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Franquisme i món rural: apunts sobre els anys de 
la llarga postguerra 
Martí Mari? 

Introducció 

Que després d'haver escrit una tesi que subratllava en el seu títol -no així en 
el de la publicació resultant- que es tractava d'un estudi sobre la Catalunya urba- 
na, i després d'haver dedicat algunes publicacions més al cas concret de Sabadell 
o de l'alcalde de Barcelona Josep Maria de Porcioles, m'atreveixi a escriure un arti- 
cle que porta un títol com el d'aquest entenc que és gosadia, si no insensatesa.' 

La meva experiencia de recerca sobre el món rural és francanient limitada. No 
obstant, i acceptant la ineva condició d'outsider pel que fa a aquest jmbit de tre- 
ball específic, en les pagines que segueixen em proposo de fer un recorregiit valo- 
ratiu sobre alguns dels teines fins ara visitats per aquells lustoriadors i hstoriado- 
res que han treballat sobre el inón rural del període franquista en algunes de les 
seves diniensions socio-polítiques, creuant el resultat dels seus trebaiis amb els dels 
meus i establint algun o altre para1,lelisme amb recerques sobre el feixisme italB. 
Fonamentalment intentar6 destriar entre allb que lia aparegut a les recerques mrals 
i allb que és específic del rnón rural, per contrast amb el que és frnnqttisme z~rba, 
si se'm permet l'expressió. La idea és fer una aportació que serveixi de suport a 
noves recerques, donat el cas que no són freqüents els treballs de síntesi en aquest 
sentit, i menys encara síntesis plantejades com a espnn-voles des de Catalun~a.~ 

1. Menire que la tesi es titulava (1793). Política i adi7iiizistrnció locrtl d ~ ~ i n ~ ~ t  el franqilisnze. Els ~~jrjlliitrr- 
nzerits rie 10 C C L ~ L I ~ L L I L . ~ ~  L ~ J - ~ C J H B  elztre 1938 i 1979. Ltesi doctorall. Barcelona: Cniversilat Autbnoiiia de 
IIarcelonri, la publicaci6 va quedar com (2OUO). Els Ajll ~itcriize~~ts.fi~~~i~~~~istcs n Cataluiljn. Política i rrrliizi- 
r~istiució iii~iriicipnl. 19381979. 1.leida: Püges, perdent-se pel ~ a i i i í  allv d'zfrhancr. Les poblacions d e  refe- 
rhncia eren totes iiiajors de 10.000 habiiants cap a 1960. esccpte Arenys d e  Mar (Slaresnie). IIerga 
(Bergueda). i Sant Sridurní d'Anoia (Alt Penedes) que eren. no ohstant. caps de pirtit judicial i exercien. per 
tlint una cerh capitalitlit. 

2. Plrintejades colii a c~p~t~pn,'i~oles en el sentii que el fran<luisiiie \.a ser un de sol per :I tot el territori que 
tinguk sota control i iiioli iiits Iioliiogeni en la sera aciu~ició territorial. en kini que ri'giiii polític. dcl que 



Abans de comentar amb l'an21isi de les relacions de poder que operen sobre el 
niedi runl ci~irant la llarga postguem -que costa de donar per acabadi del tot abrir~s 
de tancar la decada dels cinqiianta-' val la pena examinar breument els instninients de 
gwern territorial que el franquisriie posa dempeus durant la guerra i la postguerra. 

Un esquema de govern 1ocaVterritorial homogeni 

En primer lloc cal destacar que si exceptuem els governs autbnorns 
-Catalunya i País Basc- el francluisme mantingué la mateixa estructura de govern 
territorial que l'estat liberal havia edificat en el segon terc del segle XIX i que, 
arnb poques diferencies, havia arribat al primer terg del segle XX i a la ciilrnina- 
ciá democdtica que significa la 11 República. Les regions -1iistbriques o no- tor- 
n:iven a ser mers referents geogrjfics sense existencia legal en ternies adniinis- 
trritius: les úniques regions efectivament existents, des d'un punt de vista legal, 
tornaren a ser les regions militars. El govern territorial s'organitz4, de nou, anib 
txise a la província i anib les niateixes institucions de sempre: govern civil, dipu- 
tació provincial i ajuntarnents. 

