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Aquest article analitza els trets més caracíerístics i fonamentals de la 
política franquista en la seva etapa fundacional. En el moment present en 
el qual el franquisme comenqa a explicar-se a les aules, crec que una síntesi 
dels elements primordials de la ideologia que informa aquest r6gim pot 
resultar d'utilitat. Per altra banda les nombroses llacunes que encara avui 
subsisteixen en l'estudi del franquisme justifiquen, al nostre entendre, la 
publicació d'aproximacions sint6tiques com la present. 

* Amb posterioritat a la redacció d'aquest t r e b d  han aparegut alguns interes- 
sants estudis sobre aspectes parcials de la ideologia franquista. Un bon exemple podria 
ser el llibre publicat per la cltedra de Dret Polític de la Universitat de Saragossa sobre 
Las fuentes ideoldgicas de un régimen (España 1939-1945). De totes maneres, malgrat 
la importlncia #alguna d'aquestes aportacions, crec que les conclusions del present 
t r e b d  continuen sent plenament ,vllides. Per aixb he mantingut la seva primera re- 
dacció. Voldria agrair ací les crítiques que els amics JosC A. Gonzdez Casanova, Joan 
Martínez Alier i Rafael Ribó feren a la primera versió d'aquest treball. 
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Introducció 

Una ideologia pot analitzar-se i, conseqüentment, exposar-se de molt 
diferents formes. Ei1 aquest treball el meu enfocament tant analític com 
expositiu, és, sens dubte, dels més elementals. Pretenc ctdescobrir)> la tra- 
ma, el discurs fonamental de la ideologia franquista, mitjan~ant l'anilisi 
pacient de prhcticament tota la producció, oral i escrita, del Dictador entre 
1936 i 1947.' El nivell d'explicació serii, doncs, deliberadament simple. 
Intentaré, perb, no caure en el simplisme. 

El  sistema d'exposició també seri senzill. Seguirh, com és lbgic, el 
camí oposat al procés d'anilisi. Consistirii a enllagar els conceptes fona- 
mentals de la ideologia franqpista, tot seguint la trama o el discurs -prk- 
viament ctdescobert)>- que es pretén explicitar. En concret: consistiri a 
anar articulant les cites més significatives del pensament del general Franco, 
seguint el discurs fonamental que pretenc fer pales. Cal, doncs, llegir les 
cites. Algunes d'elles són, com sol dir-se en el llenguatge periodístic, veri- 
tables <(perles)>, que sens dubte farien esclatar una oberta riallada al lector 
si no fos que les trhgiques conseqükncies prictiques que aquestes paraules 
tingueren, glacen tot possible somrís. 

1. Deixant de banda les publicacions peribdiques, els textos consultats han estat 
els següents: Palabras del Caudillo: 19 abril 1937 a 31 diciembre 1938 (Barcelona: 
FE. 1939); Palabras del Caudillo: 19 abril 1937 al 7 diciembre 1942 (Madrid: Editora 
Nacional, 1943); Colección de proclamas y arengas del Excmo. Sr. General D. Fran- 
cisco Franco, Jefe del Estado y Generalísimo del Ejército Salvador de España: Recopi- 
laci5n de José Emilio Diez (Sevilla: Tip. M. Carmona, 1937); El programa de la Nueva 
España: Dos discursos (Cádiz: Fermat, 1937); Franco h,z dicho (Madrid: Carlos-Jaime, 
1947). (Primer apéndice del 1 de enero de 1947 al 1 de abril de 1949, publicado en 
1949);Franco ha dicho (Madrid: Voz, 1949); Hahla el Caudillo (Gijón: Luz, 1938); 
Textos de doctrina política: Palabras y escritos de 1945 a 1950 (Madrid: Publicaciones 
Espaiiolas, 1951) y El Caudillo en Cataluña (Madrid: Vicesecretaria de Educación 
Pofiular, 1942). 
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Algunes precisions pr2vies 

Abans d'entrar en l'exposició concreta del tema que ens ocupa, cal fer 
algunes precisions sense les quals les phgines que segueixen serien difícils 
de ponderar correctament. 

En primer lloc, cal justificar la pretensi6 d'analitzar la ideologia fran- 
quista basant-nos, exclusivament, en el pensament del general Franco. En 
efecte, segons estableix el Decret d'unificació (19-IV-1937) la ideologia 
oficial del Regim o, com diu el prehmbul d'aquesta disposició, crsu norma 
programática~>, esth constituida <(por 10s veintiskis puntos de la Falange Es- 
pafiola)>.' biWalgrat aixb l'esmentat Decret <(hace constar que como el mo- 
vimiento que conducimos es precisamente esta, más que un programa, no 
será cosa rigida y estática, sino sujeto, en cada C ~ S O ,  al trabajo de revisión 
y mejora que la realidad aconseje)>. Així, doncs, no ens trobem davant d'una 
ideologia, d'un programa o d'un cos doctrinal acabat i coherent, sinó davant 
d'una ideologia en <tmovimiento>>, en construcció ~e rmanen t .~  

L'article 50 dels estatuts de <(FET y de las JONS)> desenvolupa i 
completa el prehmbu! anterior en establir que <tsu interpretación y doctrina 
corresponde siempre al Caudillo, dnico que puede determinar las circuns- 
tancias, ritmo y tiempo para dar eterna presencia al Ausente, a 10s forja- 
dores y continuadores de la Tradición Española, y a todos aquellos que 
han caido por la gloria de España)>, d'aquesta manera el Caudillo es con- 
verteix, legalment, en l'únic interprer i forjador de la doctrina del <<Nou 
Estatn. 

S e d  el mateix Franco el qui ratifiqui aquesta prerrogativa en afirmar, 

1 bis. Com és sabut els punts del programa de FE y de las JONS eren 27; 
el que succeeix és que l'últim d'aquests punts establia clarament: ctPactaremos muy 
poco. Sólo en el empuje final por la conquista del Poder, gestionará el Mando la cola- 
boración necesaria, siempre que esté asegurado nuestro predominio., Per raons bbvies 
el Decreto de Unificación consideri inexistent aquest darrer punt. 

2. Aquestes paraules del Decreto de Unificación recorden les pronunciades per 
José Antonio en l'acte de proclamació de FE y de las JONIS el marc de 1934: cqCono- 
céis alguna cosa seria y profunda que se hay.2 hecho alguna vez con un programa? 
¿Cuándo habéis visto vosotros que esas cosas decisivas como el amor, la vida y la 
muerte se hayan hecho con un programa? Lo que hay que tener es un sentido total 
de Patria, de vida, de la Historia, y ese sentido --clara en el alma- nos irá diciendo 
en cada coyuntura qui es 10 que debemos hacer y 10 que debemos preferir.>> El mateix 
menyspreu envers la adoctrina ja elaborada>> es pot trobar en Mussolini (Le fascisme, 
ed. revisada, París: Denoel et Steele, 1933, pp. 28-29). Sens dubte, aquest carhcter 
<<obert)>, <{en construcció~~ propi de la ideologia franquista, tingué una doble i important 
funcionalitat política. Duna banda, va reforcar l'hegemonia de Franco sobre el Partit, 
en ser ell, com veurem, i'irnic facultat per anar construint aquest programa obert. D'al- 
tra banda, va possibilitar l'adaptació d'aquesta ideologia a les canviants circumst?incies 
internes i internacionals. Tornarem també més endavant sobre aquest tema. 
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en el discurs pronunciat a Burgos el dia 5 de juny de 1939 en el Consejo 
Nacional de FET: <tYo os aseguro que asi como mi voluntad, inspirada en 
mi consciencia del futuro de Españlz, convirtid en norma 10s 26 puntos 
del Movimiento [sic], genuina expresión actual de la Tradición Española, 
cuya interpretación constante es imperativo indeclinable y exclusivo del cau- 
dil1aje.n La preeminent posició de Franco en el terreny ideolbgic o doctri- 
nal no pot restar més clara. 

Evidentment, ser& una qüestió distinta el que, com afirma A. de Mi- 
guel, Franco no fos a la prhctica <( [el] ideólogo exclusiuo o excluyente y ni 
tan siquiera original o descollante, del Régimen)> i que <tsu pertinaz táctica 
haya sido rodearse de una multitud de elementos ideológi~os)>.~ Malgrat que 
aixb és ben cert, no ho es menys el fet que Franco és legalment I'únic i 
exclusiu idebleg, el que significa que, encara que hagi acceptat -en part 
per manca d'ideologia prbpia- múltiples <rsuggeriments)> aliens, per tal 
que aquests tinguessin alguna transcendhcia prktica havien de ser <tauto- 
ritzats)> (en el sentit més literal del terme) pel Caudillo. De fet, les més 
lleus precisions ideolbgiques del general Franco tindran una transforma- 
ció en decisions polítiques, en disposicions legals de manera quasi sluto- 
mhtica. 

Per altra banda no pot oblidar-se que el franquisme, com veurem suara, 
és fruit de la confluincia de diverses tendincies ideolbgiques (encara que 
totes elles tenen una unitat bhsica). El millor procediment per dilucidar 
quins elements de cadascuna varen infiuir o varen ser adoptats pel fran- 
quisme consisteix, indubtablement, en l'anhlisi del pensament del seu sin- 
tetitzador i <tautoritzador)>. Aquest és un altre argument que dóna suport 
a l'enfocament emprat? 

Així, doncs, per coneixer la ideologia dominant sota el franquisme cal 
centrar-se en el pensament de Franco. Naturalment, com ja ha posat de 
manifest algun autor: el paper predominant jugat per Franco -també en 
aquest hmbit- té com a causa profunda la crisi d'hegemonia poíítica de 
les classes dominants i la conseqüent incapacitat de totes les seves frac- 
cions per tal d'imposar la seva ideologia. Franco és el seu vicari o substitut 
unificador. 

El que venim dient suggereix ja un altre dels trets de la ideologia 
franquista, un tret que ha de quedar precisat de bell antuvi. Em refereixo 

3. Amando de Miguel, Sociologia del franquisme, la. ed. (Barcelona: Euros, 
1975). D. 13. ., & 

4. En aquest mateix sentit s'expressa J. Martínez Nier, vegeu Contra la reconci- 
liacidn a ctcuadernos de Ruedo Ibéricos, 43-45 (1975): 70. 

5. Per exemple, V. Bozal, Carnbio ideológico en Espafia (1939-1975), <<Zona 
Abierta),, 5 (1975-1976): 63. 
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al seu carhcter de sintesi de diversos corrents ideolbgics. En efecte, malgrat 
que, com hem vist, el prehmbul del Decret d'unificació afirmés que la 
norma programhtica del Regim estaria constitsda pels 26 punts de FE, el 
mateix text poc després establia que el Regim <{ha de seguir inspirándoseu 
en <{el sagrado depósito de la Tradición Españolg, tenazmente conservado 
a través de2 tiempo, con su espiritualidad cathiica, p e  fue elemento for- 
mat iu~ principal de nuestra nacionalidad y en cuyos principios eternos de 
moralidad y justicia.. . )> Aquesta refertncia a la Tradició Espanyola no ha ~ d'entendre's com una auusió exclusiva al pensament de la <(Comunión Tra- 
diciondistaa, sinó que es refereix al lldg i complex corrent de1 pensament 
tradicional reaccionari o contrarevolucionari espanyol (tant el moderat com 
el tradicionalista, tant el <tvergonzanten com el declarat) del qual el fran- 
quisme és fidel culminador i sintesi. 

Com sol dir-se, <(desbordaria els límits d'aquest treballs l'intent, cer- 
tament fonamental, de situar els antecedents ideolbgics del franquisme: 
basti'ns apuntar tan sols dues idees cabdals: primer, que la ideologia fran- 
quista no és una rara avis que surt esponthniament del no res sinó que és 
la culminació o, com a mínim, un esglaó més d'un molt llarg corrent del 
pensament espanyol i, en segon lloc, que aquesta ideologia no té un carhc- 
ter <tmonolític>, sinó que és una nova síntesi de diverses tendencies del 
pensament tradicional reaccionari d'aquest país. Entre les tendencies que 
sobresurten en d moment histbric del naixement del Regim franquista cal 
esmentar: la falangista -versió hisphnica del feixisme, mescla d'elements 
<<moderns)> amb d'altres purament tradicionals-, la tradicionalista, la dels 
catblics integristes d'orientació monhrquica i el catolicisme elitista i auto- 
ritari de la ACN de I?? 

Perb aquest evident pluralisme d'origen de la ideologia franquista 
-fenomen visible també, en gran part en el personal polític reclutat per 
Franco- ha de matisar-se curosament si no es vol caure en greus errors 
en la interpretació d'aquesta ideologia i fins i tot en la interpretació del 
Regim franquista. Aquests errors no s'eviten afegint tan sols darrera del 
terme pluralisme el qualificatiu de <(limitat)> per assenyalar que no totes 
les tendencies ideolbgiques (ni totes les forces polítiques) hi prengueren 

6. Han comegat a apargixer algunes aportacions en aquest sentit, per exemple, 
I'article de B. Oltra i A. de Miguel, Bonapartismo y catolicisrno: Una hipdtesis sobre 
10s orígenes ideológicos del franquismo, <<Papers: Revista de Sociologia)>, 8 (1978): 
53-102. Molt resumidament també s'intenten centrar els orígens histbrics de la ideologia 
franquista en el meu llibre El personal politico de Franco: 1936-1945. Contribucidn 
empirica a una teoria del régimen franquista (Barcelona: Vicens Vives, 1978). 

7. Vegeu també J. F. Marsal, La sombra del poder (Madrid: Edicusa, 1975), 
pp. 162 i SS. 
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part? En primer íloc, el fet de recontixer un pluralisme de tendhncies i 
forces polítiques no ha de fer-nos perdre de vista l'estricta subordinació de 
totes elles al cap de 1'Estat. Ida seva radical debilitat interna -sobretot a 
partir del cop &Estat -i la seva incapacitat hegembnica impulsaven una 
delegació prhcticament sense condicions. El <(franquisme)> es va convertir 
així en la primera premissa de totes les tendencies i en el seu denomina- 
dor comú. Perb en segon lloc, i sobretot, en parlar de pluralisme hem 
de tenir ben present que no es tracta d'un pluralisme solament <(limitat)> 
sinó, el que és més important, d'un pluralisme unitari (adjectivació que 
fins a cert punt nega el mateix pluralisme). Pluralisme unitari que vol dir 
que el franquisme és certament una ideologia integradora, per6 no de ten- 
dhncies oposades sinb de tendkncies que tenen una efectiva unitat essencial? 
Sens dubte, aquesta unitat nck pot sorprendre'ns si tenim en compte, com 
dhiem abans, que totes elles són fruit d'un tronc ideolbgic comú del qual 
el franquisme és culminador i síntesi. Certament existien -i subsistiran 
sota el franquisme- dements diferencials entre les esmentades tendhncies. 
Perb cal tenir molt present que totes elles tenien uns elements comuns 
que al llarg del període republich anaren adquirint cada cop més impor- 
thncia fins arribar a mullar els matisos diferencials. El franquisme unifica, 
doncs, tendhncies que ja tenien una unitat bhsica fonamental. 

