
(20) Al Govern hi havia el mateix Lluís Companys i Carles Pi

Sunyer, Josep Tarradellas, J, Comorera, Serra Pàmies, Pere Bosch

Gimpera, R. Vidiella i J. Calvet.

(21) La renovació es produí en la sessió parlamentària de

novembre de 1937, La darrera sessió del Parlament fou I'l d'octu-

bre de 1938 i elegí president del Parlament Josep Iria.

(22) Aquest fou un dels episodis que provocà més conflictes i

fins i tot una carta de Companys a tfegrín (25 abril 1938), on es

queixava de la duresa i dels mètodes poc fiables del SIM (Servei

d'Investigació Militar), creat per la República i del'actuació

dels Tribunals de Guàrdia Permanent contra els delictes

d'espionatge, alta traïció i derrotisme. Alguns intel·lectuals

catalans, com Salvador Espriu, Maurici Serrahima i Alexandre

Cirici foren víctimes d'aquest sistema.

(23) Sobre les realitzacions culturals durant la guerra es pot

veure l'obra de Rafael Abella, La vida cotidiana durante la

guerra civil. La España republicana, Barcelona, Planeta, 1975,

(Espejo de España, 18) P. 285 i ss.
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IV. CATALÜTTYA: DE L'ESPAI CULTURAL PROPI A L'IMPOSAT,

El 26 de gener de 1939, les trapes "nacionales" entraren a la ciutat

de Barcelona. Fou el principi de la caiguda de Catalunya, ja que la

totalitat del territori fou conquerit el 7 de febrer de 1939.

Mentrestant, milers de catalans -soldats, dones, nens i vells- creuaren

la frontera francesa camí d'un exili que, per a molts, seria definitiu.

Barcelona fou sotmesa a un règim especial d'ocupació militar. El

responsable en fou el general Eliseo Alvarez Arenas, subsecretari del

Ministeri d'Ordre Públic del general Franco, i que en el seu nomenament

oficial figurava com a "genera2-Jefe de las fuerzas de ocupación",

Aquest règim començà el mateix 26 de gener i acabà el primer d'agost

del mateix any. Aquest fou un dels càstigs que corresponia a una de les

"causes" de la Guerra Civil espanyola. Efectivament, la guerra a més de

comportar una revolució proletària ofegada per les seves pròpies

contradiccions internes, també suposà la lluita de les institucions

legals del govern de la I IS República contra una sublevado militar de

tipus feixista; i la lluita entre una concepció d'Espanya com un ésser

total (i totalitari) i les aspiracions d'autogovern que tenien les

nacions basca, catalana i gallega, diferents de la resta de l'Estat per

la llengua i la cultura.

Catalunya, doncs, fou envaïda per un enemic estranger. Era

"estranger" perquè la desfeta suposà la supresió de Catalunya com una

nació diferenciada, ja que els vencedors començaren, des del primer

moment, la tasca de genocidi cultural perquè l'autonomia catalana era un

128



obstacle per als projectes imperials espanyols, El filòsof Arang-ur-en

tenia clar que "el régimen tenía la voluntad del totalitarismo. Y el

totalitarismo es incompatible con el reconocimiento de una personalidad

diferente" (Pórcel, 1970:15), Es a dir, que a Catalunya, la victoria

dels sublevats nou fou simplement el canvi d'un règim polític democràtic

a un de dictatorial, sinó que significà una subordinació total i

obligada al vencedor que exerciria, sense contemplacions, el seu dret de

conquesta. Els vencedors tenien unes institucions, uns valors i una

cultura propis i els calia suprimir tot el que havia existit prèviament,

per a bastir, sobre les cendres, el nou Estat pel qual havien lluitat,

La victòria era incompatible amb la reconciliació amb els vençuts o

amb l'oblit dels anys de guerra. Imposaren els valors ideològics de

l'espanyolisme més agressiu i durant els primers anys intentaren muntar

el projecte feixista més pur a partir de la liquidació de les

diferències i de les diversitats entre els homes i els pobles: * res de

lluita de classes; # res de nacionalitats; * res de llengües diferents

de l'espanyol. Per als nous governants, la diversitat era un símptoma de

feblesa i de debilitat interna. Per això no podien permetre que

Catalunya mantingués els trets característics de la seva personalitat

com a nació, basats, en bona part, en l'existència d'una llengua i

d'unes manifestacions culturals pròpies.

A partir de la derrota, els ocupants començaren a parlar de la

recuperació de Catalunya per a Espanya (1); "del Jubilo de la madre que

recupera a Jos hijos perdidos" (Alvarez Arenas al ban d'ocupació) perquè

no suportaven les diferències. El diari ABC de Sevilla, dirigit per Luis

de Galinsoga, futur director de La Vanguardia a partir del mes de maig

de 1939, escriví a la portada, l'endemà de la caiguda de Barcelona:

129



"La ciudad filial de España, cautiva de la doble horda separatista y
anárquica, ha sido salvada de tanta vileza y de tanto desastre por
el hombre providencial que reconquista la geografía espiritual,
política y física de España",

La represió fou brutal. La finalitat era atemorir la gent, deixar

els catalans espaordits i incapaços de reaccionar durant molts anys. El

nou règim no es limità a perseguir les persones, sinó que estengué el

càstig a les institucions, a la cultura i a la llengua. Els individus

foren perseguits i castigats no només pels seus actes, sinó també per

les seves idees i per les omissions que haguessin pogut cometre en

temps de guerra (2). Els discrepants foren catalogats de delinqüents.

