diferència es demostra estadísticament significativa mitjançant l’aplicació d’una 

anàlisi de variança (ANOVA
8
) d’un factor (F=19.622; p<.05). 

Aquesta diferència respon a l’apartat de la hipòtesi que fa referència al grau de 

coneixement del franquisme entre els joves i els adults. El fet que siguin els adults els 

que en sàpiguen més es pot explicar per la proximitat de la seva vivència de l’època 

franquista. L’actual generació adulta, concretament la de la franja d’edat dels 40 als 53, 

van néixer en els últims anys del franquisme. Això suposa unes vivències directament 

relacionades i influenciades per l’etapa franquista i la transició que són les que és 

tradueixen en aquest coneixement sobre l’època, molt més propera a la seva vida que en 

el cas dels joves, que no en tenen tantes referències directes. 

 

  

                                                           
8
 ANOVA és una prova estadística que serveix per comparar les mitjanes de dues o més mostres de 

població. Si p<.05 diem que les diferències entre els grups són estadísticament significatives. 
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4.5. INTERÈS PEL FRANQUISME (P.5) 

Aquesta pregunta està subdividida en tres apartats, a partir dels quals es pretén esbrinar, 

igual que en la pregunta 4 (V/F), el coneixement i l’interès que es té sobre el 

franquisme. Els apartats esmentats pregunten: de quines fonts s’han obtingut els 

coneixements sobre el franquisme, el grau d’interès que desperta el tema i la percepció 

de si el franquisme és un tema del que se’n parla molt o poc.  

4.5.1. FONTS DE CONEIXEMENT SOBRE EL FRANQUISME  

Aquesta secció de l’enquesta feia la següent pregunta:  

Els coneixements que té actualment sobre el franquisme provenen principalment de:  

a) Els estudis 

b) La premsa o programes televisius 

c) Llibres relacionats amb el tema 

d) El que un ha sentit a parlar.  

A continuació es poden veure els resultats de la pregunta en format de taula i de gràfica. 

 Resposta en 

blanc 

Estudis Llibres/Televisió Premsa Sentit 

explicar 

Adults 2,70% 31,10% 14,90% 28,40% 23% 

Joves 0 64,40% 5,50% 5,50% 24,70% 

Total 1,40% 47,60% 10,20% 17% 23,80% 
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Amb aquestes dades, es poden veure clarament les diferències entre els joves i els 

adults. En el cas de l’obtenció de coneixement sobre el franquisme a partir dels estudis, 

hi ha una clara majoria jove. Una resposta a aquesta diferència entre les dos generacions 

és el fet que els adults, al haver nascut encara durant l’època franquista, no van estudiar-

ne cap aspecte en la seva etapa escolar. En canvi avui en dia, la història d’Espanya, 

inclosa l’etapa franquista, és una matèria obligatòria per a tots els estudiants.  

En l’opció que indica que el coneixement del període de Franco prové principalment de 

llibres o programes televisius, són els adults els majoritaris. És a dir, els adults 

acostumen més que els joves a informar-se sobre el franquisme mitjançant altres fonts. 

Aquest apartat va bastant lligat també amb el següent, en el que es diu que l’adquisició 

del coneixement s’ha fet a partir de la premsa, on també hi ha una majoria adulta. Tal 

com s’ha dit abans, aquesta generació adulta no va estudiar a l’escola què va ser el 

franquisme malgrat l’interès que podien tenir per aquest tema. Per tant, l’única manera 

que tenen aquests adults interessats pel tema d’informar-se’n és a partir de la premsa, 

dels documentals i dels llibres. 

Per últim, hi ha encara l’apartat en què el coneixement sobre el règim prové del que un 

ha sentit a parlar. Aquest bloc és el més igualat entre les dos franges ja que tant una 

generació com l’altra tenen familiars (pares o avis) que han viscut en primera persona el 

franquisme i que per tant poden explicar què va suposar en les seves vides.  
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En definitiva, aquest primer apartat de la pregunta 5 demostra que la majoria d’adults 

enquestats han adquirit els coneixements sobre el franquisme de forma més autònoma 

que els joves, possiblement a causa de la seva impossibilitat d’estudiar-lo a nivell 

escolar.  

4.5.2. GRAU D’INTERÈS SOBRE EL TEMA  

Aquesta secció pretén esbrinar l’interès general i també separadament per cada 

generació sobre el període franquista. A l’enquesta, aquesta pregunta estava plantejada 

de la següent manera:  

Indiqui si l’interès que li desperta el tema del franquisme és:  

Molt elevat / Mitjà / Baix / Nul 

 Resposta en 

blanc 

Nul Baix Mitjà Elevat 

Adults 1,35% 8,10% 27% 52,70% 10,80% 

Joves 0 8,20% 16,40% 56,10% 19,10% 

Total 0,60% 8,10% 21,70% 54,40% 14,90% 
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Per al conjunt de la mostra, segons les dades representades en aquesta taula, l’interès pel 

franquisme és mitjà. Entre les dos generacions es pot apreciar que els adults tendeixen a 

tenir menys interès que els joves, la diferència però no és significativa en cap dels 

nivells. Per tant, com a conclusió d’aquest apartat, només cal destacar aquest nivell 

mitjà d’interès que tenen la majoria tant dels adults com dels joves.   

4.5.3. PERCEPCIÓ DE SI EL FRANQUISME ÉS UN TEMA DEL 

QUAL SE’N PARLA MOLT O POC 

L’últim bloc consistia en conèixer també l’interès que es té sobre el franquisme però 

enfocat en la percepció que l’enquestat tenia sobre si es parla molt o poc sobre el tema. 

La pregunta era la següent:  

Amb quina opció està més d’acord?  

a) Se’n parla massa poc 

b) Se’n parla en un nivell adequat al seu interès 

c) Se’n parla massa.  

 

 Resposta en 

blanc 

Se’n parla poc Se’n parla 

adequadament  

Se’n parla massa 

Adults 1,30% 43,20% 48,60% 6,70% 

Joves 0 47,90% 49,30% 2,70% 

Total 0,60% 45,50% 48,90% 4,70% 
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Segons les dades de les enquestes, només una minoria de persones creu que el 

franquisme és un tema del qual se’n parla massa i que caldria deixar estar. D’aquestes 

persones, hi ha més adults que joves que ho creguin. Pel que fa a l’opinió majoritària, 

està bastant igualada entre si se’n parla poc o si se’n parla a un nivell adequat al seu 

interès. En aquest cas les dues generacions donen respostes similars. Per tant, podríem 

concloure que tant els joves com els adults creuen que en general no es parla massa del 

franquisme, sinó ben al contrari, el tema es tracta en un nivell adequat al seu interès, o 

fins i tot massa poc.  
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4.6. HISTÒRIES VISCUDES (P.6) 

Aquest apartat correspon a l’estudi dels resultats extrets de la pregunta 6 de l’enquesta. 

Aquesta consistia en saber si l’enquestat coneixia o no alguna experiència viscuda per 

familiars durant la guerra civil i el franquisme. La pregunta ens permet ampliar i 

completar les conclusions dels apartats de la hipòtesi del treball següents: el nivell de 

coneixement i interès sobre el franquisme i la percepció general d’aquest. És a dir, com 

més persones coneguin alguna història relacionada amb l’època, de forma indirecta 

també en tindran més coneixement i alhora un cert interès pel tema. 

Seguidament, hi ha la taula i la gràfica amb els resultats de la pregunta 6 on s’havia de 

contestar SÍ/NO depenent de si l’enquestat coneixia o no per familiars alguna vivència 

de l’època franquista o de la guerra. 