Les diferencies entre aquestes institucions en el franquisme i les hombriiiries 
que les havien precedit foren, no obstant, inolt notables. Ajuntriments i diputacioris 
dekiren de ser, per co~nplet, instrunients representatius de cap niena. Si el 1it)e- 
r:ilisme havia mantingut una certa tensió entre el paper d'agents del govern qiie 
lirivien de jugar els alcaldes i els presidents de diputació -en forya períodes el 
propi governador civil- i el paper representatiu que havien de tenir aquestes cor- 
po~icions locals elegides -fos dernocraticament o no-, ara aquesta tensió quedava 
resolta a favor d'un estat de partit únic.' Eliminada l'elecciá -el sisteinri d'eleccions 

s'cicostuiiiii 3 pensar dins i fc>i-3 de Ctiialunyi. És en iquest scntii que estic su~>skincililiiicnt d'acnrd aiiih Iti 

iclc:i que 1.lciri;i i Albacete són no noiiiés coiiiparühlcs en ki seva experiencia de postguerrii sin6 qiie aclues- 
tli 1iien:i de coiiipnracions son at~solukiiiieni iiiipresciridil>lcs si no volciii an:ir descobrinl iiiccliicrrinics :i iori 
i a clret i corivcrtir I'anilisi locil en tiierii crhnica lo~3lista. A(lucsin coiiiparüci6 concreki :ip:ircis en tilg~ins 
pashntges de h1111. (1. !2000). I.F;i.ir es ssohwidt~iil J~rsticia. ordc811 J, i~irri;yiiirrcióii el1 Ir C~rrrrllriirr clepos'~ic~rrrr. 
1.lcicl:i: hlilenio. I.':i~iioro plan~eja a la iniroducció aqucstri tiiena de considc~icions sobre 13 iiiipori9ncia d';i - 
nur c:ip a iln tret~üll c~iiipraLiu "regional" ritesa I'lioiiiogeneitül aliih <]u? el li.nn<liiisiiic es iiiiinifcsirivn :i 

toics les 3recs rurals. ~iiés enlli de les diferencies q ~ i e  solen atribuir-se -:iiiit) certü raó- al rüs catil3. 
3. Més en113 del fet qiic en inüteriri de políiicrr cconhiiiicü cls anys cinc]uantü iiiarcluin Id fi dc I'auiar- 

qiiia o q ~ i c  cri iiiolrs altres aspectes el Rc'gini evolucioni nottihleiiient en el iiiateix períoric -sense dr~ririr 
nec:esfiriatiient iin sentit posiiiii al teriiie "cvolucionrir"- cal tenir present que ri Julián Griiiiau encarii se'l va 
tif~isell:ir el 20 d'tihril d r  1965 pcr coniptespendents de la Guerra civil. l o  foil fins a 1ü cr)riiiiieiiioriici<i dcls 
2 7  diios depaz  (106.t; que els suposars delictrs dels anys de la Cr~izcrcic~ foren Icgdriient aixi\xts. .ZIiiienys 
cri I:i ieoria.  ir \aig poder coiiiprovnr en el seii iiioiiient coiii 1:) peca de I:i prc>vínci;i de 1)rircelon.i de Iti 

Ccc~isri Ge?iotrl (Arclii\:o tlisicírico Nacion:il) encact fo~i  consiilvacLi per autoriizir retorns d'etiliais aiiih pos- 
terioriirit 3 100 1 .  

t .  S:)hre ri:luestes :ensions en els iiioiiients f~ind:icio~ils clc I'cstrii lihcríi: iiti escrii IIIS(Jla~SS. X1. (10'5:. 
E! g(~r.c~rri cii'ii' tic Bo,reloi~tr o1 el seglc .k%C Barcelomi: 1'~iblicacions de 1'22txidki de ,\loriiscri:ii. 



AI'IINTS SOBRE ELS AM'S DE LA LLARGA POSTCL:ERR4 

per tercios, no era un sistema electoral en realitat, sinó un inecanisme de coopta- 
ció-, les corporacions locals i provincials es convertiren únicament en  instruments 
de I'estat, sotrneses d'una forma mai coneguda abans a I'autoritat de I'autentic 
dominador de la política provincial: el governador civil.$ 

Nomenats els alcaldes i presidents de diputació i cooptats els regidors i dipu- 
tats provincials, a través de mecanismes sota control governatiu, IGnica via for- 
mal per establir contacte amb l'administració central passava pel govern civil. No 
hi havia alternatives ates que tainpoc no existia un veritable parlament -les Cortes 
de I'anomenada democracia oorffnica no  complien aqiiesta funció- i aquesta 
estructura generava un gravíssim col1 d'ampolla, díficil de superar per a la 
immensa majoria dels ciutadans. Col1 d'ampolla que generava problemes molts 
diversos per acuinulació de demandes no  resoltes en aquelles arees urbanes rnés 
dinamiques -Barcelona n'és l'exemple més clar- i per piir abandó d'aquelles 
jrees més nirals on el minifundisme de les iniciatives socials xocava contra un 
govern civil impermeable a la pressió de ningú que no fos veritablement un nota- 
ble. Els propis alcaldes del franquisme feren bromes -de gust dubtós- sobre la 
manca de sensibilitat dels governadors civils cap als afers de carjcter menor que 
se'ls hi podien plantejar." 