Gs més, l'entrellat fonamental de la ideologia franquista estarh cons- 
titu'it per aquests elements comuns a totes aquestes tendhncies. Tots i cada 
un dels principis cabdals del franquisme són ja en tots els grans corrents 
de pensament que en ell convergeixen. Així lots ells -a l'igual que el fran- 
quisme- parteixen d'un nacj,onalisme basat en una concepció organicista 

8. El teoritzador més conegut del pluralisme és, sens dubte, J. Linz (vegeu espe- 
cialment An authoritarian Regime: Spain a E. Allardt and Y. Littunen, Cleauages, 
Ideologies, and Party Systems (Helsinki: Transactions Society, 1964 -hi ha traducció 
castellana a La España de los azos setenta: El Estado y la politica (Madrid: Moneda 
y Crédito, 1974). Per a aquest autor, el pluralisme -terme al qual hi afegeix el quali- 
ficatiu de limitat- és un dels elements que diferencien els r&gims autoritaris dels 
totalitaris en els quals, segons aquest autor, no existiria cap mena de pluralisme. El 
qualificatiu de pluralisme limitat i la seva valoració ha estat matisat i criticat per 
nombrosos autors: vegeu, per exemple, A. de Miguel, op, cit., p. 144; del mateix autor, 
La herencia del franquisme (Madrid: Cambio 16, 19'76), p. 37, o E. Sevilla-Guzmán i 
S. Giner, que, malgrat que utilitzen aquesta expressió, ho fan en un context tebric 
diferent i arriben, per tant, a conclusions distintes a les de Linz (E. Sevilla-Guzmán i 
S. Giner, Absolutismo despótico y dominación de clase: el caso de España, ctCuadernos 
de Ruedo Ibérico*, 43-45 (1975), pp. 83-104. Aquest article ha estat publicat també a 
l'abans citat número 8 de la revista <(Papers)>). Per una crítica més global i profunda 
del ccpluralisme)~ i la seva basz tebrica, vegeu J. Martínez Alier, pp. 67-81 -també a 
<(Papers)>, número 8. 

9. Unitat de classe, dir; Martínez Alier a i'article citat. 



<<Papers)>: Revista de Sociologia 

de la societat i de la <(Nació)> (de la Phtria dir; el franquisme). Totes deri- 
ven d'aquest organicisme el principi essencial de la unitat que, tots sense 
excepció, concreten en una <tunitat nacional), -ctantiseparatista)> com ells 
diuen-, una <tunitat o uniformisme polític> -antidemocrhcia liberal-, 
una <tunitat o harmonisme econbmic i socialr> -antisocialista i anticapitalis- 
ta manchesterih-, tots ells demanen un rhgim autoritari garant de l'ordre 
i del funcionament del tot orghic, tots dedueixen de I'organicisme una 
concepció elitista, corporativista.. . i, en fi, tots participen d'un mateix 
afany delegacionista del poder polític que, com és ben sabut, constitueix 
un dels trets més constants en la histbria del pensament reaccionari espa- 
nyol. La delegació del poder en <(homes providencials)> -a qui se'ls ator- 
gava com a funció primordial el manteniment de l'<cordre públic)+ fou 
ja prevista, entre altres, per Donoso Cortés i per Cánovas i fou prhctica 
habitual de les classes dominants al llarg de tot el segle XIX. Com adver- 
teix Tuñón, a partir de les teories regeneracionistes -i sobretot de l'ame- 
naga de la revolució social- aquest anhel delegacionista s'estén a totes les 
forces polítiques i a tots els corrents reaccionaris. Maura, Primo i després 
Franco foren els <(cirurgians de ferro* en els qui es concretaren les constants 
aspiracions delegacionistes de les classes dominants. Sense cap mena de 
dubte, el comú acord delegacionista ha de tenir-se ben present si es vol 
comprendre el naixement i la mateixa configuració del franquisme i de la 
seva ideologia. 

Per fi cal apuntar una última característica del pensament de Franco. 
Una característica que apareix contundent i dihfana a qualsevol que tingui 
suficient paci6ncia per llegir la seva ccproduccióu (?). Estic alludint a la total 
i absoluta pobresa, al total i absolut esquematisme, superficialitat i manca 
d'elaboració del pensament polític de l'idebleg oficial i exclusiu del Rkgim. 
L'edifici ideolbgic del poder es construeix amb escassament mitja dotzena 
d'idees (phtria, unitat, ordre, disciplina, jerarquia ...) enfadosament repeti- 
des fins a la sacietat. No obstant aixb, cal també ací sortir al pas d'una 
coneguda interpretació errbnia &aquesta pobresa fonamental de la ideologia 
franquista. La manca d'elaboració, i fins i tot les contradiccions, de cap ma- 
nera no signiíiquen que aquesta ideologia no tingués una relativa coherhn- 
cia interna, que no pretengués donar una visió global -si bé que simplis- 
ta- de la societat i, sobretot, que no fos capaC &acomplir la missió 
primera i fonamental de tota ideologia dominant: la de ser, com deia 
Gramsci, el ciment que dóna cohesió a I'edifici social i evita que s'esberli. 
En aquest sentit, que és el més rellevant, el franquisme és una veritable i 
&cg  --eficacíssima- ideologia.1° Molt possiblement el seu carhcter adi- 

10. Fou també J. J. Linz qui, en el seu esmentat article i aplicant les teories de 
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fÚs)>,l1 inacabat, és un dels factors que li permeteren adaptar-se a les can- 
viants circumsthncies internes i internacionals per les quals passh el Rhgim 
al llarg dels seus llargs 40 anys. L'únic problema que planteja ala incohe- 
rhncia)> o <{la irracionalitat)> de  la ideologia franquista és el que afecta aquell 
qui pretén ((racionalitzar-lo)>; la resta és una perfecta i acabada ideologia. 

Finalment, dues paraules pel que fa al periode analitzat que, com ad- 
vertia anteriorment, abrasa de 1936 a 1947. Correspon, doncs, a l'etapa 
fundacional del Rhgim. Es tracta &una etapa marcada per la guerra -pri- 
mer civil i després mundial--, marcada per la brutal repressi6 i per la fam, 
marcada per la recessió econbmica a tots nivells, per la sobreexplotació de 
les classes populars i per la corrupció, aquestes són premisses que cal 
tenir molt en compte a l'hora d'analitzar la ideologia franquista del pe- 
ríode fundacional. Durant aquest període s'assenten les bases del nou RB 
gim i es fixen els principis de la seva ideologia. Ben segur que tant el Regim 
com la ideologia que I'informa evolucionaran, experimentaran canvis fins i 
tot substancials (especialment. a partir de la fi de la dhcada dels cinquanta), 
perb una bona part &aquestes bases restaran incommovibles. 

Principals trets de la ideologia franquista 
en la seva etapa fundacional 

Certament qualsevol dells sis o set conceptes bhsics del pensament de 
Franco podria servir de punt de partida mitjangant d qual anar estirant i 
anar desembullant el simplista cabdell de la ideologia franquista. Perb jo 
crec que n'hi ha un que mereix molt especialment aquest honor pel seu 
carhcter de fonament de tota la construcció ideolbgica de Franco. Em refe- 
reixo al concepte de Phtria sobre el qual es munta la poc elaborada perb 
molt eficg ideologia franquista. A partir, doncs, d'aquest concepte bhsic de 
Phtria podem anar <{deduint>> les altres característiques fonamentals del 
pensament franquista: a) La Pritria; el concepte de Phtria en el pensament 

Geisel, afirmi que el franquisme no tenia una veritable ideologia, sinó una simple 
mentalitat a causa de la nancn d'elaboració. Aquest era per a eli un altre dels trets 
que permetien de qualificar el regim franquista com a r&gim autoritari. La faHkia 
d'aquest argument ha estat posada de manifest per nombrosos autors. Vegeu, per 
exemple, M. Ramírez, Espafia 1939-1975 (Barcelona: Guadarrama, 1978), pp. 109 
i SS., o i'esmentat article de B. Oltra i A. de Miguel a *Papers: Revista de Sociolo- 
gias, 8. Al meu llibre sobre el personal ,polític de Fraaco també poden trobar-se refe- 
rirncies al respecte. 

11. El qua!.iíicatiu és de Ridruejo, que encertadament afirma que el franquisme 
fou un ctcornplejo ideoldgico ... dijuson, Ridruejo, Escrito en España, 2a. ed. (Buenos 
Aires: Losada, 1964), p. 82. 
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de Franco resulta difícil de precisar. Aquest és per6 un fenomen comú a 
tots els termes i conceptes de la ideologia franquista. En efecte, fruit d'una 
confusió total en els conceptes, els termes en Franco no tenen un signi- 
ficat unívoc. Així per exemple, molt sovint es confonen --en el sentit 
aidentificar-se- la Phtria, la Nació, l'Estat, d Regim, el Sistema Polític, 
el Cap de 1'Estat i, fins i tor, el Govern.12 De totes passades, malgrat la 
multívoca utilització del terme Phtria, podem afirmar amb seguretat que 
Franco parteix &una concepció organicista del terme." Efectivament, Fran- 
co concep la PBtria com: un organisme unitari -un <(tot orghnic)>- 
forjat per la histbria --o, millor, per la <ttradición)>- i pel catolicisme; 
la PBtria esth <tconstituida sobre 10s principios eternos extratdos de nuestra 
Historia y de 10s preceptos del Evangelio>> [Franco, El Escorial, 3 d'octu- 
bre de 19421, <(la religión Católica ha sido crisol de nuestra propia nacio- 
nalidadn [24 de juny de 19381; com un organisme amb fins propis i una 
missió o destí universal, <(nada ni nadie ha podido nunca detener a la Es- 
paña unida en su marcha segura al recobro de su ser y su destinos [Sara- 
gossa, Aniversari de la Unificación]; com un organisme que posseix ca- 
racterístiques biolbgiques --cos, sang, mare, arbre, terra i raca-, i espiri- 
tuals, <tel l g r o  de un respeto unánime para la Patria Madre, esta Patria 
grande que moria avergonzada de tanta y tanta cobardia, de tanta y tanta 
ruindad, de tanto y tanto desorden infame, que vivia sin fe, sin anhelo de 
grandeza, empequeñecida, yerto el corazónn [Academia de Alféreces de 
Pamplona, novembre de 19371. I com un organisme, en definitiva, que 
és per al franquisme el fonament i l'origen de tot poder, <(la organización 
y equilibrio de 10s elementos constituyentes de la sociedad 10 subordina- 
mos a ase interés suprem0 [de la Phtria],[M.adrid, 17 de marc de 19431. 
ctFrente a la Patrk no caben libertades; dentro de ella todas)> [Declaracions 
a <(La Prensa)>, Buenos Aires, 19371. 

Sobre aquesta concepció organicista de la PBtria (repetim-ho: organis- 

12. Aquesta confusió dels termes i conceptes perdurari al llarg de tota l'etapa 
franquista i s'estendri a totes les seves institucions. Vegeu en aquest sentit la tesi, 
encara inkdita, de F. Bastida, Análisis de la ideologia politica del Tribunal Supremo 
español a través de su jurisprudencia (1964-1974). 

13. L'organicisme, que tanta influkncia va exercir sobre les doctrines totalitiries 
i unithies del segle xx, podria conceptualitzar-se, de manera senzilla i superticial, com 
aquella teoria que concep la societat com una substancialitzaci6 o entificació d'allb 
collectiu, com un tot orginic i unitari, amb vida prbpia, distinta de la dels elements 
que, en interdependincia funcional, existeixen a: seu si. A aquesta societat, entesa com 
a <(organisme>>, se li subordinen els diversos ctbrgans~ que la componen. 

Com és ben sabut, la teoria organicista constitueix un llarg i complex corrent de 
pensament: llarg en !a mesura que les seves primeres formulacions arrenquen dels 
pensadors clhsics grecs -fiis i tot poden trobar-se antecedents més remots-, enlla~a 



Aproximació a la ideologia del franquisme 

me unitari forjat per la histbria i el catolicisme, dotat d'uns fins propis i 
d'una missió o destí histbrics, un organisme que té característiques biolb- 
giques i espirituals o etiques que és fonament i origen de tot poder) el 
franquisme construeix la seva ideologia i el seu Kegim politic. 

El component idealista del pensament de Franco -tan típic del <(pen- 
sament polític de la dretan14 -resta, doncs, pales des de la seva premissa 
fonamental; d'ací que l'ideallisme es pugui anar apreciant en la immensa 
majoria dels elements que componen la ideolog~s franquista. De fet, el con- 
cepte de PBtria té un doble significat: d'una banda és --com <(la concienxa 
inmanente della Nazionea en el feixisme, o, el <rvolksgemeinschaft)> en el 
nacionalsocialisme- un ens metafísic i transpersonalista que necessita d'un 
Estat o d'un Fiihrer que el representi, en el sentit que dóna Conde al terme 
<(representar)>, aixb és: no solament el <(fer present), el representat, sinó 
també el de crear-10 efectivament com a ens susceptible d'ésser represen- 

amb la teoria pauliana del corpus mysticum (uid. H .  A. Rommen, El Estado en el 
pensamiento catdlico (Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1956), especialment el 
capítol IV), perviu, com assenyala Maravail, en el pensament medieval: Maravall, La 
idea del cuerpo mistico en España antes de Erasmo, ctBoletin Informativo del Seminari0 
de Derecho Política)>, Salamancai, 1956, citat per Sirichez Agesta, El concepto del 
Estado en el pensamiento español del siglo XVI  (Madrid: Instituto de Estudios Polí- 
ticos, 1959) es reforma en el pensament renaixentista (Sánchez Agesta, op. cit.) i cobra 
nou esplendor i noves perspeaivt:~ en els segles XIX i xx. 