 

 Resposta en 

blanc 

No Sí 

Adults 6,70% 5,40% 87,80% 

Joves 0 35,60% 64,30% 

Total 3,40% 20,40% 76,10% 
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Fent una anàlisi d’aquests resultats, cal destacar en primer lloc la gran majoria de 

respostes afirmatives. És a dir que gran part dels enquestats ha sentit alguna història 

contada per parents seus sobre aquesta època. La qual cosa suposa l’existència d’un cert 

coneixement i interès pel tema del franquisme, encara que sigui un interès purament 

sentimental. En segon lloc també cal destacar la diferència entre les dues franges d’edat. 

Tal com és pot veure clarament a la gràfica hi ha bastants més joves que adults que no 

han sentit mai explicar cap vivència d’aquest tipus. En canvi els adults són molt pocs els 

que no en coneixien cap. Pel que fa a la resposta afirmativa, lògicament  són els adults 

els majoritaris. És a dir, hi ha més adults que joves que com a mínim coneixen una 

vivència personal d’algun familiar proper durant la guerra o el franquisme, i l’anàlisi 

estadística mostra que aquesta diferència és significativa (prova de chi-quadrat
9

, 

Valor=24.020; p<.05). Com s’ha comentat en apartats anteriors, els adults tenen l’època 

franquista més propera. Aquesta proximitat en els majors del casos segurament provoca 

també un cert interès o necessitat de coneixença dels fets que transcorregueren durant el 

franquisme. Per tant, implica l’augment de curiositat cap a aquestes vivències dels seus 

pares o avis que visqueren la dictadura encara més de prop. Un altra motiu pot ser el 

simple fet que els joves tenen menys probabilitat que els adults de tenir algun parent que 

hagi viscut experiències d’aquest tipus 

A continuació, hi ha una anàlisi de l’altre apartat de la pregunta, en el que es demanava 

que expliquessin algunes d’aquestes històries familiars que recordaven. A causa de la 

gran quantitat i varietat de vivències narrades, s’ha fet una classificació global amb els 

temes més recurrents que hi apareixien. En aquest cas, no és important la quantitat de 

respostes de cada apartat sinó la tendència global que hi reflecteixen. Tal com és 

d’esperar, tenint en compte que la mostra reflecteix una població de classe mitjana, amb 

ideologia d’esquerra o centre-esquerra de la ciutat de Lleida, les tendències d’aquestes 

vivències transmeten aspectes negatius cap al bàndol franquista durant la guerra i cap al 

règim en general. En algunes ocasions també n’hi ha que mostren injustícies comeses 

pel bàndol republicà, sobretot a causa de la brutalitat en alguns actes realitzats pels 

anarquistes. Seguidament hi ha la classificació general de les respostes segons el tema 

de que tracten.  

 

                                                           
9
 Chi quadrat és una prova estadística per comparar els resultats obtinguts amb preguntes de respostes no 

numèriques. 
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a) Injustícia per part de l’exèrcit nacionalista: 

Ex: La meva avia vivia en una masia i a vegades entraven soldats nacionals els 

prenien coses i ells havien de marxar. 

Ex: E meu padrí va tocar el toc de queda i el van haver d’amagar dins d’un munt 

de palla perquè la guàrdia civil va anar a buscar-lo per matar-lo.  

b) Injustícia per part del rojos: 

Ex: Els rojos van violar i matar a una germana del meu pare.   

Ex: El meu avui sempre explica que a casa seva havien amagat capellans durant 

la guerra civil ja que estaven perseguits pel anarquistes. 

c) Afusellaments: 

Ex: Els meus avis, llavors joves, es despertaven de matinada amb els “trets de 

gràcia” que acabaven amb la vida dels rojos a la tàpia del cementiri de Lleida.  

Ex: L’afusellament de familiars per estar contra del règim de Franco.   

d) Exili: 

Ex: La meva àvia amb 5 anys va haver d’emigrar a l’estranger amb la seva mare 

i germans a causa de la Guerra Civil.  

Ex: La mort d’un fill recent nascut de la meva besàvia quan fugia amb el seu 

home cap a la frontera de França per ser republicà.  

e) Penúries i fam: 

Ex: Domini de la fam, majoritàriament perquè els meus familiars pertanyien al 

bàndol republicà.  

Ex: Els meus avis no parlaven de la guerra, només comentaven la fam que varen 

passar.  

Ex: Cartilles de racionament: La meva avia canviava cigarrets per llet per al meu 

pare.  

f) Bombardejos 

Ex: Les bombes al Liceu 

Ex: La meva àvia i les meves cosines s’anaven a amagar a una cova durant els 

bombardejos.  

g) Denúncies entre veïns:  

Ex: La gent del poble es denunciaven segons si eren d’un bàndol o d’un altre. 

L’avi va ser denunciat per un veí del seu poble. 

Ex: La por dels mateixos veïns que hi hagués algun “xivato” que et pogués 

denunciar. 
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h) Empresonaments: 

Ex: El meu besavi va estar tancat en un camp de concentració per pertànyer al 

sindicat de pagesos.  

Ex: Durant la guerra van empresonar al meu besavi per ser republicà i la meva 

padrina, les seves 3 germanes i la meva mare és van quedar sense pare durant 7 

anys.  

i) Repressió de la llengua catalana: 

Ex: Les classes clandestines de català que va rebre la mare. 

Ex: Els nens no podien anar a l’escola i no es podia parlar el català lliurement.  

j) Església: 

Ex: La crema d’una església.  

Ex: El meu padrí va amagar una verge de l’església a la seva era.  

 

 

 

 

Com a conclusió d’aquest apartat cal destacar per tant que la tendència general de totes 

aquestes vivències respecte a la Guerra Civil i al Franquisme és negativa. Molt 

probablement per tant, la percepció de les persones que han sentit explicar totes 

aquestes històries també serà negativa per una qüestió de proximitat i vincle amb els 

familiars. D’aquesta manera, si aquesta anàlisi és correcta, la percepció general de la 

població enquestada sobre el franquisme és bastant negativa. També cal esmentar que el 

fet que gran part de la mostra conegui alguna experiència durant la guerra o el règim de 

Grup d’exiliats a causa de la Guerra Civil 
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Franco, comporta un plus en el coneixement sobre aquestes etapes. Aquestes 

conclusions, com s’ha esmentat abans, serveixen per completar els apartats de la 

hipòtesi que fan referència al coneixement i l’interès de la mostra sobre l’època 

franquista.  
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4.7. PRESÈNCIA DEL FRANQUISME EN L’ACTUALITAT 

(P.7) 

Com ja s’ha dit anteriorment, la hipòtesi d’aquest estudi es subdivideix en tres apartats. 

L’últim d’aquests consisteix en comprovar si els participants creuen que actualment 

encara resten alguns aspectes que provenen de l’època franquista. Les dades per 

respondre aquesta qüestió   són les respostes dels enquestats en dues preguntes. La 

primera és la pregunta 3, apartat 5, de l’enquesta, on  s’havia de puntuar de l’1 al 5 (1 

totalment desacord, 5 totalment d’acord) la següent afirmació: “El franquisme va 

desaparèixer amb la mort de Franco”. La segona és la pregunta 7: “Creu que avui en dia 

encara resten alguns aspectes que provenen del franquisme a la nostra societat? Si la 

resposta és sí, anomeni’n dos”. 

Aquestes dues preguntes es complementen de la següent manera. La primera ens mostra 

que pensen els enquestats sobre si avui en dia encara resten aspectes que provenen del 

règim de Franco o no, sense entrar en detalls. La segona en canvi aporta matisos a la 

primera ja que ens permet saber quins són aquests aspectes del franquisme que la gent 

considera presents avui en dia.  