1, en canvi, resultava molt més necessari que abans mantenir vies obertes de 
coimnicació ainb aquesta refundada administració. L'estat havia multiplicat els 
controls, les inspeccions i els mecanismes de vist-i-plau per a la majoria de les 
iniciatives que podien venir de baix i, a més, s'havia procedit també a un pro- 
cés d'estrangulament pressupostari de les institucions locals i provincials per fer- 
les més dependents, fins i tot en l'exercici de les seves coinpet6ncies propies. 
Calien més que mai, doncs, aquella mena d'influencies a dalt, capaces d'accele- 
rar tramits, desencallar afers i facilitar ajudes financeres per a tota mena de pro- 
jectes. 1 era més difícil mobilitzar-les perque no es podia comptar amb la torna 
dels vots que -com antany- garantien l'elecció del personatge cobejat o d'algun 
protegit seu. 

Un sistema així concebut no podia deixar de generar un fenomen que li aca- 
baria essent consubstancial: el d'un frenetic clientelisme polític de tints marcada- 

5. Si no es diu el contrari acluestes consideracions sobre els governs locals fornien part de  I'aguiiien- 
taci0 desenvoluprida a ~ I A R ~ N ,  M. (2000). Els Aj~r~ztniszei~ts~c~~~qz~istes a Cutcdi~?tya. cit. 

6. Durant un viatge a una petita poblaci6 "de provincias" el governador civil del nioriient reclaiiia a I'al- 
calde en un nionient d'entusiasiiie quina és la necessitat 1116s urgent de  la població; l'alcalde respon de  
segiiida: "IJna prostituta Excelencia!" Entre l'estupor dels presents I'alcalde explica que hi ha hagut una 
defunci0 entre el personal de  I'escola niunicipal fenienina i que per tant els cal que els hi sigui enviada "una 
prvstiti1t3" per reeiiiplapr-la. Ja a la porta del cotxe. en acoiiiiadar-se, I'alcalde insisteix en  la seva petició 
en els iiiateixos teriiies: "Acuerdese de la prosiitiita Excelencia". Quan l'il.lustre visitani ja 6s fora el tincnt 
d'alcalde li coinenta a I'alcalde Iü confusió de  ternies que 1ia sofert. cosa a la que I'alcalde respon: 1 tu creus 
que si l i  hagu&s dii que el que ens calia era una substituta se n'hauria recorckit en  arribar a1 despíits ? Iiiii 
foil esplicrit en el irünscurs d'una entrevista aiiih un alcalde de cripi~al de  coiiiarca rural. afftbf 1-ecorcl. miili- 
niliiicni. lot afegint qiie I'anecdoia solia situar-se a Galíciri, considerada cüs extreiii d'aband0. 



ment obscurs. Xarxes de relacions informals de constitucions iilolt variades s'es- 
tengueren per tot el territori, per tal de connectar els interessos socials i econo- 
mies "locals" 4 e l s  que podien provar de defensar-los, que no era pas tothoni- 
amb les oficines iilinisteria1s.- Aqiiest fenomen, que no era noii en si. aportava la 
novetat que aquestes xalxes no eren políticament plurals ni periodicament recan- 
viables: no hi havia ni llibertat política ni processos electorals. Aquestes circurns- 
t2ncies configuraren un mapa polític que no restaurava de cap rnanera el tradi- 
cional clientelisriie que, a Espanya, s'ha anoinenat "caciquisme". Ja  no torwi rm ' a 
liaver-hi cacics en pugna com en temps de progressistes i moderats o de lit~crals 
i consei-vadors, amb alternatives i equilibris polítics canviants.* Les xarxes de 
poder clientehrs existents abans de la Guerra civil -en qualsevol període ante- 
rior, ja que cada estructura política genera les seves fornies especifiques de clien- 
telisme- haguereri de renovar-se conipletanient per emnotllar-se a un sistenia 
polític que no reposava sobre mecanisines electorals per autorreproduir-se.% 