Diem que és un corrent de pensament complex en la mesura que en el transcurs 
de la seva llarga existsncia ha mat tenint diverses formulacions i diverses concrecions 
polítiques. Des de les formulaciovls biolbgicc-positivistes - q u e  cerquen el pardelisme 
o i'analogia entre la societat i el cos o í'organisme humi, sometent conseqüentment la 
societat a les lleis naturals predeterminades (uid., per exemple, M. J. W. Mackenzie, 
Política y ciencia social (Madrid: Aguilar, 1972), pp. 37 i SS., fins a una formulació 
&ticwspiritualista que, en paraules de Elías Díaz, refineix la societat ctcomo un ente 
moral y un organisrno espiritual dotado de fines sustanciales propios)> (Elías Díaz, 
Estado de derecho y sociedad democrática, 4a. ed. (Madrid: Edicusa, 1972), p. 63). 

Les formulacions tebriques de í'organicisme també divergeixen quant al sistema 
polític al qual pretenen donar soport, puix que abracei] des de les formulacions autc- 
ritiries i totalithries fins a les corporativistes d'un D u d t  o d'un Durkheim (vid. Martí- 
nez Alier, art. cit., 1977) o, sense anar més lluny, Sorganicisme liberal del krausisme 
(uid. per exemple, Elías Díaz, La filosofia social del krausismo espaffol (Madrid: Edicu- 
sa, 1973) o J. L. Aranguren, Moral y sociedad, 3a. ed. (Madrid: Edicusa, 1963), espe- 
cialment el capítol XIV. De totes maneres, cal tenir present que, deixant de banda la 
seva influsncia en i'organització estamental prbpia del sistema feudal, les modernes con- 
crecions polítiques de i'organicis~ne han estat totalitiries i autoritiries. La democrhcia 
orghnica franquista constitueix, sens dubte, una nova ---i tradicional- concreció política 
de l'organicisme. 

14. Una explicació, simple i profunda alhora, d'aquesta característica comuna al 
pensament polític de la dreta)> pot trobar-se en S. de Beauvoir, El pensament politic 
de la dreta (Barcelona: Edicions 62, 1968). 
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tat (cosa que demostra la fallicia d'aquest plantejament tdric). Perb tam- 
mateix, cal acceptar que aquesta concepció és ben excepcional en el fran- 
quisme. Al llarg dels dotze anys analitzats, amb prou feines en una ocasió 
trobem en Franco una conceptualització d'aquest tipus?' 

Per regla general, la Phtria per al franquisme té una segona accepció 
molt més tradicional i sigruficativa, que el fa diferir de les concepcions 
feixista i nacionalsocialista. En efecte, per al franquisme la Phtria no és 
solament un ens metafísic que ha d'ésser creat per 1'Estat -amb el qual 
s'identifica-l6 o <(encarnat)> pel conductor d'aquest (el Fiihrer)," sinó que, 
molt més canovistament,'~a Phtria és un real i efectiu conglomerat de tra- 
dicionals poders, interessos, privilegis, institucions socials i corporacions 
que ?Estat ha de respectar i, en el cas concret del franquisme, restaurar. 
Per aixb la Phtria és concebuda, molt més <csociolbgicament~>, com un or- 
ganisme suprem compost per altres organismes -poders socials, interessos, 
corporacions, valors, institucions- jerhrquicament articulats en el si del 
gran organisme <(phtrias. Fins i tot 1'Estat -normalment confós amb el 
rhgim polític- esth subordinat com instrument a aquest organisme suprem 
i té com a funció primordial, en paraules del mateix Franco, la de <(resta- 
blecer y restaurar la verdadera EspaZav [declaracions a Asahi, 25 de no- 
vembre de 19371. En definitiva, l?Estat no tC altra funció que la de ver- 
tebrar de nou aquests organismes que componen l'organisme de la Pitria 

15. En una ocasió afirma: ctNosotros os traemos el verdadero concepto de Patria* 
(Reus, 30 gener 1942). Com pot apreciar-se, ni en aquesta excepcional cita es reconeix 
clarament a YEstat una tasca aeadora de <(Patrian. 

16. La idea que és I'Estat qui crea la Nació és típica de la ideologia feixista. 
Mussolini: <(Tots els qui [. . .I formen etnicament una nació, segueixen la mateixa línia 
de desenvolupament i una sola direcció. No es tracta d'una raca, ni d'una regió geo- 
grifica determinada, sinó d'una agrupació que es perpetua histbricament, d'una multitud 
unificada per una idea que és una voluntat d'existGncia i de poder: és consci&ncia de si 
mateix, personalitat. Aquesta personalitat superior és la Nació en tant que Estat. No 
és la Nacid que crea ¿'Estat C. . . ]  al contrari, la nació és creada per ¿'Estat, que dóna al 
poble consci&ncia de la seva prbpia unitat moral, una voluntat, i, pet conseqüent, una 
existcncia efectiva, (Mussolini, op. cit., pp. 22 i 23). 

17. Vegeu el magnífic Uibre de R. Bonnard, El Derecho y el Estado en la Doc- 
trina Nacional-Socialista, 2a. ed. (Barcelona: Bosch, 1950). 

18. Resulta fins a cert punt sorprenent la similitud entre la concepció canovista 
de la PBtria i la de Franco. Aquesta similitud no Ca solament de fons, sinó que arriba 
a la identitat en els termes. Així Cánovas defineix la PBtria (o la Nació) com un tot 
orgPnic, fo~mat per la histbria i per Déu, dotat de Ueis prhpies i amb una missió o 
destí a realitzar. Aquestes són les seves paraules: <(La nación és "un organisme tan 
natural como el hurnano, y con una vida propia, leyes peculiares y altisimos f i e s  [...I 
secularmente engendrado [...I en el tiempo" -i conclou afirmant que aquest organisme 
natural és ctobra de Diem i té ctuna mrsión divina a cumplirs (Solervicens, Cánovas. 
Antologia (Madrid: Espasa-Calpe, 1941), pp. 102 i 68). 
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que ha estat configurat per la tradició i el catolicisme i que el liberalisme 
i, sobretot, la revolució social, amenaCaven de destruir. Aquesta concep- 
ció de la Phtria com a organisme format pels tradicionals <(poders so- 
cials)> jerhrquicament articulalts menava, com veurem, a la <(democrhcia 
orginica)> com a principi d'organització polítjca. 

Aquest plantejament orgdnico-corporativista de la PBtria i fins i tot el 
carhcter instrumental de l'aparell de 1'Estat són trets plenament acceptats 
pels corrents de pensament que conflueixen en el franquisme. Potser el fa- 
langisme, malgrat recon2ixer el carhcter instrumental de l'<tEstatn (punt 6 
del programa de <(FE y JONS>>) dóna a aquest tan amplis poders que po- 
dria pensar-se que la seva concepció esta molt m& en la línia de la primera 
accepció abans esmentada. Sigui com sigui, el cert és que la ideologia falan- 
gista té tantes contradiccions -i llacunes--- que no sorpritn que puguin 
trobar-s'hi nombrosos elements que permetin incloure-la de ple dret en la 
segona opció. Tanmateix, el que cal retenir és que el franquisme a la fi 
adopth aquesta darrera alternativa, malgrat que e:l moment histbric d d  seu 
naixement exigís d'ell -i del seu carhcter subsidiari- no solament un 
paper passiu de mantenidor de l'estructura orghnica tradicional de la PBtria 
sinó, com dirh Franco, de <(restablidor i restaurador,, d'aquesta. L'orga- 
nisme de la PBtria havia estal: <(desorganitzat)> pel liberalisme, 1'Estat tenia 
com a missió la de restituir la seva organitzacio. En aquest sentit resulta 
curiosa la distinció que sovint fa Franco entre Phtria i Nació o, més fre- 
qiientment, entre Phtria i Poble. La Phtria vindria a ésser, per a ell, l'arti- 
culació ideal, existent en altres etapes histbriques, d'uns poders ben reals; 
la Nació i, sobretot el Poble, serien el conjunt d'brgans i elements, l'arti- 
culació jerhrquica dels quals havia estat desthiida pel liberalisme. L'Estat 
era 'instrument de la Phtria per <(reorganitzar)> .-.-tan violentament com fos 
necessari- h Nació, el Poble, per fer-10 de nou veritable PBtria. Franco 
ho anunciava així: <(Son tales 10s problemas que se presentan en la vida mo- 
derna de 10s pajses, que no se pueden abordar con una nación escindida o 
peleada. Es necesaria la uniddd [...I nuestro régimen no es, pues, ni un 
capricho ni una fórmula artificiosa de organización. Es una necesidad bis- 
tórica, indispensable a la propia existencia de la Patria.)> [Burgos, 18 de 
juliol de 1938.1 En un missatge radiofbnic emes 1'1 d'octubre de 1937 afir- 
mava dirigir-se: <(A todos 10s espaiioles, hermanados en el vinculo eterno 
de la unidad de la Patria, a la Nación entera, hecha hoy y para siempre 
milicia, servicio y sacrifici0.n 

Per comprendre realment el significat d'aquesta concepció cal tenir en 
compte que, com he escrit en un altre lloc, l'única pretensió de les nostres 
classes dominants fou la de crear un <(Estat)> restaurador, suíicientment 
fort com per restablir i mantenir <tels veritables interessos socials)>, perb 
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suficientment dkbii -subsidiar& respecte a aquests <(interessos)>. Un 
<(Estat orghnic)> garant de la unitat i jerarquia de l'<torganisme social)> i, 
en definitiva, <trespectuós)> amb els poders tradicionals. A imatge i sem- 
blanca del pacte entre el ctsobirh)> medieval i els representants dels <(inte- 
ressos socials)>.1g 

En comengar aquest epígraf sosteníem que partint del concepte de 
PAtria podíem anar <(deduint)> I'entrellat fonamentals de la ideologia fran- 
quista. L'afirmació crec que és correcta. Aixi, per exemple, la concepció 
organicista de la Phtria porta immediatament al concepte d'unitat, concepte 
absolutament cabdal en el pensament de Franco. En efecte, en concebre la 
Phtria com un organisme, com un tot orghnic, s'estA predicant immediata- 
ment i automhtica el concepte d'unitat que és condició indispensable per a la 
mateixa existencia de qualsevol organisme. Franco ho expressa amb aques- 
tes paraules: <(Es necesaria la unidad C...] indispensable a la propia exis- 
tencia de la Patria. Hay que soldar al pueblo dividido por 10s partides; 
hay que unir medio siglo de separaciones; hay que borrar 10s perjuicios de 
la lucha de clases.)> Aixi, doncs, cal analitzar, encara que 'sigui breument, 
aquest concepte d'unitat, concepte bbic en la construcció tebrica franquista. 

b) La unitat. Per al franquisme la característica més rellevant de la Ph- 
tria és la unitat: <(En nuestro concepto de Patria no caben particularismos 
disgregadores, su unidd espiritual, su unidad social y su unidad histórica, 
forman su gran destino.)> [Madrid, 18 de juliol de 1943.1 De fet <do na- 
cionals s'assimila a unitat: <(Aspiro a ser el Caudillo de todos, que no me 
interesan las parcialidades banderiz~s; que 10 nacional llena mi espiritu.s 
['Declaracions a Aznar, 31 de desembre de 1938.1 D'altra banda, no hi ha 
dubte que, com assenyala P. de Vega, la unitat és <(una necesidad poli- 
tica que va a adquirir a 10 largo de 10s años una máxima potenciación ideo- 
lógicae.m En efecte, la idea d'unitat, reflex de la unitat orghnica del cos 
social, serl la més repetida de totes les que configuren la ideologia fran- 
quista. Durant els dotze anys analitzats, Franco amb prou feines deixa de 
fer menció de la unitat en mitja dotzena d'intervencions -entre discursos, 
missatges, docucions i declaracions. Ell mateix ho reconeix: <(Nuestras 
palabras primeras fueron de unidad, palabras de unidad entre 10s hombres 
y l m  tierras de España. Y por eso un dia y otro; en todos 10s lugares, re- 
pito la misma consigna, la consigna de unidad.)> [Madrid, Ciutat Univer- 

19. Vegeu el meu llibre ja citat. La necesskria brevetat d'aquest treball és Yúnic 
fet que justifica la utilització d'aquesta poc elegant fórmula de I'autocita. 

20. P. dc Vega, ctFuerzas políticas y tendencias ideológicas en la España del pre- 
sente,, en La España de 10s an'os setenta: El Estado y la política, vol. 3 (Madrid: Mo- 
neda y Crédito, 1974), pp. 615 i 616. 
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sitAria, davant representants del Frente de Juventudes, 18 de gener de  
1945.1 

De totes passades, el que es més rellevant del principi d'unitat és que 
es converteix en un principi d'operativitat p31ítica immediata, influint 
&una manera fonamental en la configuraciCt política del rhgim franquista. 
Les conseqü~ncies d'aquest principi d'unitat es ~nanifesten i influeixen essen- 
cialment en tres aspectes: en primer lloc, el principi d'unitat comporta I'&- 
mació d'una sola comunitat nacional -l'espanya~la---, la conseqüent poten- 
ciació d'un nacionalisme espariyolista i la cre:dÓ tl'Estat unitari i centralista. 

En segon lloc, significa la consagració de la unitat política o, més pre- 
cisament, de l'uniformisme plolitic, enfront de la <<disgregació)> i de la gdi- 
visió)> propis de la democricia. 

Per últim, significa la unitat social i eccmbmica o, millor, <tl'harmonis- 
me)> social, enfront de tot cordicte i, per descomptat, enfront de la lluita de 
classes. 

c )  Unitat nacional i unitarisme i ce,rztralisme estatal. La ideologia 
franquista, hereva també en aquest punt tlel pensament tradicional reac- 
cionari espanyol, troba un dels seus més ferms principis en la conegudís- 
sima premissa de <(kt unidad de tos hombres y /as tierras de España)>. En 
definitiva, el franquisme tan sols accepta l'existtncia d'una única comuni- 
tat nacional -l'espanyola. Aquest punt de partida té nombroses i im- 
portants conseqühncies: en primer lloc porta, li~gicament, a la negació d'al- 
tres comunitats amb característiques nacio~lals específiques i conseqüent- 
ment porta a la persecució implacable de qualsevol fet (llengua o cultura) 
que en pugui posar de manifest I'existhncia. L:& repressió en aquest sen- 
tit assolí límits insospitats '' en un intent, que a la llarga es demos- 
traria inútil, de crear una uniformització total per anihilació. Per6 dei- 
xem que Franco ens ho expliqui: <(La unidad nacional, qae la queremos 
absoluta, con una sola lengua: el castellano, y urza sola personalidad, la es- 
pañola.)> [Declaracions al Jornal do Brazil, gener 1938.1 <(En el orden filo- 
lógico, vuestra región [es refreix al País Rascl, como las otras regiones 
españolas, conocieron el tesoro de 10s caros dialectos; en ellos encontra- 
mos las fuentes de la tradicidn, pero las encontramos debajo de la lengua 
madre, de la Cengua con que [sic] nos dio unidad' a Castilla, la lengua en 
que llevamos el Evangetio hacia América, la lengua con que a vuestros na- 
vegantes se conocia por el fitundo, la lengua en que nos estrechamos hoy 
y que todos comprendéis>>. 