Seguidament, es presenten els resultats extrets de la pregunta 3 apartat 5. La següent 

taula mostra la mitjana obtinguda en cada franja d’edat, i també el total de la mostra.  

Afirmació (apartat 5) Adults Joves Total 

El franquisme va desaparèixer amb la mort de Franco  1,81 2,22 2,01 

 

Tal com es veu a la taula, tots els participants en general es mostren en desacord amb la 

idea que el franquisme va acabar quan morir Franco. Separats per grups, veiem que els 

adults són els més contraris a la idea que el franquisme va desaparèixer amb la mort del 

dictador. Aquesta variació en l’opinió sobre la pregunta dels adults i els joves, 

mitjançant un càlcul estadístic, s’ha comprovat que és significativa.  

La pregunta anterior mostrava que en general es creu que el franquisme no va 

desaparèixer amb la mort de Franco, però es podria argumentar que no queda clar si els 

participants opinen que el franquisme encara es viu ara o simplement volien indicar que 

no va acabar amb la mort del dictador perquè el període de transició cap a la democràcia 
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va durar encara uns quant anys. Per tal de clarificar aquest aspecte, ens centrarem ara en 

l’anàlisi de la pregunta 7 de l’enquesta, on el primer apartat era afirmar o negar si es 

creu que actualment encara resten aspectes provinents del franquisme. 

 

 

A partir de les respostes extretes de l’enquesta, es evident que una majoria de la mostra 

(un 73,40%) creu que avui en dia encara resten aspectes que provenen del franquisme. 

S’ha de tenir en compte també que la mostra no és del tot representativa de la població 

de Lleida sinó que principalment engloba una classe mitjana amb estudis i amb una 

tendència política principalment esquerrana. Comparant els dos grups, és remarcable el 

fet que hi hagi un 20% més d’adults que joves (83,70% d’adults front a 63% de joves) 

que responen afirmativament, i per tant creuen que encara es troben aspectes del 

franquisme en la nostra societat. Conseqüentment, d’entre els que responen de forma 

negativa a si encara hi ha reminisències franquistes, la majoria són joves, tot i que 

només un 35,60% dels joves s’inclina per aquesta opció. Aquesta diferència d’opinions 

entre les dos generacions fa pensar en dues explicacions diferents. En primer lloc, 

sembla lògic creure que els adults, que han viscut més d’aprop del període franquista, 
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 Resposta en 

blanc 

No Sí TOTAL 

Adults 7 (9,40%) 5 (6,70%) 62 (83,70%) 74 (100%) 

Joves 1 (1,30%) 26 (35,60%) 46 (63%) 73 (100%) 

Total 8 (5,40%) 31 (21%) 108 (73,40%) 147 (100%) 
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coneixen més a fons què és el que va suposar el règim. Els joves d’avui en dia en canvi 

tenen aquest període com una època més llunyana tant temporalment com psicològica. 

El cas és que els adults, al coneixer millor aquest període, poden tenir més eines per 

jutjar o localitzar aspectes actuals que provinguin o que segueixin els mateixos 

principis o valors d’aquella època.  

En segon lloc, una altra explicació possible per aquesta diferència d’opinions pot ser 

una qüestió d’implicació i interès en la política. El adults acostumen a estar més 

sensibilitzats i a tenir una tendència política més definida. Això útlim és pot reafirmar 

amb les dades obtingudes sobre l’afinitat política dels enquestats, on els joves marquen 

no tenir cap preferència política en un 27,40% mentre que només un 8,10% dels adults 

marquen aquesta opció. Per tant, és possible que els adults, a l’estar més atents a la vida 

política, tinguin més fàcilitat en fer una lectura d’aquests aspectes que provenen del 

franquisme.  

Tal com s’ha esmentat abans, en el cas que l’enquestat hagués respost “Sí”, havia 

d’escriure quins són per ell aquests referents franquistes. D’aquesta manera es podia 

valorar molt més detalladament i de forma qualitativa quins aspectes tenien al cap els 

enquestats que van respondre afirmativament a la presència del franquisme avui en dia. 

A partir de la recollida de totes les respostes, i basant-nos en un total de 140 respostes 

vàlides, s’ha fet una classificació d’aquestes en diferents àmbits: polític, social/cultural, 

relacionat amb la llengua, econòmic, religiós i físic (monuments o infrastructures). 

4.7.1. ÀMBIT POLÍTIC I INSTIUCIONAL  

En primer lloc, del total de 140 respostes, veiem que 52 (el 37’10%) fan referència a 

algun aspecte polític i institucional sobre l’actualitat del franquisme. Dins d’aquesta 

classificació en aspectes polítics, un total de 32 han sigut respostes fetes per adults. Per 

tant hi ha més adults que joves que creguin que alguns aspectes dels franquisme avui 

són relacionats amb la política i les institucions. Centrats en aquest apartat de política, 

les opinions més repetides, i per tant més rellevants són les següents:  

a) Les posicions d’alguns partits franquistes o de dreta i ultradreta. 

Ex: Alguns partits de dretes imprimeixen els mateixos ideals que els governants 

del franquisme. 
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b) El Partit Popular. 

Ex: L’actual partit polític que governa l’estat espanyol. 

c) La Constitució. 

Ex: La constitució d’on es basa els sistemes econòmic, polític, ect, jo crec que té 

semblances amb el franquisme. 

d) El rei Juan Carlos 

Ex: La monarquia i les persones que ostenten el poder polític i judicial. 

4.7.2. ÀMBIT SOCIAL I CULTURAL  

El següent apartat fa referència a temes socials o culturals i també hi ha 53 respostes, 

37,80% del total. D’aquestes, 28 són d’adults i 25 són de joves. En aquest cas, les 

opinions sobre si en l’actualitat els aspectes que deriven del franquisme són de caire 

social i cultural és bastant aproximada entre les dos generacions. Les conclusions 

extretes afirmen que una majoria creu que aquests aspectes, dins de l’àmbit en qüestió, 

són la idea d’Espanya unificada:  

a) Una visió unitària d’Espanya 

Ex: La idea que Espanya ha de ser “una, grande y libre”. 

b) Les mentalitats conservadores i feixistes actuals. 

Ex: Gent de ment tancada que encara anomena aspectes positius del franquisme 

donant-hi mes valor del compte.  

4.7.3. ÀMBIT LLENGUA CATALANA 

En aquest àmbit bàsicament es fa referència a la marginació o discriminació de la 

llengua catalana. Un total de 14 respostes, un 10%, corresponen a aquest aspecte.  

D’aquestes, 8 són respostes d’adults mentre que 6 són dels joves. En aquest cas també 

està bastant igualada l’opinió entre les dos generacions sobre si aquests aspectes que 

perduren avui del franquisme estan relacionats amb la llengua. Les idees principals que 

es repeteixen en les respostes són les següents: 

a) La persecució i discriminació del català. 

Ex: El català segueix sent un idioma bastant discriminat per força espanyols. 

b) L’imposició del castellà: 

Ex: El castellà com a llengua imposada. 
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4.7.4. ÀMBIT INSTRAESTRUCTURES I MONUMENTS 

Aquest apartat fa referència a tots aquells monuments, escultures, pantans, noms de 

carrers, etc. que van ser creats en època franquista i que avui en dia fan referència al 

règim. Dins d’aquest àmbit, hi ha 9 respostes, un 6,40%, de les quals només 2 són 

respostes d’adults i les altres 7 de joves. En aquest cas la diferència entre les dos 

generacions sí que és notable. Una explicació que podria justificar aquesta clara majoria 

de respostes de joves, és el fet que al no haver viscut en primera persona el règim, 

siguin aquests aspectes més visuals els que els evoquen a creure en el franquisme avui 

en dia.  Cal destacar les següents idees en les respostes: 

a) Carrers. 