Molts d'ells foren afusellats (3). D'altres patiren consells de guerra,

anys de presó, confiscació de propietats, expulsió dels llocs de treball

i humiliacions de tota mena, Aquest càstig sistemàtic del conjunt de la

població fou presidit per l'objectiu d'eliminar definitivament les

organitzacions sindicals i polítiques de la classe obrera, dels pagesos

i de la petita burgesia afectes al règim republicà (4). -"La represión

tomó el carácter y la dimensión de una purga de los adversarlos,

deliberadamente exhaustiva" (Ridruejo,1964:90). La repressió, a més, fou

molt perllongada. No només la dugueren a terme, però, els ocupants.

Aquests incitaren la població a la delació amb excel·lents resultats,

perquè hi hagué una onada massiva de denúncies per part de gent que

estava disposada a passar comptes de tot: per revenges personals i

polítiques, per aprofitar-se de la situació, per enemistats que venien

de lluny, etc. (5).

En altres nivells també hi hagué col·laboració d'alguns catalans amb

els nous governants, sobretot en l'àmbit econòmic, ja que la burgesia

catalana recuperà els seus béns, fàbriques i propietats i tingué
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assegurada la docilitat dels obrers. La burgeisa na feu,

majoritàriament, actes d'efusió pública als vencedors, tot i que els

donaren el suport perquè havien restaurat l'ordre. Els membres de la

burgesia que més lloaren o es comprometeren amb les noves autoritats

foren els que ocuparen càrrecs públics. A Barcelona fou nomenat alcalde

Miquel Mateu i Pla, un empresari del ram dels ferros, dels vins i de les

fibres tèxtils (6). Josep Ml Milà i Camps esdevingué el nou president de

la Diputació de Barcelona, càrrec que ja havia ocupat durant la

Dictadura de Primo de Rivera. Les forces d'ocupació comptaren també amb

l'ajut dels càrrecs retribuïts de l'Administració local. En canvi, els

càrrecs polítics més significatius del franquisme, com el de Capità

General de Catalunya i els de governadors civils no foren encomanats,

durant el període estudiat, a cap persona catalana.

La represió no féu més que incrementar l'onada d'hostilitat entre la

població vers els ocupants. Molts barcelonins, sense ser afectes al nou

règim, havien viscut el final de la guerra com un alliberament, Havien

patit massa gana, bombes, privacions, morts i misèria. 5'estaven tips i

creien que l'acabament de la contesa els podia portar, d'una manera

real, la pau. Veieren entrar les tropes amb una barreja de por, descans

i expectació (7),

Però per a molts, l'expectació es convertí en odi quan veieren

l'amplitud que prenia la purga dels que no havien marxat cap a l'exili,

quan seguiren patint les mateixes restriccions que durant la guerra -i

en molts casos, més fam encara-, i quan veiren que era impossible

reconstruir el país i la seva economia. Aquesta quedà dominada per una

política d'autarquia, que provocà que la recuperació econòmica del

territori durés molts anys. Mancaven matèries primeres, bens d'equip,
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combustibles,., L'autarquia dugué al racionament dels aliments i

productes bàsics, cosa que durà fins el 1952. Tot això provocà una

corrupció administrativa que esdevingué un dels pilars del règim (Wolff,

1982:501); l'aparició de l'estraperlo o mercat negre (8), i que la

producció per persona assolida en el període comprès entre 1931 i 1935,

no es recuperés fins l'any 1954.

La desesperança i el descontentament no només inundaren molts

catalans que havien restat fidels a la República, Fins algun capitost de

la nova situació i alguns catalans que havien combatut a les files

nacionals començaren a pensar que no tot seria com ells havien cregut.

Sobretot en aquells casos de persones d'ideologia dretana o contraris a

la I IS República però que seguien sentint-se catalans. I és que els

vencedors començaren, des del primer dia, a desmuntar el sistema

cultural propi del país.

IV.1. La llengua i la cultura.

La represió lingüística que s'exercí en contra del català fou un

càstig pel fet d'haver perdut la guerra, però, sobretot, una

conseqüència de l'aplicació de l'ideari franquista que era presidit per

la idea de la Unitat. Aquesta unitat era extensible a tots els aspectes

de la vida pública i, per tant, era incompatible amb la pervivencia de

diferents llengües en el mateix territori. La nova Espanya sorgida de la

guerra només podia parlar l'espanyol, Tots els altres idiomes quedaren

suprimits a cop de decrets per a la vida i la presència públiques.

La idea de les noves autoritats era convertir el català en un

"patois", ja que creien que era el millor camí per a aniquilar-lo com a

132



llengua de cultura i permetre així que l'espanyol esdevingués l'únic

idioma del nou Estat que volien bastir. Aquesta tasca es dugé a terme

immediatament. Eliseo Alvarez Arenas feu públic, l'endemà de l'entrada a

Barcelona, un text fonamental que regulava la utilització del català a

Catalunya i en el qual es deia (9), entre d'altres coses, que:

"(,.,) Persuadido de que Cataluña siente a España y la unidad
española, pese a la maldad de algunos y a los errores de muchos, el
Caudillo Franco formula la promesa solemne de respetar en ella todo
lo auténtica e íntimo de su ser y de su autarquía moral que no
aliente pretensiones separatistas ni implique ataques a aquella
sacrisanta unidad. Estad seguros, catalanes, de que vuestro lenguaje
en el uso privado y familiar no será perseguido; de que vuestras
costumbres y tradiciones a través de las cuales expresáis los ricos
matices de una rza fuerte y firmemente sensible, hallarán en el
nuevo régimen los más calurosos asensos..,".