El <tnacionalisme)> tindrB altres mandestacions concretes com per 

21. Vegeu, per exemple, el Uibre de J. Benet, Catalunya sota el rPgim franquista 
(Barcelona: Blume, 1978). 
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exemple: l'exaltació de <tlo español a enfront de <do extranjero)> : <{Una de 
las lacras de nuestro pasado politico fue la frecuencia con que 10s grupos 
españoles marchaban a la zaga del extranjero; cerraban el camino a 10 na- 
cional para recibir inspiraciones C...] fabricadas allende las fronteras.), 
[Discurs inaugural de les Corts, 17 de marc de 1943.1 Exaltació de <tlo es- 
panyol>> que molt sovint té un clar component racial: <tAquellos hechos 
portentosos [...I que fueron reverdecidos en nuestra Cruzada, son una 
muestra del genio español y del valor de nuestra ra2a.a [Barcelona, 29 de 
gener de 1942.1 <tLos hombres más heroicos del mundo, 10s más grandes 
de Europa, son Cos hhijos de Espaca.>> [Salamanca, 19 d'abril de 1937.1 
És més; aquest nacionalisme tindrh molt a veure amb l'autarquia econb- 
mica, malgrat que evidentment aquest no és l'únic factor que explica aques- 
ta política econ6mica: <<Espafia es un pais privdegiado que puede bastarse 
a si mismo. Tenemos todo 10 que nos hace falta para vivir, y nuestra pro- 
duccio'n es 10 suficientemente abundante para asegurar nuestra propia sub- 
sistencia. No tenemos necesidad de importar nada, y es asi como nuestro 
nivel de vida es idéntico al que habia antes de la guerra.)> [Declaracions a 
Candide, 18 d'agost de 1938.1 Fins i tot, les escasses referkncies que Franco 
fa a l'imperialisme no tenen, al meu parer, altre fita que la de fomentar i 
cohesionar la unitat nacional. 

Per fi, cal esmentar una última i transcendental conseqütncia del prin- 
cipi d'unitat nacional. Com a conseqütncia immediata de la unitat de la 
PAtria, el franquisme dedueix la necessitat de bastir un Estat unitari i cen- 
tralista que garanteixi la unitat de <(las tierras de España)> enfront de qual- 
sevol intent d'autonomisme i, per descomptat, de federalisme o d'indepen- 
dentisme. De fet, el simplisme maniqueu típic del franquisme identiíica, 
intencionadament, els plantejanlents autonomistes o federalistes amb els 
separatistes. Al <{separatisme)> se li atribueixen la immensa majoria dels 
mals que ha sofert i sofreix la Phtria i, conseqüentment, la preservació de 
la seva unitat (uniformista) es converteix en un dels principis fonamentals 
que serveixen per legitimar el cop d'Estat: ctNuestra victoria significa la 
salvación de España [. . .] significa una restauracidn de la unidad nacional 
que estaba amenazada por trafkantes políticos y por traidores separatistas.)> 
[Declaracions a The New York Magazine, 26 de desembre de 1937.1 

La política uoiformitzadora del Regim fa exclamar a Franco que el 
<cNuevo Estado)) ha superat i resolt el problema <(separatista>> (sic) per 
sempre més: <(El separatismo se ha acabado y que aqui no hay más que 
España que es 10 eterno e inmortal.)> [Burgos, 21 de juny de 1937.1 <<Des- 
de la formacidn de la Unidad Española, 10s problemas separatistas son ar- 
tificiales, creados por espiritus mezquinos, al amparo de eso que llaman 
libertad de pensamiento y que sirve mucbas veces para arruinar las nacio- 
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nes o para destruir su unidad.), [Declaracions a La Prensa de Buenos Aires, 
1937.1 Els fets s'encarregaran de demostrar conr estaven &allunyades de 
la realitat aquestes paraules. 

d )  Uniformisme politic i <(funcionalisme predeterminat)> de tots els 
elements socials. Com ditiem abans, el principi d'unitat té una segona con- 
creció fonamental: la unitat o uniformisme polític. En efecte, el franquisme, 
en base a la necessiria unitat política, s'oposa, per disgregadora, a la demo- 
crkcia liberal, al parlamentarisme, als partits polítics, etc.: <tHay que soldar 
al pueblo dividido por 10s partidos politicos>>, deia Franco l'abril de 1937 
i més tard en una altra ocasió afegia: <(No puede discutirse, no pueden sem- 
brarse nubes, porqwe de las discusiones nacen 10s partidos y de kstos las 
partidas, y porque una Españ~z dividida es una España perdida.)> [Barcelo- 
na, 26 de gener de 1942.1 

En realitat, el franquisme, enllacant directament amb el corrent rege- 
neracionista, s'oposa a <(la política)> -la qual ingitnuament va pretendre 
prohibir (vegeu el Decret de 25 de setembre de 1936)- i als polítics. Fran- 
co és prou explícit: <(Queremos milites, soldados de la fe y no politicos 
ni discutidores.)> [Salamanca, 19 d'abril de 1937.1 Aquesta aversió envers 
la política, aquest pretits apoliticisme es completa --també <tregeneracionis- 
tarnent>+ amb una vaga pretensió de <(tecnicisme)>: <(Por eso [afirma Fran- 
col, en esta primera etapa de cirujia de urgencia [observi's la imatge rege- 
neracionista del cirurgip] en la que tenemos que desarraigar 10s errores, alla- 
nar 10s odios [ . . . lnecesitamos del arbitri0 ministerial, basado en la compe- 
tencia de sus colaboradores, administradores y elementos tkcnicos, para sacar 
a la nación del trance en que se habia metido.), ['Terrassa, 28 gener 1942.1 

Potser sigui aquest pretbs apoliticisme el que impulsés Franco a negar 
que el cop &Estat hagués tingut una finalitat política: <(Todo el mundo 
sabe [sic] que no he iniciado el Movimfento para ningdn fin politico. La 
politica no me ha interesado nunca ni jamús pensk en representar el Poder 
supremo de la nación>> [al Corriere della Seva]. Potser per aixb, en una de- 
mostració de cinisme, el Caudillo afirmava: <tYo no tengo ningzín gusto es- 
pecial: no fumo, ni tengo afición por el alcohol. Lo p e  me distrae mús es 
jugar con mis hdjos [jsic!] Cuando haya concluido mi misión, me retiraré 
al campo para vivir tranquilamente la vida de familia.)> [Declaracions a 
Asahi, 25 de novembre de 1937.1 Com el <(separatismes -i després la 
ct qüestió religiosa)>-, la politica queda totalment superada: <t Las luchas 
eminentemente politicas han pasado para dar lugar a las económicosociales, 
y España, por haber sabido descubrir a tiempo erz et proceso politico de 
10s pueblos esta nueva era de 10 social, ha podido adelantarse en vavios 
años en la solución de sus prob1emas.n [Discurs inaugural de Ridio Na- 
cional per a Amitrica, 20 de juny de 1945.1 
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Perb, de fet, Franco no s'oposa a tot tipus de política. Com a bon co- 
neixedor de la Dictadura de Primo, en alguna ocasió reconeix els perills 
&un total apoliticismell Franco allb a qui: s'oposa és a la política liberal i 
s'hi oposa -segons diu repetidament- perque crea <(divisions)> i perqui: 
destrueix la unitat, perb, sobretot, perqui: aquesta política és radicalment 
contriria a la política estamental de 1'Espanya anterior al segle XIX, que és 
precisament la política ideal del Caudillo, la política que es proposa res- 
taurar: <tEspaña lucha también [. . .] contra un 1lTberalismo que destruyó 
nuestra unidad, como destruyó nuestros gremios, como destruyd nuestras 
cojradias y nuestras hermandgdes, y que habia vaciado la riqueza y el por- 
venir de Espafia.)> [Granada, 20 d'abril de 1939.1 <(Hemos de hacer desa- 
parecer el viejo concepto de las masas proletarias, a quienes hizo puoteta- 
rios la democracia, porque en España no habia proletarios y el liberalismo 
fue el instrumento de ello. En España no hab i~  más que hidalgos, e hidal- 
gos era8 antaño 10s señores y 10s segundones, como 10s pecheros, porque 
de éstos surgió nuestra gloriosa injanteria.u [Terrassa, 27 de gener de 
1942.1 

En definitiva, malgrat que Franco no ho repeteixi massa sovint, la seva 
crítica a la democrhcia és la critica que li fa tot el corrent reaccionari de 
pensament -no sols a  espanya- sobretot després de les primeres revo- 
lucions socialistes  triomfant^.^^ S'acusa a la democricia per la seva incapa- 
citat de frenar la revolució, se l'acusa d'haver donat a les classes populars 
els instruments que facilitaren I'inici del procés revolucionari. Franco ho 
afirma clarament: <(El mundo liberal [vol dir demoliberal], al especular 
con 10s v o t a  les creo' [es refereix a les classes populars] Ca conciencia de su 
propia fortaleza, y entonces se inició el proceso revo1ucionario.n [Madrid, 
7 de desembre de 1942.1 Enfront de la democrhcia liberal Franco es pro- 
posa la restauració i el restabliment de <<la verdadera Espafias. 

En realitat, tots aquests principis d'apoliticisme, tecnicisme i antide- 
mocrhcia liberal i en una paraula, d'uniformisme polític són conseqüi:ncia, 
al nivell ideolbgic, del punt de partida del pensament franquista. La pre- 
tensió d'un <tuniformisme polític)> deriva de forma immediata de la unitat 
organica de la Pitria; per aixb el franquisme, partint d'una idea organi- 

22. <<Es necesario --diu Franc- que todos se convenzan de que 10s pueblos no 
pueden vivir sin politica. Nosotros tenemos un doloroso ejemplo de que sin ella un 
Estado no puede sostenerse: 10s años venturosos del glorioso general Primo de Kive- 
ra,, Medina del Campo, 29 maig 1942. 

23. Aiib no vol dir, naturalment, que la crítica <<de dreta* al liberalisme partís 
únicament del pensament estrictament <{reaccionari)>. Vegeu en torn a aquesta qüestió 
--especialment referit a certs corrents del corporativisme- les suggestives phgines de 
Martínez Alier a <{Cuadernos del Ruedo Ibérico>>, 58-60 (1977): 45 a 51. 
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cista de la societat, considera qur: cadascun dels elements o brgans que com- 
ponen, jerhrquicament, aquest organisme social tenen prtviament i preci- 
sament encomanada una funció especifica, del compliment precís i mechnic 
de la qual depi:n el correcte funcionament del tot: ctHoy, la preocupación 
para después de la victoria consiste en orientar el Estado en términos ta- 
les que el pueblo se incorpore definitiuamente a la labor de gobierno y que 
por cauces legitimos y serios [ . . . 1 se logre en España una absoluta justicia, 
ocupando cada uno el lugar que le corresponde en la nueva tarea nacional.,, 
[Declaracions a La Nación, 2 de novembre de 1938.1 I afegia: <(Espa- 
ña [.. .]  en la que cada uno znterviene en 10 p e  entiende y no en aquello 
que no entiende.)> [Granada, 20 d'abril de 1939.1 <tYa que del trabajo que 
realice cada uno dentro de la comunidad depende el bienestar del pueblo.,> 
[Declaracions a Leipziger Illustrierte Zeitung, juliol 1937.1 

Dintre d'aquest esquema, la política no era mis que una activitat t6c- 
nica, una funció, com qualsevol altra de les iuncions socials, que havien 
d'exercir, per disposició o enciirrec de l'únic representant de la voluntat 
de la Pitria -el Caudillo- aquells individus que fossin, al seu parer, els 
més capacitats per portar a terme aquesta tasca. D'ací es deriva, entre altres 
conseqü&ncies, la idea elitista tan típica del pensament reaccionari, de la 
selecció dels millors: <tTenemos que buscar una selección, una minoria se- 
lecta por sa fe y por su espiritu que sirva de constante acicate, que en- 
cuadre a las masas populares, que las lleve a ~zuestra doctrina como un 
nuevo Evangelio y que despierte en ellas la fe.)> [Lugo, 21 d'agost de 1942.1 
<(En la fe y en la superioridad sobre 10s demás se basa el derecho para 
encuadrar y dirigir a 10s otros.)> [Madrid, 20 de desembre de 1943.1 

La política es converteix en un <tofficium)>, en un <tservicio)> o funció 
privada exercida per encirrec del superior jerirquic. Deixa de ser una ac- 
tivitat pública --de la POLIS-- per convertir-se en una funció o activitat 
privada: <tHay que dar a la Patria cuanto se tiene, y no se 10 da quien 
guarde reservas mentales, quzen se siente ofendido al ser apartado de un 
puesto o de un servicio; nuestros cargos se sirven como la centinela, en 
constante tensión y sacrificio, y se relevan cuandu la natural fatiga 10 acon- 
seja.)> [Madrid, 19 de maig de 1939.1 <tHay también en nuestra zona per- 
sonalidades capaces por su talento, laboriosidad y honradez, de ayudarme 
a conducir España hacia sus destinos gloriosos.~> [Declaracions a ABC de 
Sevilla, 19 de juliol de 1937.1 

És per aixb que la legitimació dels homes clue ocupen els ciirrecs po- 
lítics no es basa en una representació atorgada a través d'un vot, sinó en 
un enchrrec per realitzar una funció; en definitiva, i'origen, fonament i 
legitimació del poder del personal polític resideix exclusivament en el Cap 
de 1'Estat que els nomena perqui: collaborin amb ell, en un pla de subordi- 
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nació, com a <rttcnics)> o experts. D'aci, sens dubte, els principis de lleialtat, 
d'adhesió personal, que repeteixen constantment els membres del personal 
polític franquista. 