Ex: Carrers amb el nom de Franco. 

b) Símbols físics del règim: 

Ex: Monuments i símbols franquistes arreu de l’estat espanyol. 

Ex: El Valle de los Caídos 

c) Infraestructures. 

Ex: Les xarxes de tren radials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monument el Valle de los Caídos 
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4.7.5. ÀMBIT RELIGIÓS  

Hi ha un total de 6 respostes, un 4,20%, de les quals 5 són respostes d’adults. És a dir 

que la gran majoria que considera que alguns dels aspectes actuals del franquisme estan 

relacionats amb la religió són adults. Les respostes es poden resumir en els següents 

apartats: 

a) Lligam Estat-Església. 

Ex: Relació de l’Església amb els partits de dreta 

b) Relació entre Església i tradicionalisme. 

Ex: Hi ha molta "tradició" religiosa de l'època, sobretot en gent gran 

4.7.6. ÀMBIT ECONÒMIC 

És un àmbit que només inclou 3 respostes, un 2,10%, i per tant té molt poc pes dins del 

conjunt de respostes. Bàsicament inclou: 

a) El retrocés econòmic del país. 

Ex: El retrocés d’Espanya en comparació a altres països 

b) L’enriquiment d’alguns sectors. 

Ex: Algunes fortunes actuals (a Lleida mateix) provenen de l’estraperlo (comerç 

il·legal) 

4.7.7. ÀMBIT MILITAR 

Aquesta darrera classificació fa referència a tots els aspectes de caire militar tal com el 

nom indica. Té també molt poca significació ja que igual que en l’àmbit econòmic 

només hi ha 3 respostes, dos de les quals d’adults. En aquest cas, l’idea principal és:  

a) L’exèrcit. 

Ex: Estructures de l’exèrcit 

Ex: El servei militar 

D’aquesta manera, podria afirmar-se que l’opinió general, és a dir les respostes més 

repetides pels enquestats sobre quins són els aspectes que perduren actualment de 

l’època franquista són (en ordre descendent): Les posicions d’alguns partits franquistes 

o de dreta i ultradreta, la repressió i discriminació cap a la llengua catalana, la idea 
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d’Espanya unificada, mentalitats conservadores i feixistes, el partit polític PP, la 

constitució d’avui i per últim el rei Joan Carles.  
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4.8. MEMÒRIA HISTÒRICA (P.8) 

El concepte memòria històrica és un concepte que s’ha utilitzat recentment per 

reivindicar i recordar la història d’un país especialment després d’haver viscut èpoques 

de repressió, dictadura, guerra... En el cas d’Espanya, aquest terme ha estat molt 

d’actualitat degut a l’aprovació l’any 2007 de la Ley de Memoria Histórica en la que 

s’intentava compensar els danys causats per la dictadura i la guerra civil.   

La pregunta 8 consistia en escriure allò que a un li venia al cap en sentir a parlar de la 

Memòria Històrica de l’època franquista. Aquest apartat ajuda a completar encara més 

les conclusions sobre el coneixement de la mostra pel que fa al franquisme ja que la 

memòria històrica és una part fonamental en ell. Per fer-ho, s’ha fet una classificació, 

segons les respostes, entre aquells que tenen idea del que significa memòria històrica i 

quins aspectes hi estan relacionats i els que no. Com és lògic, es considera que aquells 

enquestats que responen encertadament algun aspecte relacionat amb la memòria 

històrica tenen un coneixement més acurat sobre el franquisme que els que contesten 

respostes no lligades amb el que es demana.  

Seguint aquesta idea, doncs, s’ha fet una classificació de les respostes en tres apartats. 

En el primer, aquelles respostes que denoten un coneixement clar sobre què és la 

memòria històrica i què implica. Són aquelles que fan referència a la necessitat (o no) de 

no oblidar el que va succeir i els morts que van haver-hi durant el règim i la guerra. 

També a la demanda de justícia cap a totes les víctimes de la repressió. En el segon, tots 

els comentaris en que s’intuïa aquest coneixement però que de la manera en que estava 

redactada la resposta no es podia determinar clarament que efectivament la persona 

coneixia ben bé què vol dir la memòria històrica. Per últim, aquelles respostes que no 

feien cap referència a aquesta idea de reconstrucció del passat i de recordar les víctimes 

i barbaritats comeses durant el franquisme, i que per tant indicaven un desconeixement 

del tema.  

4.8.1. PRIMER APARTAT 

Centrant-nos en aquest primer bloc de la classificació, hi ha 48 respostes que indiquen 

un coneixement exacte de què vol dir la memòria històrica, un 42,10% del total. 

D’aquests, un 64,50% eren adults. Per tant hi ha molts més adults que joves que 

coneixen i saben expressar bé què és la memòria històrica.  
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Ex: El record a totes aquelles persones que van perdre la vida assassinats durant el 

règim franquista. 

Ex: Que malgrat sigui una part de la història, és quelcom encara molt recent que no hem 

curat les ferides.  

4.8.2. SEGON APARTAT  

En aquest, on la resposta era més confusa ja que no estava clar fins a quin punt la 

persona sabia o no què és la memòria històrica, trobem 22 respostes, un 19,20%. En 

aquest cas també hi ha una majoria de respostes d’adults, més concretament són 13 

adults (59%) i 7 joves (31,80%).  

Ex: Les seqüeles que ha deixat el franquisme al país i a la gent 

Ex: Que no s’ha fet prou cosa encara 

4.8.3. TERCER APARTAT 

Per últim, tenim les respostes on es nota la falta de coneixement sobre què és la 

memòria històrica, ja que les respostes no tenen res a veure amb el tema i podríem dir 

que entren en divagacions sense cap concreció. En aquest apartat hi ha un total de 44 

respostes, un 38,50% del total. D’aquests, 30 són joves i 14 adults. Així doncs, hi ha 

una clara majoria de joves que no tenen una idea clara o acceptable del què és la 

memòria històrica, més específicament un 68,10%. 

Ex: Que quan dos es barallen totes tenim la culpa. 

Ex: El que es recorda d’aquella època. 

Finalment, com a conclusió d’aquesta pregunta cal destacar aquesta clara diferència 

entre els joves i els adults pel que fa a la coneixença del significat de la memòria 

històrica dels període franquista i la guerra. Aquest resultats van lligats i corresponen 

amb els extrets de la pregunta 4, on s’avaluava el nivell de coneixement a partir de 

respostes de vertader o fals, on els adults també tenien un coneixement més elevat que 

els joves sobre l’època franquista en general. 
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Per tal de representar més visualment la comparació entre les dos generacions en els 

resultats, la següent gràfica mostra el percentatge de cada franja per cada un dels 

apartats anteriors.  
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5. CONCLUSIONS 

 

La idea per aquest treball es va originar per l’interès de conèixer quin és el pensament 

actual de la societat vers el franquisme. Vista la necessitat d’acotar la recerca per tal de 

fer viable aquest estudi, es va concretar en tres aspectes a partir dels quals seria possible 

conèixer la percepció actual del que va suposar aquest període. Així doncs, els tres 

apartats analitzats en aquest treball són: la percepció en general sobre què va suposar el 

règim franquista, l’interès i el coneixement actual vers el tema i per últim si es considera 

que actualment encara hi ha aspectes que provenen del franquisme. Un cop va estar clar 

que l’estudi se centraria en aquests apartats, va sorgir la idea de comparar els resultats 

entre dos franges d’edat (joves i adults) arribant així a la hipòtesi definitiva del treball, 

que pretén comprovar si la percepció del franquisme varia entre aquestes dos 

generacions.  