A partir d'aquí venia la llarga llista de prohibicions, amenaces i

restriccions de tot tipus, La llengua fou suprimida de totes les

manifestacions publiques, Així fou bandejada de;

* l'escola -amb la complicitat vergonyant de l'Església, que féu una

tasca descatalanitzadora de les noves generacions.

* la Universitat.

* les representacions teatrals,

* la publicació de llibres.

* les conferències i reunions públiques.

* la pregària als temples i les misses.

* l'administració oficial de l'Estat.

* la correspondència comercial i privada.

* dels mass-media.

t dels noms de les ciutats, carrers, places, hotels, restaurants,

cafès, vaixells, botigues, rètols, etc.(10).
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Fou com si tot d'una, el català hagués deixat d'existir. Enmudí a la

ràdio, on Rosalia Rovira fou l'última a parlar en català des de Radio

Associació de Catalunya. Deixà de ser llegit als diaris i revistes

perquè totes les capçaleres en català desaparegueren, independentment de

la ideologia política que haguessin defensat durant la República i la

guerra (11). Fou substituït dels rètols dels carrers pels cartells de

"Habla el idioma del imperio" i "Si eres español, habla español", Ho

serví més per a resar als temples altra volta oberts, ni per a aprendre

el catecisme o les primeres lletres a l'escola.

La llengua, en definitiva, havia perdut la guerra juntament amb els

sindicats, el moviment obrer, els partits polítics i la cultura

catalana. La represió contra l'idioma responia a l'ideari franquista de

suprimir les diferències a l'Estat, però també era un acte més en

l'intent de desmoralitzar, encara més, una població vençuda. Privar de

l'ús de la llengua els catalans era una demostració de força, d'ensenyar

qui manava i com pensava manar. La destrucció no afectava només les

persones físiques, sinó també als símbols, als valors i als sentiments

del conjunt dels habitants que se sentien vinculats a la terra i als

signes més pregons de la seva personalitat com a nació.

Que la població era molt afecte a la pròpia llengua era quelcom que

havien copsat perfectament els dirigents dels sublevats. El tractament

que calia donar a la qüestió fou vist de dues maneres diferents.

Dionisio Ridruejo, cap del Servei Nacional de Propaganda del règim i

falangista de la primera hora ho tenia molt clar:

- "Xe parecía a mi entonces (y de entonces estoy hablando) que
Cataluña podia soportar muy bien la revocación del Estatuto de
autonomía pero no la interdicción o el despojo de pertenencias
fundamentales como la lengua o el estilo de vida. (...) Así pues, las
ideas que traían los equipos de propaganda incluían, aparte de los
tríunfalisaos inevitables, la introducción del catalán en textos y
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oraciones de carácter oficial y la celebración de actos públicos
sindicalistas en los barrios obreros." (Pidruejo, 1976:168)

-"Para entrar en Barcelona hablamos preparado, a cargo de catalanes
de siempre, camiones de propaganda -y hasta ediciones literarias de
sus obras más respetables- en el lenguaje vernáculo. La "autoridad"
se icautó (...) todo aquel arsenal y prohibió, sin más, el uso del
idioma" (Rldruejo, 1964: 23).

Per a Ridruejo, 1'actitud dels vencedors a Barcelona fou l'inici

d'un procés de desencís envers el règim que ell havia ajudat a fer

guanyar (12), i amb ell, també comença una actitud de recel d'alguns

dels catalans que l'acompanyaren en la tornada a Barcelona i que,

majoritàriament, s'agruparen al voltant de la revista Destino,

Però els nous dirigents decidiren de suprimir la llengua precisament

perquè sabien que era bàsica per als catalans. La tasca a realitzar fou

la desarticulació de la societat civil catalana i deixar la llengua

sense la base que li donava el suport. Cal recordar que l'idioma sortia

de la normalització ortogràfica creada per Pompeu Fabra i que, tot i que

hi havia escriptors, mass-media i l'ensenyament escolar en català, la

guerra civil havia suposat un trasbalsament demogràfic important que feu

variar les condicions d'ús de l'idioma. Els milers de morts i

d'exiliats, així com l'arribada al país de molts ciutadans provinents de

la resta de l'Estat -que venien a ocupar els llocs de treball claus per

al desenvolupament de la nació, com a l'ensenyament i l'administració

(13)-; així com la política represiva dels vencedors, provocaren que la

llengua catalana trobés tallat el seu desenvolupament.

La llengua i la cultura havien obtingut un nivell remarcable abans

de la guerra. La cultura catalana havia fet un gran esforç per a poder

ser comparable a les altres cultures nacionals europees de caràcter

industrial. Aquest procés fou destruit pel resultat de la guerra i per
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l'actitud hostil dels vencedors envers Catalunya. A partir de 1939 es

produí una separació gairebé total entre la llengua pròpia dels catalans

i els fenòmens culturals majoritaris als quals no tenia accés, L'idioma

català veié limitat el seu camp d'acció a la clandestinitat durant molts

anys. Però per als catalans que no acceptaven el nou ordre polític, la

llengua -i les manifestacions culturals que se'n derivaven- esdevingué

l'eix vertebrador de la resistència contra el nou sistema polític, La

salvaguarda de la llengua fou l'element que uní persones de diferents

procedències preocupades, bàsicament, per tirar el país endavant malgrat

la derrota.