Pel que fa als altres elements que componen el cos social, la seva fun- 
ció és clara: han de limitar-se a ocupar crcada uno el lugar que le corres- 
ponda [deia Franco] en la nueva tarea nacionaln, perqui: a ctEspaña [...] 
cada uno interviene en lo que entiende y no en aquello que no entiende.}, 
En altres mots, cadascú ha de complir la funció social encomanada. Pel que 
fa a la funció política, que no els correspon, la seva actitud, clara i cons- 
tantment exposada per Franco, ha de ser de crresignación, disciplina, espí- 
ritu de sacrificio [de] fe ciega)>: <tLo Único que he de pediros es resigna- 
ción, disciplina, espíritu de sacrificio [una voz del pueblo ilo que t d  man- 
des Franco!] Lo sé, sé que será 10 que yo mande, pero quiero que tengáis 
fe, que tengáis fe ciega.)> [Reus, 30 de gener de 1942.1 <<Se realizará la 
Revolución Pendiente si vosotros sois uno en la obediencia, en la fe y en el 
impulso. )> [I1 Aniversario de la Exaltación. ] 

Quan excepcionalment s'accepta la participació política dels súbdits, 
aquesta participació es troba també previament reglada i ordenada, es con- 
verteixen, en paraules de Lojendio, en crfuncionaris)> que porten a terme 
aquesta determinada funció política a través dels organismes naturals d'a- 
questa societat necestamental en la qual estan inscrits. La democrhcia or- 
ghnica deriva, sens dubte, d'aquestes premisses: <rY a la explotación liberal 
de 10s españoles, sucederii la racional participaciión de todos en la marcha 
del Estado a través de la función familiar, municipal y sindical.* [Salaman- 
ca, 19 d'abril de 1937.1 <(El nuevo Estado español sevá una verdadera 
democracia en la cua2 todos 10s ciudadanos partzciparán en el gobierno por 
medio de su actividad profesional y de su función específdca., [Declara- 
cions a News Semice dels USA, novembre 1937.1 

Lojendio resum amb aquestes precises i apo1ogi:tiques paraules els prin- 
cipis d'ordre, autoritat -que després veurem-, uniformisme, funcionalis- 
me i elitisme: <tFrente a la lucha crónic~ una armonia dirigida. A cada indi- 
viduo un puesto. Cada ciudadano ha de considerarse como un funcionari0 
del nuevo Estado y parte intima del mismo por consiguiente [...I El con- 
cierto estatal ha estado abandonado a una masa de gente desligada y en 
pugna. En el conjunt0 del nuevo Estado han de sonar 10s instrumentos con 
orden y armonía, y no a su antojo, han de ser seleccionados 10s primeros 
por méritos de capacidad y de patria y han de marchar todos conducidos 
por una mano única y diestra, enérgica y generosa.)>24 

24. Ignacio M. Lojendio, Régimen polític0 del Estado español (Barcelona: Bosch, 
1942), pp. 11 i 12. 



Aproximació a la ideologia del franquisme 

Ggicament, per mantenir la interdependencia funcional de tots els 
organismes es requerirh un ri!gim autoritari que garanteixi una ferria dis- 
ciplina i, en definitiva, una estricta jerarquia funcional. Així, doncs, el fran- 
quisme, en oposició a all6 que considerava <tabstencionismen de l'Estat 
liberal, reivindica l'organització autorithria del <<Nou Estat),, <(basado en la 
práctica [afirma Marcotte en to també apologetic] sobre 10s principios de 
jerarquia y disciplina)>.25 Pel que fa al cas, les cites podrien ser innombra- 
bles, bastin com exemple aquestes dues: <<La nuestra es una marcha orga- 
nizda, ligera y con orden, etz formacidn disciplinada. C.. .] y en esta mar- 
cha jerárquica [...] no cabe alto en el camino [...] cuando el Estado 
se vuelve indiferente y cuando a la cabeza pelasante del Caudillo suceden 
las asambleas deliberantes de hombres sin responsablidad, en que el ex- 
tranjerismo se adueña de España y es causa de nuestra decadencia.>> [Bur- 
gos, 18 de juliol de 1938.1 <(Pensemos que parn zlna empresa tan grande 
cua1 es levantar a España y conducirla por el camino del Imperio se necesi- 
tan tres cosas: un mando, una disciplina y una obediencia.)> [Saragossa, 
31 de gener de 1942.1 En efecte, a imatge i semblanga de la vida castrense 
-la vida era per al franquisme una milícia-,26 els principis de jerarquia i 
disciplina, ultra ser una de les consignes més repetides, varen constituir les 
dues coordenades primordials sobre les quals construí el regim autoritari 
que s'havia imposat com a missió fonamental lla funció repressiva. La fina- 
litat d'aquesta tasca repressiva no podia ser més radical. Franco ho ex- 
pressa en aquestes concises i brutals paraules: es tractava de ctdejar limpio 
el solar para nuestro edificio)> [24 de gener de 19421 i afegia <<jay de aquel 
que se tuerza! porque C...] juro yo, con 10s españoles, apartar y hundir a 
quien se oponga. )> [Gijón, 18 de setembre de 1939.1 El simple dubte o la 
vacillació havien de ser rhpidament reprimits: <<Este es el Movimiento 
nacional orgánico, el Movimiento forjado por las filas apretadas de todos 

25. Marcotte, L'Espagne nat2onal-syndicaliste (Brust:las: A. Puvrez, 1943), p. 132. 
26. Nombrosissimes podrien ser les cites de Franco, sobretot en la primera etapa, 

en les quals es posa de manifest aquesta concepció de la vida com una milícia, la so- 
cietat com un quarter, la negació de la pau com una situació lbgica i normal: <(Todo 
ciudadano es soldado)>, deia Franc0 a Terrassa el 27 de gener de 1942. <(La vida es 
lucha y la paz sólo un accidente. X porque el10 es usi, después de vuestro esfuerzo en 
la campaña ... hemos de continuar nuevamente, en el misrno ánimo, la preparación para 
la lucha>>, Vigo, 20 d'agost de 1942. ccY yo os digo: {es que existe la paz? Y o  niego la 
existencia de la paz. Cuando 10s tiempos son tranquilos, cuando la paz reposa sobre 
nuestra nación, cuando creernos recibir una aparente sensación de calma, es cuando 
se están formando las ternpestades que van a descargar sobre las naciones. Unidad y 
disciplina es tradicional exigirlas a 10s Ejércitos corno base indispensable para la vic- 
toria; yo os digo que hoy hace falta mucho más: que esta unidad y esta disciplina que 
antes eran atributos castrenses, se conviertan en normas para la nación. iDesdichado 
el país que quiere afrontar la guerra sin tenerlos!)) Saragossa, 3 de desembre de 1942. 



<<Papers,: Revista de Sociologia 

en una rnisma dirección, y a aquel que dude o vacile, arróllese por las 
masas, porque la sangre uertida, . . (atrolzadoras ovaciones impiden oir el 
final de la frase).)> [Valencia, 3 de maig de 1939.1 

Podríem preguntar-nos si el pensament de Franco entorn del tipus de 
regim que pretenia establir no anava més enllh &aquestes constants i cla- 
res referencies a l'ordre, la disciplina, la jerarquia, la repressió, etc.. . 
Podríem preguntar-nos, per exemple, si no es troba en Franco explícita- 
ment reconeguda la necessitat de construir un Estat totalitari a l'estil dels 
imperants a l'Alemanya o a la Ithlia coethnies. Una exhaustiva resposta a 
aquest interrogant ens portaria més lluny dels límits que m'he imposat en 
aquest trebali. Em limitaré, doncs, a assenyalar sinteticament les premisses 
essencials de les quals hauria de partir, al meu entendre, una resposta 
correcta a aquesta qüestió. 

Primer: cal tenir molt present que el pensament polític de Franco 
resulta enormement contradictori en allb referent al tipus de regim polític 
que pretenia implantar. Franco no va tenir o no va expressar cap idea clara 
i ferma al respecte. Excepte una serie de principis bhsics que mantenia 
nítids i constants -poder personal, absolut i vitalici, autoritarisme, unitat, 
ordre, disciplina, jerarquia- pel que fa als altres extrems sembla com si 
no tingués més que idees vagues i, molt sovint, contradictbries. Així, en 
nombroses ocasions, abans de 1942, afirma que el seu regim és un regim 
totalitari a l'estil del nazi o del feixista? per6 també és absolutament cert, 
encara que sovint oblidat, que durant aquest mateix període en no menys 
nombroses ocasions negh qualsevol concomithncia amb aquests regims." 

27. Citem com exemple les següents paraules: <{El nuevo Estado seguir; la es- 
tructura de 10s regimenes totalitarios, como Italia y Alemania. Se revestir; de las 
formas corporativas)> (declaracions a United Press, 27 de juliol de 1937). ctSerá 
parecido al régimen de Italia y de Alemania en 10 que robustezca el principio jerbr- 
quico, exalte el amor a la Patria, realice la justicia socialn (declaracions a New York 
Magazine, 26 de desembre de 1937). <(Se inspirarb, desde luego, en las normas de 
Italia y Alemania, pmo con caracteristicas netamente nacionales, (declaracions a United 
Press, juliol de 1937). aA un Estado neutro y sin ideales le sustituye el misional y 
totalitario)> (Burgos, 18 de juliol de 1938). 

28. Així, per exemple, en unes declaracions concedides a <(Candide, el 18 d'agost 
de 1938 -per tant, abans d'acabar la guerra- afirmava: <<Las principios en que se 
inspira nuestra Revolución Nacional se basan, como ya le dije, en la noción de la ccper- 
sona humana)>. Para nosotros, la integridad espiritual y la libertad del hombre son 
valores intangibles. Y he aqui 10 que diferencia también nuestra doctrina de las doc- 
trina~ totalitarias que todo 10 atribuyen al Estado, es esto 10 que da su carácter propio, 
10 que la especifica de las demás doctrinas L...] la concepción del mundo y de la vida 
Este carácter católico bastaria para distinguiv del estatzsmo mussoliniano o del racismo 
hitleriano nuestra Revolución Española que es una vuelta integral a la verdadera Es- 
patia, una reconquista tota1.a El periodista li pregunta després: a ~ E n  el orden inte- 
lectual no hay riesgo de que el germanismo experzmente un aumento de prestigio 
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De fet, Franco en un lapse escassament d'un mes havia afirmat que el seu 
regim no era un regim totalitari per negar-ho a continuació i tornar-ho a 
acceptar poc més tard. 

En segon lloc, cal advertir que, malgrat que, ja abans de 1942, any 
en el qual les potencies de 1'Eix comencen a sofrir les primeres grans der- 
rotes belliques, Franco havia volgut assenyalar diferencies amb els dos 
regims totalitaris. De totes passades, els principis aportats pel Dictador 
per fonamentar la distinció no són vhlids en la mesura que són principis 
que ai nivell ideolbgic també estaven reconeguts pels altres rirgims totali- 
taris, especialment pel feixism~e -reconeixement tle la <<persana  humana^, 
respecte a la religió, fonament en la tradició, pretensions de <veritable de- 
mocrAcia)>. L'abskncia d'un clar racisme com a principi ideolbgic, absent 
en gran part també en el feixisme, no pot servir com argument per afirmar 
que un regim no és totalitari. 

En tercer lloc, ha de tenir-se en compte que, malgrat les referkncies 
de Franco al totalitarisme de tipus feixista i 16:s nombroses disposicions 
legals que pretenien, fins i tot explicita ment^ cooperar en la construcci6 
d'un regim totalitari, a la prhctica, aquests principis i aquestes mesures, 
que sens dubte existiren, no tingueren més que uns efectes molt limi- 
tats. Per6 aquest és ja un tema diferent del que ens ocupa. Crec, en defi- 
nitiva, que pot afirmar-se que el pensament polític de Franco no coinci- 
deix plenament amb la ideologia feixista, malgrat que en pren certs elements 
(especialment en la versió falangista del feixisme). De fet, a la prhctica al- 
guns dels mecanismes que podien haver servit per construir un Estat tota- 
litari de tipus feixista -per exemple el Partit únic-- varen quedar inuti- 
litzats per voluntat manifesta del Caudillo. Perb, com deia abans, l'anhlisi 
del regim franquista són ja <{figues d'un altre paner>>. 

entre 10s espaiioles? dnica y exclusivamente en casos de individualidades aisladas 
-respon Franc- y esto por razones científicas o técnicas antes que por afinidades 
espirituales. Nuestras concepciones del mundo, nuestras tradiciones nacionales, nuestros 
caracteres son demasiado diferentes para que pueda establecerse jamás un contacto en 
profundidad. Nuestro Movimiento no corre peligro alguno de sufrir deformaciones 
extranjeras. Tampoco corre el peligro de <tfascistizarse* y menos de ctmarxistizarsew. 

29. Entre els textos legals de més important relleu en els quals el legislador 
qualifica de totalitari el rkgim franquista, hauria de cltar: el Decreto de Uniíicación, el 
Fuero del Trabajo, la Ley de Prensa de 24 d'abril de 1938: També poden servir 
d'exemple d'aquesta voluntat d'organitzar un Estat totalitari: l'ordre de 30 d'octubre 
de 1937 en la qual entre altres coses s'afirma: uHasta tanto que 10s trabajos encami- 
nados a dar la organizaci6n adecuada al nuevo Estado tofalitarios o l'ordre de 
14 de desembre de 1938 en la qual textualment s'establia: ahiientras se organiza con 
carácter definitiu0 el Estado totalitarion o el Decret de 22 d'abril de 1938 que com 
a conseqi2ncia de les ctansias totalitari as^ del nou regim, 1'6nic que podrh concedit 
indults o decretar amnisties ser& d cap de YEstat. 

3 
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e)  Unitat o <charmonisme)> econdmic i social. En tercer lloc el prin- 
cipi d'unitat sipifica unitat econbmica i social o, més precisament, har- 
monia entre tots els factors i elements que participen en la producció. Ca- 
dascun d'aquests factors no són més que simples ~brganss, jerarquicament 
i harmbnicament articulats, al servei del gran i únic organisme de la Pitria, 
en aquest cas representat en la icEconomía Nacional)>. 