En l’apartat anterior, s’han explicat de forma detallada els resultats de cada pregunta 

individual. En aquest, es fa una síntesi d’aquests resultats, seguida d’una valoració 

personal de l’experiència realitzada. Altre cop cal recordar que la mostra enquestada no 

és representativa de tota la població de Lleida, sinó d’un sector de classe mitjana amb 

un nivell socio-educatiu alt i una tendència majoritària d’esquerres. A grans trets, 

aquesta població té una percepció dolenta del franquisme. Tant els joves com els adults 

es mostren en desacord amb un règim d’aquestes característiques. Cal esmentar que, tot 

i aquesta tendència d’esquerres, hi ha hagut gent que troba  alguns aspectes positius en 

l’època. Els adults en general han demostrat tenir una postura més radicalment negativa 

que els joves, al mateix temps que també s’interessen més pel tema. Així mateix els 

adults opinen en una gran majoria que avui en dia continua havent alguns aspectes, 

sobretot en l’àmbit polític i social, provinents del règim de Franco. El percentatge de 

joves que també ho creuen és menor, possiblement per la visió més tolerant cap al 

franquisme que manifesten. Malgrat totes aquestes opinions, sentiments i reflexions 

sobre el període franquista, tant els adults com els joves convergeixen en que és un tema 

del qual no se’n parla de manera excessiva avui en dia, sinó més aviat se’n parla en un 

nivell adequat a l’interès que desperta i fins i tot potser encara massa poc. Aquest nivell 

just d’interès va relacionat també a la idea que tenen els enquestats sobre la memòria 
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històrica del franquisme, ja que bastants més joves que adults han demostrat no tenir 

una idea clara del que simbolitza el concepte “memòria històrica”, i menys sobre 

aquesta època. Aquesta diferència entre les dos generacions pel que fa a la memòria 

història reforça la idea que els adults també tenen un coneixement superior als joves en 

el tema del franquisme.  

D’aquesta manera es pot veure com aquest parèntesi d’anys que separa una generació de 

l’altra fa variar el pensament de cada una, radicalitzant-ne una i suavitzant-ne la visió de 

l’altra. És a dir, pels adults, les vivències i emocions que han experimentat cap al 

franquisme segurament són massa properes i fosques, tal com indiquen les moltes 

històries que es recorden d’episodis traumàtics que van afectar persones que ells 

coneixien directament. Aquest contacte directe amb històries doloroses causades pel 

franquisme provoca una visió més negativa entre els adults, tot i que  també és cert que 

no hi ha hagut diferències amb els joves a l’hora de trobar-hi aspectes positius. 

Així doncs, centrant-nos en la hipòtesi principal del treball, val a dir que, efectivament, 

segons els resultats obtinguts en aquest estudi, la percepció del franquisme varia entre 

dos generacions que en aquest cas es porten un interval aproximat de 25 anys. La 

generació adulta (40-53) tendeix a radicalitzar-se i a enfocar més els aspectes negatius 

de l’època franquista que la generació jove (15-25).  

Poc després d’haver elaborat aquest treball i haver-ne estudiat les respostes, es va 

publicar al diari digital Vilaweb i al diari Ara tres articles que justament feien referència 

directa a la pervivència del franquisme i a la memòria històrica d’aquest en els nostres 

dies. A partir d’un judici que es fa a l’Argentina contra persones acusades de crims 

contra la humanitat durant el franquisme, Carlos Slepoy
10

 i Vicent Partal
11

 escriuen dos 

articles manifestant que la raó per la qual aquest crims no s’han pogut jutjar a Espanya 

és per la forta presència encara d’elements del règim. Tal com afirma Slepoy: 

“Normalment, després d’una dictadura resta una presència molt forta d’elements de 

l’anterior règim en la democràcia. I això ha passat a Espanya.” 

                                                           
10

 Slepoy, Carlos. “A l’estat espanyol hi ha hereus biològics i ideològics del franquisme enquistats”, 

article aparegut a Vilaweb el dia 5 de desembre de 2013: 

http://www.vilaweb.cat/opinio_contundent/4160176/carlos-slepoy-lestat-espanyol-hereus-biologics-

ideologics-franquisme-enquistats.html 
11

 Partal, Vicent. “Quan el món jutja Espanya”, article aparegut a Vilaweb el dia 5 de desembre de 2013: 

http://www.vilaweb.cat/editorial/4160187/quan-mon-jutja-espanya.html 
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El fet que hagi de ser un país estranger, el que després de 38 anys comenci a moure 

fils per jutjar acusats de tortures i assassinats durant el franquisme, mostra molt 

clarament aquesta gran llosa que encara pesa sobre la societat espanyola, la qual no 

pot reclamar justícia per tots aquells afectats pel règim  ja que el sistema polític i 

judicial no ho permet encara.  

Malgrat tot, aquest procés judicial està permetent que no es deixi córrer i enterrar el 

que va suposar el franquisme de tal manera que la societat espanyola en general sigui 

conscient que encara queden aspectes que cal resoldre i tancar, com per exemple 

aspectes de la memòria històrica que encara no s’han resolt satisfactòriament per 

algunes de les víctimes. 

Pel que fa al tercer article de l’Ara, explica el treball realitzat pel Grup per la recerca 

de la Memòria Històrica de Castelló, el qual pretén impedir que tot allò que la Guerra 

Civil i el franquisme va suposar quedi en l’oblit. Tal com diu David Miró
12

, autor de 

l’article: 

“Aquest grup va començar a fer entrevistes l’any 2004 davant l’evidència que la 

generació de la guerra i la postguerra estava desapareixent, en un procés que 

alimentava l’amnèsia sobre la qual es va bastir la Transició.” 

Així doncs, aquest article conclou, en la mateixa línia que aquest estudi, afirmant 

que la Memòria Històrica sobre l’etapa franquista s’està perdent i que per tant cal 

treballar i vetllar per mantenir-la present encara a avui en dia. 

Després del procés de realització d’aquest estudi, vull destacar l’interès que el tema 

em va generar a mesura que desenvolupava el treball. La curiositat per conèixer si 

realment els resultats eren o no els que m’esperava han fet que la feina no se’m fes 

pas pesada, sinó al contrari. Al mateix temps, he anat aprenent com elaborar un 

treball de recerca, planificant, cercant informació teòrica i sintetitzant-la, elaborant 

enquestes i buscant la manera de fer-les arribar al màxim nombre de gent possible, i 

finalment analitzant els resultats i intentant explicar-los de forma clara. He de dir 

també que els resultats obtinguts no m’han sorprès massa, ja que intuïa 

encertadament que la percepció vers el franquisme dels enquestats seria negativa i 

                                                           
12

 Miró, David. “Històries de la Guerra Civil a Castelló”, article aparegut al Ara el dia 9 de desembre de 

2013, pàgina 2. 
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que entre els joves i els adults hi haurien certes divergències, però calia comprovar-

ho empíricament. Finalment m’agradaria remarcar que el fet que recentment hagin 

aparegut articles a la premsa parlant de la presència del franquisme en aspectes 

d’avui, m’ha reforçat la idea que havia triat un bon tema per fer recerca, un tema 

actual i en el qual jo hi podia aportar una perspectiva pròpia. Després d’haver fet 

aquest treball, penso que cal seguir aprofundint en aquest tema i intentar identificar 

quins elements del franquisme continuen presents per poder treballar entre tots per 

superar-los i aconseguir millorar la nostra democràcia i fer-la més oberta, transparent 

i respectuosa amb tots els ciutadans independentment de les seves ideologies 

polítiques. 
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ENQUESTA  

ENQUESTA: EL FRANQUISME VIST AMB ELS ULLS DEL SEGLE XXI 

Edat: ______ Sexe: H D  

Nivell màxim d'instrucció: Sense estudis / ESO, EGB / FP / Batxillerat, BUP, COU / 