Per a ells, el català era la llengua de la llibertat i per això es

trobava a l'oposició al règim. L'espanyol, per als resistents de la

cultura, era vist com la llengua de les noves autoritats i,

conseqüentment, imposada per la força com els qui la parlaven. Els qui

s'ocuparen de defensar l'idioma, els intel·lectuals, uniren, des de la

clandestinitat, diferents conceptes que anirien junts durant el

franquisme: llengua-cultura-democràcia-llibertat-nació catalana (14).

Parlar català fou una forma de resistir perquè era prohibit. Escriure en

català era una provocació al règim. Fer actes públics, un desafiament.

La defensa es feu a ultrança i des de tots els àmbits on els

intel·lectuals pogueren actuar, i que foren ben pocs. La llengua i la

cultura esdevingueren solidàries d'una problemàtica nacional clara

(Triadú, 1978:19).

Les institucions culturals catalanes havien desaparegut per ordre

dels vencedors. Des dels mass-media fins a la Universitat Autònoma,

passant per les escoles i l'Institut d'Estudis Catalans (15), La majoria

dels intel·lectuals eren a l'exili (16) i els que s'havien quedat havien
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estat depurats dels seus llocs de treball, sobretot si es dedicaven a

l'ensenyament, El primer governador civil franquista de Barcelona,

Venceslao González Oliveros (17), havia declarat que "en Ja

reespañolIzaclón cultural de Cataluña espero poner lo principal de ml

empeño, desde la príioera enseñanza a la alta cultura". El seu successor

en el càrrec, Antonio de Correa y Veglison -(desembre 1940 /agost 1945)-

un falangista convençut que sancionà alguns estraperlistes, seguí la

seva mateixa tònica, tot i que sota el seu govern, s'autoritzaren,

restringidament, les sardanes i la publicació de l'obra de Mossèn Cinto

Verdaguer en ortografia prefabriana.

Les autoritats que governaven Catalunya -tant militars, com civils

com eclesiàstiques-, certament que dedicaren el millor dels seus

esforços a descatalanitzar el país i deixar la societat sense els

signes d'identificació. Si la política genocida dels vencedors no assolí

completament els seus objectius fou perquè:

a) A partir de 1942, la I IS Guerra Mundial començà a evolucionar

desfavorablement per a les potències de l'Eix, a les quals el règim

franquista debia part de la seva victòria a la guerra, i a les quals se

sentia ideològicament proper, i

b) Per la decidida actitud de resistència que prengueren, tant a

l'interior com a l'exili, els intel·lectuals catalans i aquella part de

la població que podia preocupar-se de quelcom més que de lluitar contra

el dolor, la por, la fam i la misèria que imperaven a Catalunya.

Però feren tot el possible per a aconsseguir-ho. A més d'expulsar

els intel·lectuals i de tallar les vies de comunicació entre aquests i

la societat a la qual es podien adreçar, implantaren una censura fèrria.

La censura era d'inspiració predominantment eclesiàstica (18), però, a
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més, atacava especialment tot allò que fos català o escrit en català. I

no només la censura s'aplicà a les obres noves, sinó que afectà a les Ja

publicades anys enrera, En els primers dies de l'ocupació de Barcelona,

el 2 de febrer de 1939, es donà l'ordre que tots els llibres marxistes

havien de ser entregats a les autoritats. El mes de març, el Servicio

ïïacional de Propaganda del Ministerio de Gobernación ordenà que, en

quaranta-vuit hores, tots els editors els havien de proporcionar llistes

de totes les obres que havien publicat des de l'any 1936 i un catàleg

complet de tot allò que haguessin publicat des que eren editors.

Els fons de les editorials, de les llibreries i de les biblioteques

foren expurgats (19). Els llibres ideològicament perillosos per

marxistes, els pornogràfics, els contraris a l'esperit del "Movimiento

Hacional" i els escrits en català foren convertits en.pasta de paper o

arraconats a les pròpies biblioteques sense dret a ser usats i sense

fitxes als catàlegs que demostresssin llur existència. La depuració dels

llibres perillosos fou un procés llarg que durà fins l'any 1941 (20). En

aquesta dinàmica, els llibres en català esdevingueren cada cop més

perillosos per causa de la hostilitat general en contra de la llengua

catalana i de qualsevol manifestació que recordés la personalitat

cultural del Principat

La censura fou usada per a controlar tots els mitjans de

comunicació. El cas de la ferotge censura imposada a tot l'Estat

espanyol s'ha d'entendre com "una deliberada actuación del Estado -un

Estado fascista- con vistas a impedir la difusión de valores simbólicos

y seaióticos Juzgados contrarios a aquellos que las fuerzas políticas en

el poder estiman subyacentes a la cultura y, por ende, únicamente

admisibles" (Abellán, 1978:31).
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La censura, doncs, contribuí a desmantellar, també, 1'aparell

cultural català, alhora que afectava tot Espanya, on també foren

substituides les manifestacions culturals republicanes per les del nou

règim. Perquè el règim franquista aspirava a tenir un aparell cultural

propi, sense tenir en compte que la cultura, encara que sigui

controlada, no pot ser mai propietat estricta d'un règim polític. A

partir de 1939, l'Estat franquista intentà edificar un projecte cultural

però "intellectuals were repelled by its rhetoric; no writer of stature

accepted the official ideology. The censorship could successfully

prevent the emergence of an alternative culture; it could not impose

that of the regime" CCarr, 1980:163),

El projecte del règim comptà amb alguns intel·lectuals "230 sólo

sometidos y condicionados, sinó también -valiesen lo que valiesen-

intelectuales integrados voluntariamente y participantes en las

esperanzas y proyectos que el hecho consumado traía consigo: viejas

figuras ya presentadas o valores nuevos revelados en la conmoción"