Enfront de la competencia disgregadora del liberalisme i enfront del 
materialisme disgregador de la lluita de classes <(inventada)> [sic] pel mar- 
xisme, el franquisme pretén presentar-se com una tercera i superadora op- 
ció -el tercerisme utbpic del qual parla Marsal- basat en la neces- 
saria harmonia entre tots els factors de la producció, subordinant els seus 
interessos particulars a un interes suprem i suposadament unitari i superior 
que és 1'interi.s de la Phtria: <(El hecho de que la economia liberal, mon- 
tada sobre toda clase de intereses en lucha, haya invadido el campo de las 
agrupaciones sindicales, impuso la imperiosa necesidad de encuadrar las 
nuevas organizaciones sindicales dentro de la política del Mouimiento, que, 
evitando el reverdecimiento de las viejas semillas, aseguren la estrecha co- 
laboracidn de cuantos intervienen en la produccidn, subordinando sus inte- 
reses a 10s supremos de la Naci6n.n [Madrid, 18 de juliol de 1942.1 

La idea d'harmonia, de comunitat de la producció i de subordinació als 
interessos suprems de la Patria, apareixera amb insisti.ncia en nombroses 
disposicions legals. E! paroxisme de la teoria <tharmonistan i, alhora la més 
clara expressió de la seva última funcionalitat, resta patent en la següent 
cita: <(Unos falsos principios os alzaban [es refereix als obrers de la Co- 
runya] contra el capital, sin deciros que había una Patria que estaba por 
encima del capital y del trabajo [. . .] hemos de imponer disciplina porque 
sdlo con ella y con la colaboracidn estrecha del empresario y del obrero 
puede implantarse una justicia.)> [La Corunya, 22 de juny de 1939.1 Les 
cites referides al cctercerisme utbpic, són innombrables, vegeu, com a sim- 
ple mostra, aquest exemple: <(Hemos tenido que combatiu, tanto 10s tópi- 
cos liberales de propiedad absoluta y omnímoda, como el concepto mesiá- 
nico marxista de la sistemútica destrucción de las riquezas.>> [Madrid, 10 
d'octubre de 1943.1 De les també innombrables cites sobre el <tharmonisme 
econbmic)> recullo la següent: <(La economia sabéis que es un todo armó- 
nico en el que reina un equilibrio que no se puede impunemente perturbar, 
y cuando este equilibrio se destruye, con la pérdida de la riqueza viene la 
ruina y la miseria para todos.)> [Discurs als <(productores españoles>> amb 
motiu de la festa de l'exaltació del treball. Madrid, 18 de juliol de 1942.1 
Les conseqüitncies d'aquestes premisses són diverses. En primer lloc, el 
plantejament <tnacionalista)> del franquisme -tot subordinat a la <cunidad 
nacional)>- porta, com hem vist -junt amb altres factors- a optar per 
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una política econhmica de tipus autdrquic. En segon lloc, per aconseguir 
I'harmonia i la subordinació a I'interks galeral, 1'Estat ha d'organitzar i 
ordenar I'activitat econbmica. D'ací l'intervencionijme estatal tan fonamen- 
tal en la política econbmica de postguerra. li, per últim, cal retenir que el 
principal instrument per ordenar i intervenir en L'economia que utilitzari 
I'Estat ser2 el Sindicat, l'organització sindical de l'economia. És per aixb 
que es va poder qualificar --si bé que amb certa imprecisió- el <(Nou 
Estat)> com un Estat sindicalista o Nacionalsindicalista com l'anomenava el 
mateix Franco en unes declaracions a La Prensa el 1937. De totes pas- 
sades, el sindicalisme vertical no es va limitar a ser un dels instruments de 
la política intervencionista de PEstat, sinó que parallelament desenvolupi 
una tasca de molt més gran transcendencia: el control estricte dels obrers als 
qui prkviament se'ls havia destru'it els seus propis organismes de represen- 
tació i de pre~sió.~" 

El corporativisme catblic, el tradicionalista i el falangista es combina- 
ran sense grans dificultats a l'hora de  bastir l'organització sindical. Obvia- 
ment hi hagueren tensions internes entre aquestes tendsncies perb mai 
varen arribar a I'extrem de posar en perill l'organització ni, per descomp- 
tat, el rkgim. Segons les etapes es pvsA més o menys kmfasi en l'un o l'altre 
dels models proposats, perb sobretot es varen potenciar al mixim els in- 
dubtables punts de contacte que existien entre ells. 

Perb reprenguem el fil del nostre discurs Deia més amunt que el 
franquisme partia d'una pretensió <ctercerist:l)> entre el capitalisme i el so- 
cialisme. No cal insistir, per obvi, en el fet incontestable que a la prhctica 
1'Estat franquista actui com a garant -<teficap> o no és ja una altra qües- 
tió- del capitalisme. El que si voldria posar de manifest és que per poc 
que s'aprofundeixi el pensament de Franco. es veu ben clarament que el 
seu <(tercerisme)> no és <(pur)>. La seva opció per una de les dues alterna- 
tives resti palesa des d'un primer moment i va anar reforcant-se amb e: 
temps. 

La seva crítica al comur~isme -al qual qualifica d'antiespanyol- 6s 
total i radical. El carhcter estrictament contr:~revolucionari del cop dd'Estat i 
del Regim, tantes vegades negat pels seus apologistes, mai no fou dis- 
simulat pel Dictador. Aquest és un esforc clarificador que certament li 
hem d'agrair: <(La revolucidn comunista fomentad~ por las alturas del po- 
der, habia estallado, y el Ejtrcito, haciéndose ecu del sentir de todos los 
espafioles honrados, en cumplimiento de un sagrudo deber para con Dios 

30. Sobre aquest tema resulta interessant la tesi de M. A. Aparicio, <<La funcio- 
nalidad política del sindicalisrno espoñol. 1936-19d1Js, que segons les meves notícies 
esta a punt de ser publicada. 
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y para con España decidió lanzarse a su sa1vación.n [Burgos, 18 de juliol 
de 1937.1 <tLuchamos por liberar a nuestro pueblo de Zas influencias del 
marxismo y del comunismo internacionales, que se introdujeron en nuestro 
país para hacer de España una sucursal del bolcheviquismo moscovita [.. .IM 
ccOtra de las caracteristicas que desencadena contra nuestro régimen una 
campaña rígida y sistemática de calumnias es su inquietud [sic] ante el co- 
munismo. Nuestro anticomunismo no ha sido un capricho, sino una nece- 
sidad; parte de un hecho español que no puede desconocerse; nuestra lu- 
cha por liberar a España de 10s poderes ocultos que amenazan destruirla, 
y entre ellos el comunismo ocupa lugar preponderante. El comunismo como 
sistema es para nosotros la negación de todos 10s principios que sostiene 
la religión Católica, la destrucción de un orden económico logrado con la 
aportación y sacrificio de generaciones durante siglos; la negación de la Pa- 
tria en su sentido de dimensión histórica y la estafa más grande en el orden 
social.)> [Madrid, 17 de juliol de 1945.1 Aquesta visió contrarevolucionl 
ria del cop d'Estat aviat s'estendrii a una idea de defensa de tota la civi- 
lització occidental amenacada pel <(virus bolchevique)>: <(Se trata de una 
fase de la revolución bolchevique; que teniendo por escenari0 nuestro so- 
lar, nos corresponde al paladinaje de una fe, una civilización y una cultura, 
gravemente amenazada por 10s principios rojos comunistas [que] lograron 
en febrero de 1936, ocupar 10s resortes del gobierno, ofreciendo a Rusia la 
bolcheviquización de Espnña. He aqui el por qué nuestra contienda rebasa 
10s limites de 10 nacional para convertirse en Cruzada, en Ca que se debate 
la suerte de Europa.)> [18 de juliol de 1938.1 <(Estamos empeñados en una 
Cruzada contra el comunismo E...] 10 mismo que España salvó la civiliza- 
cidn mundial en la batalla de Lepanto, ahora ha emprendido otro acto bis- 
tórico semejante.)> [Declaracions a Colliers, 7 d'agost de 1937.1 En canvi, 
la critica al capitalisme és molt més matisada. En realitat, no  critica el 
capitalisme avanCat sinó el manchesterih precisament per poder-li oposar, 
per exemple, un intervencionisme estatal, plenament acceptat en el món 
capitalista de lli.poca. 

És ben cert que Franco assegura que el Movimiento és obra de tots i 
per a tots. En benefici de totes les classes socials: <(Nuestro Movimiento 
vino a traer la paz y la hermandad a todos 10s sectores españoles. A las 
cluses amenazadas de sucumbir, sumergidas por las masas, desbordada la 
seguridad de sus vidas y el disfvzdte trunqui10 de sus patrimonios. Y a 10s 
injustamente mal tratados, la certeza de una obra social progresivamente 
rea1izada.n [Padrón, 19 d'agost de 1942.1 Perb, malgrat sostenir que és 
<cel Movimiento de la España enteran, explica molt clarament que aquest 
té com a finalitat el <(restaurar y restablecer la verdadera España)>: <(Quieren 
decir que yo soy una hechura de la Espatia capitalista, de la nobleza y de 
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10s grandes propietarios, pero es un gran error. Yo no tengo otra ambición 
que combatir por el bienestar y la paz del pueblo e.rpañ01, [sin embargo, en 
el Frente Popular] el orden social fue completomente destruido en 10s bru- 
zos de  la Tercera Internacional. Nosotros no podinmos dejar que esto se 
llevase a cabo y por el10 nos levantamos pava s,dvar a Espaga de la des- 
trucción. Nuestro fin es restoblecer y restarirar la verdadera España para 
el bien estar de nuestro pueblo después de haber deshecho el comunisme.)> 

[Declaracions a Asahi, 25 de novembre de 1937.1 
Per aixb no és estrany que, deixant de banda tota velle'itat <cterce- 

rista)> reconegui com a principis <(naturals), els principis fonamentals de 
l'ordre capitalista. Així, per exemple, la propietat privada no solament és 
respectada sinó que es considera dret natural de la persona humana: <tAnte 
la tesis marxista destructora, nosotros afirmarnos el derecho de la propie- 
dad como don de la naturaleza, nacido con el hovzbre, y 10 consideramos 
fruto natural de  sus esfuerzos físicos e ivitelectuales.)> [I &octubre de 
1943.1 La propietat privada, Xa iniciativa privada i l'estalvi són per a Fran- 
co el fonament de la justícia i del desenvolupament econbmic: <{Si nosotros 
destruimos la propiedad particular, la nattaral arnsia de  poder, el estimulo 
del trabajo y de  las actividades, habremos matado el motor más poderoso 
para el progreso económico. S i  destvuimor la iniciativa privada, que ha sido 
el alma de  todas las obvas conocidas industriales, militares, agricolas y de 
todo orden, habremos destruido el nacimiento y el poder creador de  las 
empresas, que no puede ser sustituido por las init:iativas estatales. Y si des- 
truimos el espiritu de  ahorro, la capitalización del trabajo acumulado, 10 
que constituye el capital flotante de las  empresa^, indispensable para pagar 
10s jornales y el crédito imprescindible para la vida económica nacional, 
habremos detenido el ciclo económico y habremos destruido el progreso y 
la prosperidad [...I No  se puede logvar esta jzrticia más que observando 
10s principios del orden económico, que sort el derecho a la pvopiedad, la 
iniciativa privada y el ahorro.)> [Badajoz, 1í"l de desembre de 1945.1 

La fal.lhcia del <(tercerisme)> pot comprovar-se fAcilment en analitzar la 
política d'intervenció econbnlica propugnada pel franquisme. En efecte, 
malgrat que el verbzlisme típic del rirgim volgués presentar l'intervencio- 
nisme com un dels mitjans primordials de cara P assolir l'alternativa <cterce- 
ristm, a la prhctica la intervenció no fou més que una política subsidihria 
que oferia un Estat subsidiari a unes classes dominants en crisi per tal 
de refer la seva situació sobre noves bases. Amb aixb no vull dir: a )  que 
no es produís un fort intervencionisme estatal. L'Estat sens dubte va in- 
tervenir en l'economia amb mesures forca radicals en alguns casos -auto- 
rització per establir noves indústries, interrrencii de preus i matsries pri- 
meres-; b )  tampoc vull dir que aquest intervencionisme no suposés una 

37 
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ainvasiÓ,> de zones normalment considerades <<privades)> en perjudici &al- 
guns limitats sectors de les classes econbmicament  dominant^;^^ i c) que la 
intervenció no provoqués importants distorsions respecte als habituals 
mecanismes de producci6 i comercialització que, en no ser substitu'its per 
una nova organització coherent comport;, a més de la corrupció, I'estra- 
perlo i el mercat negre, greus perjudicis per a I'economia del país. 

Vull dir simplement que el que cal retenir és que l'intervencio- 
nisme franquista no solament no va comportar cap principi <<socidit- 
zant,> -certament no sol ésser aquest l'objectiu de I'intervencionisme dels 
estats capitalistes- sinó que ni tan sols servi per crear un potent sector 
públic de I'econsmia, n I'estil de I'existent en els pa'isos de capitalisme 
avancant. Aixb és: un sector públic racionalitzador -dintre del grau de 
racionalisme capitalista-, modernitzador, corrector de les contradiccions 
d d  sistema econbmic, e11 el nostre cas corrector de les deficihcies del ca- 
pitalisme tradicional i arcaic dominant. En suma, no va comportar un 
major grau de <<publicitat)> del sector públic. L'intervencionisme franquista 
i el seu desnerit sector públic tingueren una finalitat estricta i literalment 
subsidiiria respecte a les classes dominants els interessos més imme- 
diats de les quals serví de forma automatica. Si 1'Estat intervingué, si es 
crea un incipient sector públic, fou perqus, com assenyala Clavera, ccelz 
1939 no se podia reinstaurar el capitalisme de 1935 porque la inestabilidad 
de éste era manifiesta y la propia guerra civil 10 p r~eba ,> .~~  Aixi com en 
el pla polític la <(restauració,> va fer necessjria una ctcomissió vicarial,,, que 
de totes passades no va suposar la creació d'una veritable organització po- 

31. Malgrat que certs sectors de la burgesia sofriren conseqü~ncies adverses pro- 
vocades per la política econbmica franquista (basada, com deiem, en I'autarquia i I'in- 
tervencionisme) -vegeu Ribas i Massana, L'economia catalana sota el franquisme, 1939- 
1953 (Barcelona: Edicions 62, 1978)-, resulta absolutament injustificable l'afirmació 
de Velarde que les classes dominants varen estar en contra de Franco i en contra de 
la seva política econbmica per creure-la totalment perjudicial per als seus interessos. 