Diplomatura, Llicenciatura / Master / Doctorat 

Afinitat política orientativa: Esquerra / Centre-esquerra / Centre-dreta / Dreta / Cap 

 

1. Escrigui les tres primeres idees que li vinguin al cap al llegir la paraula 

FRANQUISME: 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

2. Quina percepció té dels anys de franquisme en la societat espanyola? 

BONA  REGULAR  DOLENTA  CAP 

 Per què? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2.1 Creu que el franquisme va deixar alguns aspectes positius en la societat 

espanyola?   SI   NO 

   En cas de resposta afirmativa, quins? 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 
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3. Valori de 1 al 5 com està d’acord o en desacord (1 totalment en desacord, 5 

totalment d’acord) les següents frases o idees. 

1 El franquisme va ser una època depriment 1 2 3 4 5 

2 El franquisme va proporcionar certa estabilitat en la societat 

espanyola 

1 2 3 4 5 

3 El franquisme va contribuir positivament en la remodelació 

urbanística 

1 2 3 4 5 

4 El franquisme va ser un règim repressor 1 2 3 4 5 

5 El franquisme va desaparèixer amb la mort de Franco 1 2 3 4 5 

6 El franquisme va millorar la situació econòmica d’Espanya  1 2 3 4 5 

7 El franquisme va suposar la supressió de les llibertats culturals i 

polítiques 

1 2 3 4 5 

8 El franquisme va ser fruit d’un alçament necessari en aquell 

moment per tal de defensar la pàtria espanyola 

1 2 3 4 5 

4. Respongui vertader o fals: 

1 El franquisme fou un període que durà del 1939 al 1970. V F 

2 Els antecedents immediats del franquisme foren la segona república i 

seguidament la guerra civil. 

V F 

3 Franco i Primo de Rivera foren els càrrecs més alts del franquisme. V F 

4 El franquisme tot i tenir aspectes comuns amb la Itàlia de Mussolini no era un 

règim feixista 

V F 

5 Franco morí assassinat. V F 

6 Els partidaris del règim franquista compartien una mateixa ideologia. V F 

7 La FET de las JONS era l’únic partit permès en el règim franquista. V F 

8 Les organitzacions clandestines tingueren un paper important en la disminució 

progressiva de les repressions. 

V F 

9 L’actual rei Juan Carlos és el successor directe de Francisco Franco. V F 

10 Espanya estava aïllada d’Europa durant la major part del franquisme. V F 

 



85 
 

5. Indiqui l’opció amb la que estigui més d’acord. 

 Els coneixements que té actualment sobre el franquisme provenen 

principalment de: 

a) Els estudis a l’escola, institut... 

b) Premsa i programes televisius.  

c) Llibres que ha llegit sobre el tema. 

d) El que ha sentit explicar a altra gent. 

 Indiqui si l’interès que li desperta el tema del franquisme es: 

a) Molt elevat o elevat 

b) Mitjà 

c) Baix o molt baix 

d) Nul 

 Amb quina opció està més d’acord? 

a)  El franquisme és un tema tabú i se’n parla massa poc. 

b)  Del franquisme se’n parla en un nivell adequat al seu interès. 

c) Del franquisme se’n parla massa i caldria deixar estar tranquil el tema.  

6. Ha escoltat i recorda alguna història explicada pel seus familiar relacionada 

amb alguna experiència personal viscuda durant la guerra civil o la 

postguerra?    SI   NO 

En cas de resposta afirmativa, quina? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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7. Creu que avui dia encara resten alguns aspectes que provenen del franquisme a 

la nostra societat?  

SI    NO 

Si la resposta és sí, anomeni’n dos. 

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. Quant sent a parlar de Memòria Històrica de l’època franquista, què li ve al     

cap? 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 

 

 

 

MOLTES GRÀCIES! 

 



ENQUESTA: EL FRANQUISME VIST AMB ELS ULLS DEL SEGLE XXI 

Edat: ______ Sexe: H D  

Nivell màxim d'instrucció: Sense estudis / ESO, EGB / FP / Batxillerat, BUP, COU / 

Diplomatura, Llicenciatura / Master / Doctorat 

Afinitat política orientativa: Esquerra / Centre-esquerra / Centre-dreta / Dreta / Cap 

 

1. Escrigui les tres primeres idees que li vinguin al cap al llegir la paraula 

FRANQUISME: 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

2. Quina percepció té dels anys de franquisme en la societat espanyola? 

BONA  REGULAR  DOLENTA  CAP 

 Per què? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2.1 Creu que el franquisme va deixar alguns aspectes positius en la societat 

espanyola?   SI   NO 

   En cas de resposta afirmativa, quins? 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 



3. Valori de 1 al 5 com està d’acord o en desacord (1 totalment en desacord, 5 

totalment d’acord) les següents frases o idees. 

1 El franquisme va ser una època depriment 1 2 3 4 5 

2 El franquisme va proporcionar certa estabilitat en la societat 

espanyola 

1 2 3 4 5 

3 El franquisme va contribuir positivament en la remodelació 

urbanística 

1 2 3 4 5 

4 El franquisme va ser un règim repressor 1 2 3 4 5 

5 El franquisme va desaparèixer amb la mort de Franco 1 2 3 4 5 

6 El franquisme va millorar la situació econòmica d’Espanya  1 2 3 4 5 

7 El franquisme va suposar la supressió de les llibertats culturals i 

polítiques 

1 2 3 4 5 

8 El franquisme va ser fruit d’un alçament necessari en aquell 

moment per tal de defensar la pàtria espanyola 

1 2 3 4 5 

4. Respongui vertader o fals: 

1 El franquisme fou un període que durà del 1939 al 1970. V F 

2 Els antecedents immediats del franquisme foren la segona república i 

seguidament la guerra civil. 

V F 

3 Franco i Primo de Rivera foren els càrrecs més alts del franquisme. V F 

4 El franquisme tot i tenir aspectes comuns amb la Itàlia de Mussolini no era un 

règim feixista 

V F 

5 Franco morí assassinat. V F 

6 Els partidaris del règim franquista compartien una mateixa ideologia. V F 

7 La FET de las JONS era l’únic partit permès en el règim franquista. V F 

8 Les organitzacions clandestines tingueren un paper important en la disminució 

progressiva de les repressions. 

V F 

9 L’actual rei Juan Carlos és el successor directe de Francisco Franco. V F 

10 Espanya estava aïllada d’Europa durant la major part del franquisme. V F 

 



5. Indiqui l’opció amb la que estigui més d’acord. 

 Els coneixements que té actualment sobre el franquisme provenen 

principalment de: 

a) Els estudis a l’escola, institut... 

b) Premsa i programes televisius.  

c) Llibres que ha llegit sobre el tema. 

d) El que ha sentit explicar a altra gent. 

 Indiqui si l’interès que li desperta el tema del franquisme es: 

a) Molt elevat o elevat 

b) Mitjà 

c) Baix o molt baix 

d) Nul 

 Amb quina opció està més d’acord? 

a)  El franquisme és un tema tabú i se’n parla massa poc. 

b)  Del franquisme se’n parla en un nivell adequat al seu interès. 

c) Del franquisme se’n parla massa i caldria deixar estar tranquil el tema.  