(Ridruejo, 1972:73). La realitat, però, fou que un dels llegats més

tràgics que deixà la guerra civil fou l'empobriment intel·lectual i que

el 90 % dels intel·lectuals i treballadors de la cultura havien marxat a

l'exili o havien estat acomiadats dels llocs de treball. Fracassà

l'intent de crear una cultura alternativa, perquè els vencedors de la

guerra civil estaven, de fet, mancats d'una ideologia i units per les

negacions: anticomunisme, antiseparatisme, antilaicisme, antidemocràcia

liberal (Carr, 1977:44). Sornes triomfaren les manifestacions de la

cultura d'evasió, com el cinema i el futbol.

S'havia liquidat l'alta cultura. Havia desaparegut el pluralisme en

la premsa escrita i en la radio. Les pel·lícules eren censurades igual
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que les peces de teatre, les revistes i els llibres. La població,

malalta, afamada i trista llegia poc menys que els productes generats

per la subcultura de masses imperant i estava d'acord amb la popular

Concha Piquer quan cantava:

"Que no me quiero enterar/
No ne lo cuentes vecina/
Prefiero seguir soñando/
A conocer la verdad".

Els espanyols començaren a desconèixer la propia veritat del país el

mateix any 1939, En acabar la guerra, la incultura va expulsar a la

cultura d'Espanya. I a més, "el centralismo sometió las vivencias de los

distintos pueblos que forman España, especialmente catalanes, vascos y

gallegos, arrasando lenguas, costumbres y, en definitiva, historia"

(Alcover, 1978:47). El franquisme, al llarg dels anys d'implantació, va

menysprear la intel·ligència i els intel·lectuals. Però també els va

témer i combatre perquè predicaven la diferència i la oposició al règim.

IV, 2, Els esdeven"! poli tics.

Quan els vencedors entraren a Barcelona, la ciutat i els seus

habitants estaven exhaustes. Ernesto Giménez Caballero, intel·lectual

feixista, ho explicà dient que Barcelona:

" estaba exánime. Y fuimos nosotros los que sentimos ansias de caer
de rodillas y de acariciar su faz sin humo de fábricas, su puerto
sin sirenas, sus calles sin almas, sus carnes putrefactas de
andrajos y mondaduras. Por aquel barrio -Sant Andreu- no circulaban
catalanes, hombres ni mujeres. Eran piojos humanos. Parásitos
incrustados a tranvías Inmóviles, manos sucias y horribles que se
nos tendían en silencio por pan, por caridad, por un pitillo" (La
Vanguardia, 1985:9).
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Aquesta era la ciutat on, segons els vencedors, el que calla fer

"era organizar misas de campaña en todas partes y actos religiosos

expiatorios" (Ridruejo, 1974:170).

La misèria era extrema, igual que la por. Aquest panorama desolador

fou també el que trobaren els catalans que tornaren de 1'exili. Maurici

Serrahima, més d'un any i mig després de la derrota, el setembre de

1940, recollia al seu dietari (Serrahima,1972:21):

"Pel carrer tot és silenci. Veig Barcelona decaiguda. La gent no va
ben vestida com abans; són molts els qui s'ban aprimat í fan cara de
sofriment i fins de misèria; els automòbils són vells, els empedrats
són plens de sots 1 les façanes de pols. I el fet és present en la
consciència de tothom. D'aquí ve una mena de complex d'Inferioritat
col·lectiu, però també una sensació de dignitat".
Sobre aquesta base, similar a tot Catalunya, el nou règim franquista

començà a governar. De 1939 a 1953, el país visqué un procés de moderada

evolució per causa de situacions delicades enfront dels altres països

occidentals. Alhora, s'anaren organitzant, tant a l'interior com a

l'exili, diferents associacions polítiques d'oposició al règim feixista

(21). Del 1939, en què acabà la guerra, fins al 1953, en què se signaren

els convenis d'ajut econòmic i de defensa amb els Estats Units, s'havien

produït transformacions notables (22),

* El nou règim inicià el camí com a defensor de la ideololgia

feixista i aliat de les dues potències feixistes que hi havia a Europa

en aquells moments, Alemanya i Itàlia. L'ajut econòmic i militar

d'aquests dos amics fou decisiu en la victòria de l'exèrcit "nacional",

A Espanya imperaren els uniformes, el partit únic de la Falange, la

salutació feixista que durà fins al final de la lia Guerra Mundial i les

visites de destacats jerarques dels països de l'Eix, com les del comte

Galeazzo Ciano o de Heinrich Himmler. Fins el 1942, any en què el
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resultat de la guerra mundial era favorable a les potències de l'Eix, el

general Franca -ja amo absolut i caudillo indiscutit d'Espanya per

damunt de les diferents faccions dels vencedors-, s'entrevistà amb Adolf

Hitler i Benito Mussolini, El seu cunyat, Ramon Serrano Sufíer,

germanòfil convençut, era el Ministre d'Afers estrangers i la política

exterior espanyola era clarament bel·ligerant a favor dels alemanys, per

més que s'escudés en una pretesa "no bel·ligerància". La "División Azul"

fou enviada el 1941 a lluitar contra "Rússia" al costat dels alemanys.