Naturalment que <tel gran capitalisme*, com diu Velarde, no va controlar Franco 
com si aquest fos un ninot en les seves mans -aquest és un fenomen que no es 
dóna a cap dels regims politics-, perb no crec que pugui sostenir-se que el gran 
capitalisme en bloc fos ctincapaz de controlar el Jefe del Estado. No es que no 10 inten- 
tase, por supuesto. Unn vez clara la resistencia de Francisco Franco, se procuró susti- 
tuirle por otro mis  accesible a sus intereses,. L'anhlisi curosa del pensament de Franco 
no permet justificar una altra afirmació d'aquest autor, que sosté: <<Creo, después de 
analizar la legislación de aquella época --es refereix als mesos que precediren el comen- 
cament de la Segona Guerra Mundial- que si no llega a ser Jefe del Estado guien 10 
era, el golpe de timón a la derecha aún hubiese sido más fuerten (Velarde, ctEpi1ogo)r 
a I'obra colrlectiva La España de 10s años setenta. La Economia, tomo 11, op. cit., 
p. 1012). 

32. Clavera et al., Capitalismo espazol: De la autsrquia a la estabilización (Ma- 
drid: Edicusa, 1973), p. 94. 
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lítica <cpública)> (dintre del grau de publicita,t propi d d  capitalisme) i, per 
tant, ctestatal~,3~ així també, en el pla econbrnic fou necessari introduir un 
Estat interventor que suplís les minvades inver5,ions de les classes domi- 
nants, que potenciés un cert procés industrial, en base a un procés infla- 
cionista que féu pagar sobretot a les classes treballadores --controlades 
per ctintervencionisme sindical>>- el preu d'aquesta industrialització faci- 
litada per 1'Estat a uns grups ben redu'its. Quan pogué prescindir-se de l'in- 
tervencionisme econbmic i del sector públie, l'Estat es va anar retirant i 
aquest sector lliurat cada cop més a mans dc~l capitalisme privat. 

No s0rpri.n per tant que el 1945 Franco reconegui obertament que 
l'intervencionisme estatal -que, com he dit, servia fictíciament per donar 
una imatge cctercerista)>- no era més que una collaboració amb la inicia- 
tiva privada: <tCaracteristica de nuestro régimen en el campo económico 
es la de amparar y estimular las sanas iniciativas particulares, fuente ina- 
gotable de progreso; el que baio él la economia tenga una unidad, que al 
Estado corresponde cuidar y dirigir, no quiere decir que 10 haya de reali- 
zau a espaldas de 10s distintos sectores económi~os, sino en perfecto equi- 
l i b r i ~  y colaboración con ellos. [Madrid, 23 de gener de 1945.1 

Es tracta, a més, d'una intervenció o col~laboració que és sollicitada pels 
mateixos empresaris i que, com reconeix Franco, és comuna a totes les eco- 
nomies modernes i per aixb no  <(espanta)> ni sorprkn ningú, i difícilment pot 
ser qualificada de mesura <trevolucionhria~>: <cHoy se ha demostrado estar 
en la economia moderna todo tan intimamejvte ljgcldo, que son 10s propios 
empresarios 10s que piden medidas [.. .] a tos Poderes Públicos para su 
protección y no hay poder que pueda permaneccr [al margen de] la crisis 
que amenaza a las tndustrias y a 10s campos.>> [Madrid, 1945.1 <tNadie se 
asusta al escuchar a 10s hombres responsables de la economia de 10s pue- 
blos anunciar la continuación de las medidas de intervención una ver ter- 
minada la contienda; ni cuando se pide a Zos Poderes PBblicos incautación 
de fhbricas y nacionalizaciont~s de minas, la que hace varios años hubiera 
sublevado a las conciencias liberales.)> [Madrid, 23 de gener de 1945.1 

De fet, enllacant amb una llarga tradici6 pojjulista del pensament reac- 
cionari espanyol, el que fa el franquisme, més que buscar terceres alterna- 
tives, es portar a terme una paternalista aobr:~ social>>. Quines eren les 
línies mestres en les quals Franco pretenia basar aquesta <cobra)>? En aques- 
ta qüestió, com en tantes altres, sorpren el simplisme del seu plantejament. 

Com hem apuntat anteriorment, per al general Franco el Rkgim tC 
una finalitat ben clara: pel que fa a ctlas clases smenazadas)> (les classes 

33. Un intent de teoritzaci6 més Amplia d'acluestc fenbmens pot trobar-se en el 
meu llibre ja citat, 
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dominants) el Rkgim els proporciona la salvació; a les classes <(injusta- 
mente tratadas)> els promet <(una obrz social )>. <t Lo social)>, per utilitzar un 
eufemisme molt emprat pel franquisme, es converteix en una de les pri- 
meres preocupacions del Rkgim: <(No puede existir tampoc0 unidad ni gran- 
deza de España si 10 nacional y 10 social marchan escindidos o dtvorciados.)~ 
[El Escorial, 3 d'octubre de 1942.1 <(La solución espafiola funde 10 social 
con 10 nacional baio el imperi0 de 10 espiritual. En estos principios, verdade- 
ros e indiscutjbles, se basa toda nuestra obra politica.)> [Madrid, 7 de desem- 
bre de 1342.1 <tL'obra social)> consisteix blsicament a donar <(un major 
benestam a les classes mitjanes i baixes: <tYo quiero que mi politica tenga 
un profundo carácter popular [. . .I Nuestra obra estará orientada hacia una 
constante preocupación por las clases populares, por esas que se han lla- 
mado clases bajas, usi como por la vasta tristeza de las clases medias. La 
victoria tiene que abriv a todos 10s españoles una posibilidad de bienestar 
y de satisfaccióut más verdadera.)> Gs una obra de <tredención social, per 
donar ccdegría y pam> a les classes <tllamadas)> mitjana i baixa: <(El ejemplo 
que España da hoy al mundo al entregarnos por entero a esta obra de re- 
dención socic21.>, ctEstos son 10s vdoves del Régimen y [del] Gobierno [. . .] 
la obra de dar un poco más de alegria y de pan a todas las familias espa- 
ño1as.n [Madrid, 27 de marc de 1942.1 El paternalisme d'aquesta tasca 
resta palks en nombroses ocasions: <(La legislación social de España, como 
es bien sabido, es tal uez la más progresiva del mundo, y en el nuevo Es- 
tado que creamos, el trabajador encontrará siempre un padre y un amigo.), 
[Declaracions a Colliers, 7 d'agost de 1937.1 

Una de les mostres més delirants de paternalisme mesclat amb un 
cert harmonisme social podria constituir-la la següent cita que té molta 
similitud amb el solidarisme militarista del na~ionalsindicalisme:~~ <(En 10s 
fventes fraternalmente luchan y mueren, sin distinción de clases y proce- 
dencias 10s soldados españoles; muchachos de ilustre cuna se acuestan al 
lado del hijo de humildes labradores; abogados, médicos e ingenieros alter- 
nan en las trincheras con sus obreros y empleados. La guerra une y da co- 
hesión a 10s que un sistema politico había artificialrnente separado. Esta es 
la futura España f . .  .] obrero herido, que eres recogido a hombros del 
señor que ayer recelabas; español acomodado que no te parabas a pensar en 
la grandeza del obrero humilde [...I ¿no os sentis todos más estrechamente 
unidos? Esta es la solidaridad nacional que la guerra crea, ésta es la ga- 
rantia de la Nueva España; patronos generosos y comprensiuos [ . . .] ; obre- 
ros patriotas y leales.), [I8 de juliol de 1937.1 En altres ocasions el pater- 
nalisme es mescla amb una visió del obrer molt poc <(humanista*. <<El obre- 

34. Vegeu R. Bonnard, op. cit., p. 64. 
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ro, como todo ser económicamente dkbil, es para nosotros, a parte de un 
hermano un compatriota digno de nuestro afrin, un mecanisme vivo que 
ha costado construir y adiestrar y que 10 m i m o  que el empresario tiene en 
cuenta la conservación y el desgaste de su maquinaria asi necesita cubrir al 
trabajador de todo riesgo; de la vejez, de la inutilidad y de la muerte.), 
[Madrid, 1 d'wtubre de 1943.1 

La pretesa <trevoluciÓ socials va quedar sense encetar. Allb aconseguit 
ho resum Franco: <(La obra social no es para nosotros cosa de hoy, sino 
que nació y tuvo principio en 10s primeros tiempos de nuestra Cruzada 
con aquella primera ley que eximi6 del pago de alquiler, luz y agua a 10s 
trabajadores en paro forzoso y a la que sigrrieront la de crédito .a 10s fun- 
cionarios pzíblicos para la carrera de sus hijos, la de subsidi0 a las familias 
de 10s combatientes pobres; la proclamacia'n del Fuero del Trabajo, que 
constituirá la base histórica de nuestro Derecho Social; la Organizaciln 
Nacional de Ciegos, que ha redimido de stz escktvitud económica, reinte- 
grando a las actividades productiuas, a mils de 25.000 ciegos abandona- 
dos antes a la mendicidad y a la miseria; b del Instituto de la Vivienda, 
que en menos de tres azos construyo' más viviendas modestas que las que 
España habia llevado a cabo en más de medio siglo; la Ley de Salario Fa- 
miliar, que honra nuestra Nación, y que de aíio en año, mejora notable- 
mente la suerte de las famili~rs trabajadoras; la que establece la percepción 
del salario 10s domingos, que aparte de satisfacer una necesidad de justicia, 
hace posible a 10s trabajadores la alegre satisJaccicitz de las fiestas; la mejora 
del Seguro a la Vejez que, aunque triplicamos en su cuantia y adelantamos 
el pago, todavia no nos satisface y no cejarebmos basta ver10 incrementado; 
la del Seguro Obligatorio de Enfermedad que constituye la mejora más 
notable en la asistencia de las c1ases.n Aquesta pretesa ctrevolució social* 
es fa en base a la doctrina de ['Església Catblica, en base a I'Evangeli, com 
a única alternativa a! marxisme: <(Dos formas dicen que hay de hacer jus- 
ticia social: marxista, totalmente fracasada, y la que nosotros propugna- 
mos [. . .] sobre todos estos propósitos [.. .] matztenemos 10s principios del 
Evangelio; nuestra obra seria incompleta si no contáramos con el espiritu; 
y por eso, sobre el pan y la justicia, ha phfesto d Movimiento el reinado 
de la Cruz [...I estamos haciendo también una profunda revolución en el 
sentido social que se inspira en la enseñanzu de /a Iglesia Católica ... Nues- 
tro Estado ha de ser católico en 10 social y en &o espiritual.>> [Declaracions 
a News Service, novembre de 1937.1 

Perb evidentment aquests <(beneficis)>, aquiesta protecció paternal de 
1'Estat envers les classes populars exigeix urla Rrria disciplina i la renúncia 
del treballador a tots els seus mitjans de lluita reivindicativa. D'aci la pro- 
hibició dels partits, organitzacions i sindicats; d'ací la prohibició de la vaga, 
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de la <tdisminución dolosa del rendimiento en el trabajo)> o molt més im- 
pliament i ambiguament, la prohibició <(de todos 10s actos que pertur- 
ben de manera grave la producción o atenten contra ella* [Fuero del Tra- 
bajo art. 3 i 2, respectivament, del Títol XI]. Franco ho expressa amb 
claredat: <tLos obreros, a quienes el proteccionisme del nuevo Estado im- 
pone compensaciones de disciplina y servicio.)> [Saragossa, Primer aniver- 
sari de la Unificación.] 

f )  <{Estat catblic)> o nova alianca del tron I; l'dtar. Aquesta breu ex- 
posició del pensament polític de Franco quedaria inexcusablement incom- 
pleta si no féssim referencia a un últim punt que el Dictador repeteix amb 
insisthcia. Em refereixo a la seva reiterada declaració que l'Estat fran- 
quista és un Estat catblic: <(El nuevo Estado español actuar6 como un Es- 
tado catóJico.)> [Declaracions a Candide, 8 d'agost de 1938.1 En puritat, 
del des punt de vista de les ciencies polítiques i del Dret Constitucional 
l'expressió <<Estat catdic)> sembla una fórmula un xic aberrant, perb, de 
fet, a la prictica, si tenim en compte el paper, certament aberrant, que el 
franquisme doni al catolicisme, l'expressió esdevé, si no correcta, sí com a 
mínim molt grifica. 