6. Ha escoltat i recorda alguna història explicada pel seus familiar relacionada 

amb alguna experiència personal viscuda durant la guerra civil o la 

postguerra?    SI   NO 

En cas de resposta afirmativa, quina? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



7. Creu que avui dia encara resten alguns aspectes que provenen del franquisme a 

la nostra societat?  

SI    NO 

Si la resposta és sí, anomeni’n dos. 

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. Quant sent a parlar de Memòria Històrica de l’època franquista què li ve al     

cap? 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLTES GRÀCIES! 



02
les claus del dia

DILLUNS, 9 DE DESEMBRE DEL 2013 ara

ANY
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Joia, una paraula molt bonica, però que, sigui dit
de pas, no figura al meu lèxic

LA FRASE DEL DIA

“
UN AMIC EM RENYA sovint. “Als
diaris sempre hi feu sortir els matei-
xos noms propis: Obama, Merkel,
Rajoy, Mas, Messi, tots tenen pàgina
fixa, costa trobar-hi altra gent”. Ahir
els lectors li vau donar la raó. Al top
5 del més vist i llegit de la web, i com
a número 1 del contingut premium,
hi destacava la vida i la mort de Ra-
mon Julibert i Torras, als 84 anys.
Gens mediàtic, i el més interessant
del dia. De fet, l’article preciós de To-
ni Vall duia precisament títol d’enig-
ma: “Qui era l’home de l’estació de
Passeig de Gràcia?” Va morir dijous,
com Mandela. Feia mig segle que
cantava òpera totes les hores del dia.
Més de quaranta que ho feia sota ter-
ra, al metro. Els últims anys a Pas-
seig de Gràcia, línia verda, direcció
Montbau. La seva vida difícil i inten-
sa (bona família, estudis d’ATS, fei-
nes a Londres i a Alemanya, quatre
fills de dues parelles...), el seu caràc-
ter indomable, el seu refugi en una
pensió, la seva aparició en un docu-
mental (L’home del metro) i en un
anunci de Vinçon... Tot alimenta la
llegenda, és un d’aquells personat-
ges que fascinen per rar, i es fa fami-
liar perquè centenars de milers de
persones l’han vist i sentit cantar.
Molta gent s’havia fet preguntes so-
bre ell, i les van respondre ahir, just
quan sabien que ja no el sentiran
més. Ens diu Toni Vall que el que
més omplia Julibert era notar que
captivava la gent amb la seva veu.
Ahir va captivar-nos després de per-
dre-la. És cert que els diaris agafen
més vida pròpia quan parlen d’histò-
ries com la d’en Ramon Julibert,
n’haurem d’aprendre la lliçó.

El més llegit:
vida i mort de

Ramon Julibert

IAQUÍ

director@ara.cat
Twitter: @carlescapde

LA TRIA DEL DIRECTOR

Els dos guanyadors del Nobel
d’economia són antagònics.

Però coincideixen en una cosa:
que de brots verds, ben pocs

Sent el Doctor Google una
realitat, és bo que Salut s’hi posi

i flexibilitzi la relació entre
pacient i metge. A Societat

Martin Schulz (@MartinSchulz)
President del Parlament europeu

“Després de la reunió a #Sochi [amb Putin],
espero que Ianukóvitx acabi amb la seva

pròpia versió dels Jocs d’hivern i comenci a
escoltar les veus legítimes procedents

de [la plaça] #Maidan”

Agustí Bordas Cuscó (@AgustiBordas)
Conseller principal de polítiques

del govern federal canadenc
“Veig un sector de piuladors defensors

de la llibertat i #Mandela que, curiosament,
defugen piular sobre els prodemòcrates

a Ucraïna. Curiós, oi?”

Carles Campuzano (@carlescampuzano)
Diputat al Congrés (CiU)

“Barrejar els pressupostos amb el #dretadecidir
és política vella. Unitat i generositat són allò

que farà possible l’emancipació”

Liz Castro (@lizcastro)
Editora i professora

“@carlescampuzano Si fóssiu clars amb la pre-
gunta no caldria barrejar-hi els pressupostos.

Que no parleu clar és molt problemàtic”

Xavier Bernadí (@xavierbernadi)
Professor de dret administratiu

“¿I si féssim una consulta per decidir com ha de
ser la pregunta de la consulta?”

Quim Torra (@quimtorra)
Editor

“«Dins un mot, quanta gent que hi viu», deia
Vicent Andrés Estellés, sense conèixer les multi-
tuds que viurien anys després dins una pregunta”

Eduardo Garzón (@edugaresp)
Membre del consell científic d’Attac

“Montoro: «El PP tornarà a guanyar les
eleccions perquè els mercats no són gilipolles».
Deixant clar qui són els que manen en realitat”

Moisès Trullàs (@CalDirHo)
Informàtic

“Espanya reformarà la seva Constitució per
esdevenir un país més just, democràtic, avançat

i lliure de corrupció. Res, i aquest és l’acudit”

Joan Coscubiela (@jcoscu)
Diputat al Congrés (ICV-EUiA)

“En pocs mesos passarem de culpabilitzar
l’enemic extern a fer-ho amb enemics interns.

Ja es veu a venir #terapiadexoc”

Josep Ginesta (@JosepGinesta)
Treballòleg

“Els minijobs, malgrat ser una sortida flexible,
en alguns casos només són la solució dels mer-
cats de low cost. Nosaltres hem d’aspirar a més”

vist
altwitter

CARLES CAPDEVILA
DIRECTOR

ELS PRIMERS MESOS de la Guer-
ra Civil un empleat del Banc de Cas-
telló anomenat José Nácher va anar
tota una nit en bicicleta per endur-
se els valors estalviats de moltes fa-
mílies, davant la possibilitat que el
govern de la República els confis-
qués per finançar les despeses mili-
tars. Després de la guerra, Nácher va
ser reclòs en un camp de concentra-
ció i va ser gràcies a l’aval d’una
d’aquelles famílies, que tenien un

Històries de la
Guerra Civil

a Castelló

PARLEM-NE

DAVID MIRÓ
SUBDIRECTOR

calze en una caixa de seguretat, que
va poder sortir en llibertat. Però
quan va voler tornar al banc no no-
més li van negar el lloc de treball, si-
nó que mai li van reconèixer els 16
anys que hi havia treballat. El van es-
borrar dels arxius.

Aquesta és una de les històries
aplegades per Maribel Peris, una de
les fundadores del Grup per la Re-
cerca de la Memòria Històrica de
Castelló, en un volum ple de testi-
monis que recreen el patiment dels
perdedors del conflicte i que han
sortit a la llum 75 anys després.
Aquest grup va començar a fer en-
trevistes l’any 2004 davant l’evidèn-
cia que la generació de la guerra i la
postguerra estava desapareixent, en
un procés que alimentava l’amnèsia
sobre la qual es va bastir la Transició.
Gràcies a ells coneixem el drama que
van suposar els bombardejos navals,
la solidaritat dels veïns per constru-
ir refugis, la misèria moral dels que
van canviar de bàndol… I tota aques-
ta feina desinteressada, que posa la
llavor d’un futur millor i més digne,
es va fer quan el País Valencià vivia
en plena borratxera immobiliària i
de corrupció.

pareumàquines
ÀLEX GUTIÉRREZ (@ALEXGUTIERREZM)

“Setmana de l’odi a Espanya”, diu La Razón. La
composició és de traca: fons vermell diable, Ar-
tur Mas reduït a una ombra, com un papu... Pe-
rò i a dins? Alfonso Merlos: “Els que gasten col-
zes a la barra del bar, que s’han posat al mig de
la pista de ball suats i borratxos [...] en nom del
separatisme continuen allà. Agafats a l’ampo-
lla”. A la mateixa pàgina, article de Francisco
Caja: “Catalunya és una invenció del passat, o
més encara: d’Espanya”. I, a dalt, César Vidal
parlava de la manipulació nazi sobre la supre-
macia ària i ho il·lustrava amb una foto de Mas.
Ara dissertaria sobre l’odi i els seus apòstols,
però m’he quedat sense espai. O esma.