Això els permetia, a més, demostrar a la resta dels Estats que la lluita

del règim franquista era en contra del comunisme internacional i que

anar a la guerra en contra dels "russos" era una continuació de la

pròpia "Cruzada" que havien realitzat a Espanya (23),

A l'interior, mentrestant, la gent patia gana i repressió. La

Falange donava el to a l'economia i a la legislació, copiada del model

nazi alemany. El sistema autàrquic era incapaç de redreçar una economia

marcada : -pel retorn de la població a les feines agrícoles.

-la destrucció de les indústries, els transports i les vies de

comunicació.

-la falta d'habitatges i de matèries primeres,

-les restriccions elèctriques, de petroli i de bens d'equip.

La situació de penúria era tal que aparegué el mercat negre. El 1941,

l'ambaixador alemany Stohrer assenyalava en un informe que:

-"En estas momentos falta el pan en muchos lugares de España y la
escasez de alimentos aumentará. Se temen revueltas por causa del ham
bre. Como consecuencia de ello y del aumento simultáneo del paro,
han aumentado los casos de asalto en las carreteras y bandidaje. In-
cluso el ejército está, en cierto modo, mal vestido y mal alimenta-
do. Por ello existe disgusto en los cuarteles" (Molinero, 1981;14),

Tot plegat passava a "l'època azul".
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t A partir del desembarcament aliat a l'Africà, el 8 de ITovenbre

de 1942, i sobretot, amb la capitulació dels exèrcits alemanys de Von

Paulus davant dels soviètics el 2 de febrer de 1943 a Stalingrad, la

diplomàcia franquista hagué de variar els esquemes totalitaris del règim

i apropar-se més als països aliats, en una operació encaminada a

permetre la supervivència del règim franquista. A mida que l'avenç aliat

es feu més clar, aquesta posició del règim s'anà accentuant.

Serrano Súfier fou cessat com a Ministre d'Afers Estrangers i el seu

lloc fou ocupat pel comte de Jordana (24), i deprés per Lequerica i

Martín Artajo. Jordana propicià les converses amb el Portugal de Salazar

que desembocaren en la constitució d'un "Bloque Ibérico", que fou, de

fet, un ajut dissimulat als anglosaxons, ja que Portugal estava

clarament a favor dels britànics. A partir de 1943 l'Espanya de Franco

abandonà la "no bel·ligerància" per la "neutralitat", en un intent del

caudillo de no vincular el destí d'Espanya al de les nacions de l'Eix,

que semblava que es dirigien cap al desastre militar (Témime, 1982:303).

La derrota de les nacions feixistes a la guerra provocà angúnies i

esperances. Les angúnies les patiren els dirigents del ¿ -gim que temien

que les potències aliades, pressionades per llurs ciutadans,

enderroquessin el general Franco. Les esperances eren de la banda dels

exiliats republicans, dels resistents de l'interior contra el règim -

entre els quals hi havia els intel·lectuals-, i dels monàrquics

partidaris de Joan de Borbó, pretendent a la Corona d'Espanya, Tots ells

estaven convençuts que els aliats no perdonarien al règim franquista les

seves vel.leitats amb les potencies nazi-feixistes, ni el seu caràcter

clarament totalitari. Els republicans exiliats pressionaren tant com

pogueren els països d'acollida i l'opinió pública mundial en favor
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d'una intervenció en contra del règim. Molts exiliats prepararen les

maletes per fer un retorn victoriós i, a l'interior, es feien plans i

hom preparava estratègies encaminades a assolir un futur més just.

Però no passà res. França, Gran Bretanya i els Estats Units es

limitaren a condemnar verbalment al règim per mitjà d'una resolució de

les Sacions Unides reunides en Assemblea General el 12 de Desembre de

1946. França, amb un govern de majoria d'esquerres, tancà la frontera

dels Pirineus, fet que reforçà la sensació d'aïllament internacional que

patia l'Estat.

La situació política interior del país, però, no varià. El règim

franquista es beneficià de la carta jugada en contra del "comunisme" i

de la delicada situació internacional que s'obrí al final de la guerra

mundial i que desembocaria en la guerra freda. El franqujisme es donà

pressa a fer desaparèixer els signes externs més significatius que el

vinculaven amb les nacions feixistes (25), però, de fet, fou la

conjuntura internacional la que el salvà (Témime, 1982:304).

El general Franco aconseguí de suscitar una protesta nacional dels

seus partidaris en contra de les presions i atacs que rebia el règim de

l'exterior. Hi hagué manifestacions, llenguatge dur als diaris i el

Caudillo en sortí reforçat davant dels grups polítics que conspiraven en

contra d'ell a l'ombra del seu mateix bàndol. Però també sabia que

únicament amb les reaccions irades de part de la població únicament no

es mantindria al cim del poder, per la qual cosa féu la primera neteja

d'imatge de cara a l'exterior.