En aquest sentit, si bé el resiiltat de la Guerra civil fou una aut2ntica res- 
tauració, en ternies socials, del pes de la gran burgesia -mes o Inenys gmti 
segons el Iloc-, no fou en absolut una restauració en termes polítics, ni tant 
sols una reedicisi corregida i agumentada d'un joc polític limitat a partits d'or- 
drt. -i no obstlint, no és aquesta una interpretació ni generalitzada ni 

7.  Veiire. per exciiiplc, M A K ~ N .  X1. (1997). "Els que iiianaven". I9ins: KIQIJEII. II.de (dir.). Lo Ilfti~ci 
postgtierrtt. I.')S9-1.960. Uarcelonri: Enciclopedia Catalana, p.140-155 (vol.10 de I:i flist6rict. polfizcci. 
societrrt i citlttrnl clcls Pcrihos C~~ttilairs, dirigida per Rorja de Riqucr). aisi coiii MAIIÍN. &l. (.2001). "1:l tioii 
poclcr". 1)iris i)I>.i\~\. Les rirptl!res rlc 1 'ulry 193.9, IIarcelona: P~iblicncions d e  1',2113di:1 de Xlontscrmt. 
p.55-O:. 

8. Sot~rc acluesis cins períodcs -prou diferents- d'alternances políii<l~ies. per citar noiiiCs dos cisos qiie 
lian csiai puhlicrits en a<liiest:i iiiriieixii re\'ista, són úiils els articles 1'0SCAS i SANI'AMANS. li. (1992). "Sol)rc 
13 qüesiiti 1x>lític3 locril 3 iiiitjiin segle XIX. Aproxiiiiació ü I'estiicli cle les relacions entre els podcrs Iowls i 
I'rijuntoiiicnt 3i iiiiinicipi cle Sarrii en 18 10-1856". Estirclis cl'Hist6ricr Agriri.icr, núiii.0. p.73-126 i I'I:&\HIII!131~\ 
i h l i \ l<~l ' l ?~ .  1. (100 1: "(:í>ritroi acicliiii i projectes popuirirs. El a s  de !\l;iiiorcii 2 I'epi~c~i dc 13 Reht:111~1cic~". 
Esttrclis rl'H&tfiritr d,:rirricr. rií,~ii.lO. p.125-1.h. Iil segon explica a les pigiries 133-13 í c'oiii Joan M:ircli -ric: 
sciiiprc anih h:)nes :iris- aconsegiii de desplacas ¡/o conirolar onLigiics xlimes clientclars conser~idores 3 

fa\-os SCLI i e0111 d':ilires dcisareri el partir funda1 per (:dnoras en direcciti al p.irtit I.il>eriil I2usioni.;ia. iiios- 
trant cc1iii el jcic <liiccki\ a coiiipletri~iient fora de control de cap autorikit centrül. El prinicr esplicita a 13 pUgi- 
na 123: .'. ..els gnips pi»gi~cssis;es i ~~zotirints del govern de I'estat dificiltiient podicn iiconseguir umi ceti- 
tralitiiciti cfcciivs des (Icl 1834 al ltii6. (luan. sense cliie fos prescrii legiliiient. el riisteis govern ceniríil erii 
iiiCs iricsiot,lc en el poder que els governs iiiiinicipals de lkircelonri i S:irrib.. .". 

0. Ac~iiesi era iin dcls iiiotius d'orgiill dels falangistes "con\rencuis". l'cliniinació de iota iiienri de "coci- 
cluisiiic" atitcrior. l l s  "caiiiisas viejris" conside~iven caci<]uil t0t3 X I I I X ~  d'interessos no sotiiiesii ri I'csi:ii 
-segons el seii iiiodcl d'estiit. hhviritiient- coni es pot eoiiiprov:ir a 1':issnig del I'es-joiisbtr, AGl'Al>O. l. 
( l07lj .  Inr Rcpríhliccr. ríltiiiio rlisfc~z (le ltr Rest~~tr,ucióii. Madrid: Editora Nacional. Pcr iinri versiti k11ritigisr.i 
del q11e eren 1esxirxem':i'i<]i~ils "vclles" -~iionLr<lui<lues- i "noves" -rcpuhlicano-soc'i:ilistcs- en 'inri r~rcii 
rurril gillcgi. entre 193 i i 1036. vclire I'cnfroniaiiieni enire cls proiagonistes (>irlos 1)cz:i i (::iyeL:ino ki1g:iclo 
a Iri riovcl.l:i 'I'ORIIIN'I',: HAl.I.ES'['lR. (;. (1971-77). Losgozos), 1trssor1zhrrr.s. Madrid: .4li:inza Il<)i6-?>2l. H'I'VI: 
eiiieii. iimi verhii, ielevisi\.ri d'acluestü novel.l:i el 1982 on els dos proiagonistes eren interprerii:~. scslaccii\-ri- 
iiieril. pcs [:usel)io I'on;elu i 0.11-10s liirr3i13gi. 