Com veiem abans, el franquisme sosté que el catolicisme és el prin- 
cipal element forjador de la Pitria i de la seva sagrada unitat: <(La religión 
Católica ha sido crisol de nuestra propia nacionalidad., [24 de juny de 
1938.1 <(As!, la unidad nacional que forjaron nuestros Reyes Católicos ua 
estrechamente unida a la unidad espiritual y a la expansión de nuestra fe, 
y al lado de las banderas de nuestros Capttanes rnarcha inseparable la Cruz 
del Evangelio. Cuando, en cambio, nuestros valores espirituales sujren la 
enorme crisis de fines del siglo XVIII,  con la invasión enciclopédica y sus 
logias masónicas, se resquebraja nuestra unidad y perdemos nuestro Impe- 
vio.)> [El Escorial, 3 d'octubre de 1942.1 35 Per aixb, l'espanyol és catblic i 

35. Com és habitual en la immensa majoria dels principis fonamentals de la ideo- 
logia franquista, aquesta idea del catolicisme com a forjador de la Pitria --o de la 
Nació- es troba en totes les tendsncies ideolbgiques que en eil s'integren (fins i tot 
el corrent falangista). Així, per exemple, el manifest del Bloc Nacional, a causa d'aquest 
carkter de forjador de la naci6 propi del catolicisme, demana la concbrdia moral (sic) 
entre SEstat i SEsglésia: ctY si queremos una España auténtica, debemos proclamarla 
católica mediante la concordia moral del Estado con la Iglesia, ya que, aparte de otras 
razones, el hecho católico fue factor decisivo y determinante en la formulación de 
nuestra nacionalidad.)> El programa de las JONS, en el seu punt tercer afirmava: 
ccMáximo respeto a la tradición católica de nuestra raza. La espiritualidad y la cultura 
de España van enlazadas al prestigio de 10s valores religiosos)>, i el vuit6 dels punts 
inicials de FE proclamava: ccLa interpretación católica de la vida es, en primer lugar, la 
verdadera, pero además, históricamente, la espafiola)>; per aixb cctoda reconstruccidn de 
Espafia ha de tener un  sentido católicon, el que no vol dir ccque el Estado vaya a asu- 
mir directamente funciones religiosas que pertenecen a la Iglesia. N i  menos que vaya 
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els no catblics no són veritables espanyols: ctNuc?stro Estado ha de ser un 
Estado católico en 10 social y en 10 espiritulal; porque católica ha sido, es 
y será la verdadera España.~ [Declaracions a Ntws Service, novembre de 
1937.1 <(El gobierno nacional [. . . ]  ha sab,ido contuarrestar esa obra que 
por ser anticatólica es antiespañola [ . . . I  no es España ni son verdaderos 
españoles 10s que obedeciendo consignas e,xtranjeras, quemaron 10s tem- 
plos del Señor.)> [24 de juny de 1938.1 <(Nosotros somos católicos. ¡En 
España o se es católico o no se es nada.)> [Declaracions a Candide, 18 d'a- 
gost de 1938.1 Per consegüent, el ~roblemss religiós també queda definiti- 
vament resolt: <(En España no hay problemas religiosos, pues l o  totdidad 
del país es católico. n [Declaracions a Gaceta de 17rancfort, juliol de 1937.1 

Gs indubtable que molts trets de certs corrents cathlics, vinculats als 
propagandistes i als cedistes en general aixi' con1 als sectors més integris- 
tes del Bloc Nacional i als tradicionalistes, varen influir en el pensament 
franquista, l'harmonia social, el corporativisme t:n part adoptat en el sin- 
dicalisme franquista, l'elitisme i la idea de .crjusticia social)>. En definitiva, 
pot sostenir-se amb tota seguretat que els elements aportats pel <(cato- 
licisme>> a la ideologia franquista són nombrosos i de trascendental impor- 
tincia. De fet, ja s'ha repetit moltes vegades, el franquisme és essencial- 
ment la mixtura del pensament catblic tradicional -i corporativista- amb 
els principis feixistes aportats principalment, encara que no exclusivament, 
pel falangisme (que prhiament els havia passat pel tamís de la <(tradició)>). 
Les expressions <tnacionalcatolicisme~> o feixisme c(frailuno)> 36 vénen a ser 
una forma grifica de designar aquest doble component de base del fran- 
quisme i, en el fons, la manifestació externa d'un fel: llargament caracte- 
rístic de la histbria d'Espanya des dels Reis C:atblics: 1'alianc;a entre el 
tron i l'altar, que no solament es manifesta en el suport ideolbgic mutu, 
sinó en una identitat &interessos materials -de tan trigiques conseqiiitn- 
cies. El general Franco explica a la seva simplista manera la importincia 
concedida a I'element <ccatblicn: itNuestra politica tenia que [ . . . 1 descansar 
en verdades eternas. Y éstas fueron: la ley de Dio.~, el servicia de la Patria 
y el bien general de todos 10s españoles [ . . . I  YCI pedi en aquellos momen- 
tos la ayuda de  Dios para ver claramente el' horizonte de nuestra Patria.)> 
[Madrid, 27 de marc; de 1942.'] <<[Del Ev~rngeljo] se pueden sacar todas 
las enseñanzas y todas las normas. Nuestra politica en él ha encuadrado su 

a tolerar introrniriones C...] quiert* decir que el Esrpado truevo se inspira en el esptritu 
tradicional en Españ~, y concordará con la Iglesia las consideraciones y el amparo que 
le son debidos),. 

36. Aquesta és la grhfica i irbnica qualificació que del franquisme fan B. Oltra 
i A. de Miguel en el seu ja citat article. 
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verdad, ese Evangelio todo justicia y sabiduria que nos manda amar al pro'- 
jimo como a nosotros mismos.)> [Málaga, 9 de maig de 1943.1 La Doctrina 
de 1'Església i 1'Evangeli són la base del pretes <(tercerisme)>. Ells ofereixen 
l'alternativa al liberalisme i a la democrhcia: <(Un Imperio levantado sobre 
10s principios eminentemente españoles habia caído al empuje de la Enci- 
clopedia y de las ideas masónicas. Necesitúbamos, por 10 tanto, volver por 
10s fueros de nuestra doctrina católica y por el camino de nuestras glorio- 
sas tradiciones, oponiendo a la democracirs formalista y gúrrula aquella otr8a 
que dimana del Evangelio y de nuestras tradiciones prácticas.)> [Vallado- 
lid, 20 de maig de 1945.1 Perb, com advertíem anteriorment, també oferei- 
xen I'alternativa al marxisme: <(En varias ocaszones he repetido que habia- 
mos entrado en una nueva era de 10 social, que o se realiza bajo el signo 
de nuestro Evangelio o serán la hoz y el martillo 10s que la presidan.r> 
[Valladolid, 20 de maig de 1945.1 

Com és ben conegut, el cop d'Estat i la guerra civil es convertiren, 
amb el reconeixement exprés de la jerarquia eclesibtica, en una itCruzada)> 
en defensa de la Religió catblica i -encara no se sol reconeixer- de la 
seva Església, una de les grans beneficihries d'aquest episodi bdlic de la 
lluita de classes: <([La guerra tuvo por objetivo] la defensa de la civiliza- 
cidn, de mantener una cultura cristiana, de mantenev una fe católica y de 
mantenerla al estilo de Don Quijote.)> [Burgos, 1 &octubre de 1937.1 
<<Nuestva guerra no es una guerra civil, una guerra de pronunciamiento, 
sino una Cruzada de 10s hombres que creen en Dios, que creen en el alma 
humana C. . . ]  que luchan contra 10s hombres sin fe, sin moral, sin nobleza, 
de aquellos que quieren la semana de 40 horas con salavio de 80, salarios 
en detriment0 de 10s obreros antiguos y elegides., [Declaracions a L'Echo 
de Paris, 16 de novembre de 1937.) 

Per últim, a l'estil del més clhssic pensament reaccionari, aquest cato- 
licisme de l'Estat, que és un dels seus pilars bisics i el seu principal ins- 
trument de legitimació, comporta un clar providencialisme, que es mani- 
festa en una visió absolutament providencialista de la histbria, especialment 
de la histbria espanyola recent i una manifesta legitimació providencia- 
lista de la funció i els poders del Caudillo. En aquest sentit s'afirma que 
ala Cruzada>> fou el compliment d'una missió sobrenatural: <(Un Ejkrci- 
to [. . .] deseoso de cumplir su misión casi  sobrenatural.^> [ I 8  de juliol 
de 1937.1 Per aixb l'ajuda divina és constant: <(Contamos con la ayuda de 
Dios [para realizor la "revolución española"], pero mucho hemos de po- 
ner todos de nuestra parte, imbuidos de un religioso sentido del deber.~ 
[Primer aniversari de la Unificación. Saragossa.] <tY es que España es la 
nación predilecta de Dios, sus grandes servicios a la Iglesia, por ningún 
pueblo igualados, no podian quedar sin recompensa; por ello, en medio de 
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sus grandes crisis, no le faltó jamás su poderosa ayuda. He aquí la base y 
el por qui  de 10s hechos milagrosos de nuestros antiguos capitanes, difícil- 
mente comprensibles por la inteligencia humana., que son muestra clara de 
la protección divina.)> [El Escorial, 3 &octubre cle 1942.1 

La visió providencialista, teocrhtica -i per tant, idealista- de la his- 
tbria3' que es reflecteix clarament en la segona part de la citació anterior, 
pot completar-se amb la seguent extreta del discurs pronunciat per Franco 
en retornar la relíquia del aSanto Rostroxb: <(Z?~te acto tiene una fuerza 
simbólica: la del rescate de zlna fe comprena'ida t>n el rescate de una Patria. 
No se ha analizado en Espaiía el motivo de estr$$ pérdidas, la razón de la 
peregrinación de sus reliquias, el por qui  de estos despojos. Todos 10s 
episodios de la vida de 10s pueblos, y más /os que tocan a la fe, tienen su 
proceso y su razón: por eso tro es un capricho el sufrimiento de una nación 
en un punto de su historia; es el castigo espl;ritual, castigo que Dios impone 
a una vida torcida, a una historia no limpia [. . .] nosotros hemos visto como 
se desvia la historia de España, y cuando parece hundirse, siempre resurge 
por la acción de Dios, que la levanta en sus portraciones.)> [Jaén, 18 de 
marc de 1940.1 ctDios en su infinita sabiduría, permitió el gran ensayo 
comunista, con sus 25 años de esclavitud, de humbre y mártires.)> [Valla- 
dolid, 20 de maig de 1945.1 Quin parallelisme més perfecte amb el p r e  
videncialisme teocrhtic dels contrarevolucionaris francesos --de Maistre, 
Burke ...- quan consideren la revolució de 1789 com un chstig enviat per 
Déu per sancionar els pecats dels homes! Naturalment aquest providencia- 
lisme també es refereix a la seva missió: <(En este instante, en que Dios ha 
confiado la vida de nuestra E'atria a nuestras manos y para regirla [...I la 
obra unificadora que nos exige nuestro pueblo y la misión por Dios a noso- 
tros confi~da.)> [Salamanca, dliscvrs amb moiiu dle la unificació.] 

De totes passades, cal reconeixer que la jerarquia de l'Església mai no 
va deixar de fomentar-li aquesta pretensió. Recordem, per exemple, que 
Gomh considerava Franco com el <(digno instrumento de sus planes pro- 
videnciales [es refereix als de Déu] sobre la Patria queridrr)>. 

1 Epíleg 

Al meu parer, tot treball, per més extens i profund que es pretengui, 
resta sempre incomplet o, dit en altres paraules, deixa sempre al seu marge 
elements i enfocaments coniplementaris que llaurien pogut abordar-se. 
L'article que el pacient lector acaba de llegir, no cal ni dir-ho, no cons- 
titueix pas una excepció a aquesta regla. C'am s'baurh pogut comprovar, 

I 37. Vegeu Marsal, op. cit., p. 160. 
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aquest treball té unes evidents insuficikncies i limitacions. Algunes d'elles 
han sorgit involunthriament al llarg de l'elaboració del treball, d'altres ja 
havien estat previament i voluntlriament acceptades abans d'iniciar-10. 
Naturalment, hauria estat interessant analitzar més curosament les respec- 
tives aportacions de les diverses fonts ideolbgiques en les quals beu el 
franquisme; com també hauria estat interessant -potser més que no pas 
l'enfocament utilitzat- de veure les conseqü?ncies prhctiques &aquestes 
premisses ideolbgiques, per exemple, el seu r d e x  en la legislació i, fins i 
tot, la seva aplicació prhctica ... Perb la finalitat d'aquest article era 
més modesta. Per aixir crec que l'enfocament emprat -tant d'anhlisi com 
d'exposició- ha estat el més útil de cara a assolir la fita que m'havia 
proposat en un inici que no era altra que explicar al més senzillament 
possible -al més pedagbgicament possible- els trets més característics 
de la ideologia franquista en la seva etapa fundacional. 

De totes passades, la forma un xic <(impressionista>> en la qual hem 
exposat el pensament del general Franco exigeix una breu recapitulació sin- 
tetica a fi i efecte de fer definitivament paltts el fil conductor que hem 
anat seguint per descobrir els punts cabdals del pensament polític fran- 
quista. 

Recapitulem, doncs: deiem que el punt de partida del pensament po- 
lític de Franco pot atribuir-se amb tota justesa al concepte organicista de 
Phtria, de dilatada tradició histbrica en el pensament reaccionari espanyol. 
D'aquest concepte es dedueix el d'unitat, principi blsic que es manifesta 
en tres clares vessants: en primer lloc el concepte d'unitat es concreta en 
la proclamació d'una unitat nacional de la qual s'infereix la necessitat d'un 
Estat unitari i centralista. 

En segon lloc la unitat significa unitat política o uniformisme polític, 
principi que implica necesshriament el rebuig de la democdcia liberal que 
va unida a una pretensió d'apoliticisme, d'un cert tecnicisme i, en defini- 
tiva, d'allb que qualificaven com a <<funcionalisme orghnic predeterminatn 
que converteix la política en un afer de minories (d'ací l'elitisme) i a la 
participació de la resta dels súbdits -més o menys ficticis segons el grup 
social al qual pertanyen- en base a la democrhcia orghnica. El manteni- 
ment d'aquest funcionalisme orghnic implicava forcosament l'existkncia 
d'un Rkgim autoritari basat en d s  principis de disciplina i jerarquia al més 
pur estil militar. És més, fins al 1942 no solament es defensa la idea d'un 
rkgim essencialment repressor, preocupat primordialment pel manteniment 
de l'ordre públic --entes en un sentit tant ampli que portava a la repres- 
sió de la més mínima dissidkncia-, sinó que en nombroses ocasions s'ad- 
voca a favor de la construcció d'un Estat totalitari. De totes maneres, en 
aquest punt el pensament de Franco és especialment confús. 
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Per últim, la unitat orglnica de la Pltria implica, per al franquisme, 
una unitat econbmico-social cr, millor, una harmonia social, tercera via su- 
peradora ensems del capitalisme i del socialisme. Naturalment, el manteni- 
ment d'aquesta harmonia requereix un intervencionisme de ?Estat en la 
vida econbmica i social. El sindicalisme vertical en serl un bon mitjl. De 
tota manera la pretensió <ctercerista)> no és gens clara en el pensament de 
Franco en la mesura que, si bC s'oposa obertament al socialisme, quant al 
capitalisme declara sagrat respecte pels seus principis fonamentals. La <(re- 
volució nacionalsindicalista)> proclamada pel franquisme a la fi desembocar& 
en una paternalista política de ccjusticia social)> llsasada en <tel Evangelio y 
la doctrina de  la Iglesia)> a (canvi de la qual els obrers havien bbviament 
de renunciar a tota reivindicació i a tots els seus instruments per portar- 
la a terme: en definitiva havien d'acceptar --de bon o de mal grat- la 
disciplina i el control de I'Estat; pel que fa a les classes dominants, la <treva- 
lució nacionalsindicalista* suposa, en suma, l'acceptació obligada d'un cert 
intervencionisme estatal que, malgrat crear greus distorsions respecte al 
model de capitalisme tradicional i greus problemes a l'economia, va afavo- 
rir els seus interessos potenciant, per exemple, u11 procés d'industrialització 
basat en una sobreexplotació de les classes populars. 

Tota aquesta construcci6 ideolbgica troba la seva culminació i legiti- 
mació en la declaració solemne de 1'Estat franquista com a Estat catblic i 
en la visió providencialista del. Regim i del seu C:audillo. 