El fet és que el país estava arruïnat econòmicament, i l'any 1946

seguia havent-hi molta misèria, Ja que el sistema econòmic autàrquic era

incapaç de cobrir les necessitats més elementals de la població. L'OIÍU,
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tot i condemnar el règim franquista, no s'ocupà d'organitzar un bloqueig

econòmic i, així, alguns estats sud-americans, com l'Argentina del

general Perón, s'encarregaren de subministrar aliments a Espanya amb

bones condicions de pagament,

A més de fam i de puges de preus generalitzades, a l'Espanya de

mitjans dels anys 40 hi havia por. El 1944 hi havia encara setanta cinc

mil presoners polítics i els afusellaments seguiren fins el 1952 (Tufión,

1981;199). Les organitzacions polítiques i culturals de resistència al

règim actuaven a la clandestinitat o des de l'exili esperant la caiguda

del caudillo. Però passats els primers mesos d'esperança, els opositors

comprengueren que hi havia franquisme per a anys, ja que les potències

aliades no tenien la intenció d'enderrocar-lo, A partir d'aquest moment,

l'any 1947, les decisions dels antifranquistes foren diverses. Entre els

exiliats n'hi hagué que decidiren prendre's l'exili com quelcom

definitiu i abandonaren el projectes de retorn i l'estat de

provisionalitat amb què vivien a les nacions d'acollida. Molts d'ells

reorientaren llurs vides i no tornarien a Espanya, ja vells, i de

visita, fins a la mort del general. D'altres exiliats decidiren tornar a

la pàtria. Veien que el règim no s'apagaria però no estaven disposats a

muntar llurs existències en ciutats estrangeres. Tornaren a Espanya, o a

Catalunya, a una nació devastada, i tot sovint, després de resoldre els

greus problemes de treball i de la supervivència quotidiana,

s'integraren en organitzacions clandestines d'oposició al general.

A l'interior, les persones conscienciades en contra de la dictadura,

endegaren projectes seriosos d'oposició, amb la reorganització de

partits polítics en contacte amb els dirigents que romanien a l'exili.

Sovint foren durament desarticulats per la policia, però començà a
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haver-hi moviment a les univesitats, als grans centres industrials, etc.

En l'àmbit de la cultura, els intel·lectuals catalans optaren per fer

una resistència més activa i abandonaren l'etapa del "silenci vibrant",

ajudats per una nova política, lleugerament més tolerant del règim,

envers la personalitat cultural dels catalans (26), Però el cop fou molt

dur, ja que sempre havien jugat la carta dels aliats, passant informes

als francesos i als anglesos, acudint a l'Institut britànic i francès de

cultura, mantenint contactes amb els consolats i protegint, en la mesura

de llurs possibilitats, elements de la resistència francesa, els

aviadors anglesos o agents en missió d'informació que passaven d'amagat

per Barcelona. Se sentiren traits i abandonats, La desesperança fou molt

profunda i marcà enormement la vida dels opositors al règim, Havien

perdut l'oportunitat de ser lliures i se sentiren oblidats per tots

aquells que, durant més de cinc anys, havien constituït l'única

esperança en la recuperació d'una vida més digna.

* Els últims anys d'aquest període són els que van de 1948 a

1953. La guerra freda i altres problemes internacionals (27)

consolidaren el poder del general Franco de cara a l'exterior, i en fou

la prova la signatura, el 1953, del Concordat amb el Vaticà i dels

convenis de cooperació amb els Estatus Units (28), que significaren el

reconeixement internacional del règim franquista i un dels moments de

màxim esplendor de la seva política exterior, Els partits polítics a

l'exili, desunits (Tufión, 1981:234 i ss), i don Joan de Barbó no tenien

capacitat per a influir ni en la política interior ni en l'actitud dels

països occidentals, per la qual cosa Francisco Franco quedà

definitivament consolidat com a cap de l'Estat. Durant aquests anys,
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l'Espanya de Franco entrà en diferents organismes internacionals, com la

FAO i la UffESCO, tot i les protestes dels exiliats. Així acabà

l'aïllament internacional (29) i la quarantena que el franquisme havia

viscut des del final de la guerra civil.

Pel que fa a la situació interna, a principis dels anys 50

començaren les emigracions de camperols cap a França i cap a Catalunya i

el País Basc, tot i les prohibicioins en aquest sentit del règim

(Témime, 1982:310 i ss). La raó fonamental era la manca de treball i la

situació de misèria que aquest fet comportava. El nou règim havia

desmuntat les reformes agràries realitzades durant la República i els

camperols assalariats no podien sobreviure. Seguia imperant l'autarquia

econòmica i mancaven els materials de primera necessitat. Es consolidà

el descontentament entre la població més afectada per la misèria, les

malalties i la desatenció social. So és d'estranyar, doncs, que amb un

tal panorama, s'iniciessin tímidament algunes vagues -tot i que el dret

de vaga havia estat suprimit- en els centres obrers més importants.