Montoro: una entrevista desconcertant
Ignoro com he de valorar l’entrevista que li fa El Mundo a Montoro. Sí, la que
en un dels destacats diu: “Els mercats no són gilipolles”. O que té per títol:
“No sóc l’encarnació del mal”. O que està salpebrada de paraulotes, com si
més que el responsable de la hisenda pública, tinguéssim al davant un sò-
sia de Torrente: només hi faltaven els amiguete. A priori, semblaria una en-
trevista amable, d’aquelles que humanitzen el personatge. Però és estrany,
perquè el diari l’ha mantingut a la graella tota la setmana per les factures
de la infanta. Caramel enverinat? Gol del redactor al director? Recordem que
el diari titulava dimarts l’editorial amb la pregunta “¿Hisenda vol prendre
per idiotes els espanyols?”, que temo que era retòrica.

Al racó de pensar
MANUEL MORILLO

ARTICULISTA D’ALERTA DIGITAL

“Mandela va participar en totes les iniciatives contràries als valors
propis de la civilització occidental”

La singular manera de
‘La Razón’ d’entendre l’odi
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Avui passaran per l'Audiència Nacional espanyola dos terribles
personatges, dos torturadors implacables del franquisme coneguts per
'Billy el Niño' i 'el Muñecas'. Aquests dos sàdics podrien ser extradits avui
mateix a l'Argentina, on la justícia ha pres la determinació de jutjar els
crims del franquisme, cosa que Espanya no ha fet mai.

El cas té dues implicacions molt importants. D'una banda, el fet en si.
Que una jutgessa argentina puga fer responsables dels seus actes uns
torturadors espanyols és una enorme notícia. Que no siga un fet
simbòlic, vull dir. Que aquests dos personatges siguen posats davant un
tribunal és un fet transcendental. Per ells i els seus actes, però també
per tots aquells que encara viuen tranquils malgrat les responsabilitats
que tenen en la repressió. Entre els quals, per cert, i d'una manera molt
destacada, el sogre del ministre de Justícia espanyol, que és un vell
ministre de Franco, dels que va signar condemnes de mort.

Amb això, el setge sobre Espanya s'estreny. L'ONU va dir la setmana
passada que era intolerable que els republicans assassinats en fosses
comunes no haguessen estat completament identificats i no fossen
soterrats amb dignitat. Espanya no ha volgut mai, ni amb el PP ni amb el
PSOE, fer passos per jutjar la dictadura, ni tan sols per aclarir-ne els
crims. Però cada volta se senten més veus de la comunitat internacional
que diuen que això no pot continuar així, que no és tolerable. També
perquè creix l'alarma pel retrocés democràtic que el Partit Popular
impulsa en tots els fronts. Recordem el duríssim article del Wall Street
Journal d'aquesta setmana o la dura crítica del Consell d'Europa a les
reformes que promou el ministre de Justícia, precisament aquest que té
un sogre franquista que l'Argentina podria jutjar.

I la segona implicació clara i important del moment que vivim és aquesta.
Com més va més gent hi ha que, des de l'estranger, s'exclama,
alarmada, del baix nivell democràtic de l'estat on encara som i de la
impunitat amb què el feixisme perviu en la societat espanyola. Un
feixisme que, com recordava precisament el Wall Street Journal, té en
l'anticatalanisme una de les cares més evidents. 

Ara que s'acosta un xoc de legitimitats, entre l'espanyola i la catalana,
com més clar veja el món quina és l'essència de l'espanyolisme, millor
per a nosaltres.

director@vilaweb.cat

 

Com més va més
gent hi ha que,
des de
l'estranger,
s'exclama del baix
nivell democràtic
de l'estat
espanyol. I això
va a favor nostre.

05.12.2013
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Per primera vegada es porta a terme un procés penal contra els
responsables de la dictadura franquista. Les mesures que ha pres fins
ara la jutgessa són importants i també ho és la decisió d'encausar i
sol·licitar detencions internacionals dels torturadors. És la primera
vegada, en quaranta anys de dictadura i trenta-set de democràcia, que
s'encausa algun responsable del franquisme per crims contra la
humanitat. 

La pressió social perquè a l'estat espanyol es donés suport a la querella
ha estat un èxit, com ho demostra que el govern hagi emplaçat la
justícia a actuar en el cas de les extradicions. També s'ha manifestat en
el suport explícit dels parlaments català, basc i andalús i en el de més de
cent ajuntaments, entre els quals Barcelona. I encara en el viatge que
s'ha fet ara, en què hi ha un diputat català, diputats bascs i diversos
querellants, com ara la germana de Salvador Puig Antich.

L'objectiu de la querella és ajudar a posar fi a la impunitat del
franquisme, i creiem que s'han fet passes molt importants, que
determinaran que en algun moment hi hagi jutges i fiscals espanyols
que s'atreveixin a determinar que no pot ser que no siguin investigats
aquells qui han pogut cometre crims contra la humanitat, oimés quan
l'Audiència Nacional té procediments oberts per a perseguir aquests
crims en uns altres punts del món. Les excuses que posa el Tribunal
Suprem, com ara la prescripció dels delictes o la llei d'amnistia, són
insignificants des del punt de vista del dret internacional i també
l'intern. 

Aquesta querella és una conseqüència de la impunitat que hi ha a
Espanya respecte dels crims del franquisme i és producte d'un gran
moviment social que es va despertar fa temps. Un moviment que, alhora,
hi dóna encara més força. 

Normalment, després d'una dictadura resta una presència molt forta
d'elements de l'anterior règim en la democràcia. I això ha passat a
l'estat espanyol. La manera com es va fer la transició, quan es decidí
que no es jutgessin aquests crims i aquest genocidi i s'aplicà una política
deliberada d'oblit i impunitat, ha determinat que, increïblement, no hi
hagi cap responsable a qui un jutge hagi pres declaració. Això pesa com
una llosa molt gran, i és el resultat del fet que hi hagi elements hereus
(biològics en molts casos, i ideològics) del franquisme enquistats. I les
víctimes del franquisme han consentit que aquesta gent ocupés llocs
destacats en la política, l'economia i la justícia. 

Aixecar aquesta hipoteca és difícil. Però la querella argentina demostra
que no solament és possible sinó que finalment es valora que s'acabi la
impunitat. Per tant, també ajudarà a millorar substancialment la
democràcia espanyola, que romandrà absolutament mutilada mentre no
sigui capaç de fer justícia envers les víctimes d'una dictadura ferotge
com la franquista. De la mateixa manera que temps enrere les
actuacions de tribunals estrangers, com els espanyols, van ajudar a
posar fi a la impunitat a l'Argentina, ara les víctimes de la dictadura
franquista recorren a la justícia argentina. Avui a l'Argentina els nois
estudien a l'escola què va passar durant la dictadura. Es fan
homenatges, memorials i actes de record que no es farien si no
s'hagués posat fi a la impunitat. I confiem que això també passarà a
l'estat espanyol.

 

Carlos Slepoy, advocat de la querella argentina.
(Opinió recollida telefònicament per la redacció de VilaWeb.)
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