Un test notable fou la "vaga dels tramvies" de 1951 i la posterior

vaga general a la ciutat de Barcelona (30), en les quals participà bona

part de la població i a la qual els intel·lectuals se sumaren

entudiàsticament. La vaga es produí essent governador civil Eduardo

Baeza Alegria (31), el qual fou destituït per no poder-la controlar,

La vaga tingué el seu origen material en una decisió del Consell de

Ministres a finals de 1950, en la qual s'autoritzava a la "Compañía de

Tranvías de Barcelona" a augmentar en un 40 % el preu dels bitllets. Amb

la nova tarifa, el bitllet passà a costar de 50 a 70 cèntims. La

irritació que la mesura comportà només es pot comprendre pels dotze anys

que feia que els barcelonins patien misèria, fam, malalties, falta de
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treball i repressió física. JTo tenien cap bell futur en perspectiva. La

"narmalit2ació" de la situació internacional no repercutí en una millora

de les condicions de vida dels ciutadans, sotmesos a la puja de preus,

al racionament, a les cartilles i l'estraperlo, vigents encara el 1951,

Per tant, per als soferts ciutadans, la situació era desesperant, El

règim estava consolidat però no els reportava, com a consol, cap millora

en les condicions de vida quotidianes, El boicot als tamvies, que

començà 1' 1 de març de 1951, fou la primera demostració col·lectiva de

profund descontentament envers el règim a Catalunya.

Hi hagué aldarulls, detencions, cops i un nen mort (32), però la

població se sortí amb la seva, perquè les tarifes dels tramvies tornaren

al preu antic, La vaga de 1951 demostrà que la gent es podia organitzar

i que les primeres generacions que treballaven i/o estudiaven i no

havien participat en la guerra civil estaven decebudes pel règim sota el

qual havien crescut. Alhora ajudà perquè molts ciutadans reprenguessin

la fe en les pròpies forces.

Els resultats de la vaga foren diversos: des de detencions i

acomiadaments de treballadors, fins a la destitució del governador

civil, del cap de la policia armada i del delegat provincial dels

sindicats. Però també s'acabaren les restriccions i el racionament.

L'exemple de Barcelona provocà que en els mesos següents hi haguessin

vagues generals al País Basc, ÍTavarra i Madrid en contra de la carestia

de la vida, Tot plegat desembocà en una crisi de govern el 18 de Juliol

de 1951.

Efectivament, el general Franco, en tal data simbòlica, reorganitzà

el seu gabinet ministerial. Sornes mantingué quatre ministres: Martín

Artajo a Afers Estrangers; José Antonio Girón a Treball; Blas Pérez a
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Interior i el general González Gallarza al Ministeri de l'Aire. Entre

els nous elements que s'hi incorporaren destacaren: Luis Carrero Blanco

que esdevingué el Ministro-Subsecretario de la Presidencia; Gabriel

Arias Salgado, al tot Just creat Ministerio de Información y Turismo; i

Joaquín Ruiz Giménez a Educació (33). Aquest nou equip marcà les

directrius que havia de seguir el país durant dues legislatures de les

Cortes, les de 1952 i 1955.

*E1 règim franquista acabà amb la mort natural del dictador, el

1975, i després d'un delicat procés de transició política. El 1953 i en

bona part el 1975, Espanya seguia tenint els mateixos "problemes" de

sempre, alguns dels quals motivaren l'esclat de la guerra civil:

a) El 1953 pervivia un qe^tinent nacional català malgrat els intents de

genocidi cultural del règim i l'eliminació dels òrgans i institucions

d'autogovern: des de l'Estatut de 1932 fins al govern de la Generalitat,

passant pel Parlament de Catalunya, l'associacionisme cultural i obrer,

etc, Aquest sentiment nacional esclatà en comptades ocasions, com durant

les Festes d'Entronització de la Verge de Montserrat el 1947 i la vaga

de tramvies de 1951. Els intel·lectuals, però, seguien mantenint el

caliu en nuclis reduïts, i aprofitant totes les lleus mostres de

tolerància del poder, per a revifar la cultura i la llengua catalanes,

signes d'identificació per excel·lència als quals s'aferraren els

catalans, un vegada destruït el sistema polític d'autogovern. La

brutalitat, la censura i les prohibicions no assoliren de liquidar els

sentiments nacionalistes d'una àmplia capa de la població que,

curiosament, s'estengué a les noves generacions que no havien viscut el

republicanisme, ni l'autogovern de Catalunya ni la guerra civil.
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b) En el terreny econòmic, les desigualtats i la manca de planificació

foren constants. L'agricultura estava en bancarrota tot i que ocupava

gairebé la meitat de la població activa. La contrareforma agrària

restituí els latifundis als seus propietaris, deixà molts homes sense

terres i aquests es veieren abocats a l'emigració. El 1953 no només es

passava gana als centres industrials, sinó també al camp, on els nivells

de producció agrícola del període 1931-1935 no es tornaren a assolir

fins passats els anys 60. La industrialització començà tard i fou

dirigida per L1Instituto ífacional de Indústria (INI), segons les pautes

de l'autarquia econòmica i el reforçament econòmic del centre d'Espanya

(Vilar,1981:163).

c) Els desequilibris socials no desaparegueren, sinó que durant tota la

dècada dels 40 i part de la dels 50 s'accentuaren a causa dels baixos

salaris que es pagaven a la indústria i a l'atur per als camperols sense

terres. Els obrers feien el "pluriempleo", hores extres, o emigraven cap

& d'altres contrades on poguessin comprar els productes de primera

necessitat, Els sindicats "verticals" no beneficiaren els obrers, sinó

que eren una nova forma de tenir-los controlats i sotmesos. Al costat de

les masses de pobres es feren grans fortunes gràcies a l'estraperlo, a

les prebendes oficials i a la manca d'escrúpols d'uns latifundistes i

industrials agraïts al règim perquè els havia restituit les propietats

i, a més, els havia proporcionat molta mà d'obra a baix preu sense cap

dret sindical i sense oportunitat de reivindicar condicions de treball

més justes.
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