A P I i N l S  SOBRE ELS ANYS DE LA LLARGA POSTGUERRA 

majoritaria-.;" D'ara endavant cap xarxa de poder local no podria enderrocar 
un alcalde per posar-ne un altre ni menys encara rebutjar un governador civil. 
Cosa que no vol dir que fo rp  alcaldes i algun governador civil no paguessin amb 
el carrec el fet d'haver mantingut situacions de tensió amb forces vives locals. 

Perb qualsevol reeinpla~ament era imposat, de nou, des de dalt de manera 
que aquestes forces vives interioritzessin clarament on residia el poder polític, 
malgrat que conservessin el seu pes socioeconbrnic indiscutit. A més, una simple 
ullada a la durada rnitjana dels governadors civils en el cjrrec ens mostra que els 
del franquisme bateren récords d'estabilitat en el carrec, com el cas de Felipe 
Acedo Colunga a Barcelona (1951-1960). Récords que han estat igualats només 
en l'actual període democratic a causa, més que probablement, de la importan- 
cia menor del carrec. 

Per tant, tot i que també en el món rural el notable local pogué insertar-se dins 
de les estructures del Nuevo Estado de forma avantatjosa -molt avantatjosa!-, sem- 
pre ho féu al preu de la seva dependencia política i de la desestnicturació de 
qualsevol organització previa a la que hagués pertangut. Per una banda perque 
les estructiires patronals foren controlades -en el cas cata12 el IACSI, pero també 
en altres zones d'Espanya tota mena d'associacionisme agrari de base catblico- 
conservadora-" dins de les xarxes sindicals oficials -Central il;ncional 

10. Foqa liis~oriadors i his~oriadores defensen que el que es produí fou una restauració conservadora, 
destacadanient KICOLÁS, E. (1982). I~?stitlicioiies i~z~ircirrrias eri effi.cinc]liis~~zo. 19s-1962. Co~itrih~ició~i al 
conociiizierito de Iri ideologíc~ do~i~ii~aii te .  hlurcia: Editora Regional i (1995). "Los gobiernos ci\.iles en  el fmn- 
quisiiio: la vuelta a la tradicicín consenladora en Murcia". Dins: TUSELL, J.; SUEIKO. S.: ~ M A R ~ N ,  J.M.: CASA- 
NOVA, M. (eds.). El réginzeil cle Fraizco (1936-1975). Polítictr~~ relc~ciones exteriores. CoizgresoI~ito.iiacior~c.il. 
Madrid: IJNED. vol.1, p.132-149, entre d'alires ueballs. L'autora considera, pero. qiie esserit el cas niurcia 
extriipolable a d'altres zones de  cadcterísticlues mrals siiiiilars, tal vegada n o  sigiii aplicable :I zones urbri- 
nes 1116s diniiiiirlues con1 la catalana. En alguns casos se sostO, anant iii6s en114, que la diniiiiica particlist:~ 
es ~iiantingiic. si bé substancialiiient alterada, dins d'una "coalición reaccionaria", coiii és el cris cle ~ h ~ C l l l : %  
HI:.(:10. G. í 1996). Los c~iarlros políticos i~iternzedios riel r<qiiiieii fi.rrrlq~rista. 19.36-1 959. Dii3e,:viric~d de ori- 
gol c i&ritiri~~d [le i~ztereses. Alacanr: Generalitat Valenciana. Instituto de  Cultura 'yuan Gil-Alherl". La iden 
del franquistiie coiii a coalició la desen\rolupi en el seu iiioiiient 'IT!SELL, J .  (1992). Franco e11 Ir1 G11o.w 
Cii~il. Uiza hio,qrc!fZci pol2tica, Uarcelona: l'usquets. L'autor assegura, referint-se al prinier govern de  Franco 
el 1938, que "éste fue un gobierno de coalición, coiiio lo hieron todos los que Franco presidicí hasta el f i n ü l  
de  sus días.". p.229. El que no aclara 6s entre qui i qui. on \-aren tenir lloc les con\-erses per a establir 13 

seva coiiiposicicí, qui hi va participar i totes aquelles coses que se  suposa que passen quan s'csttible~~ una 
coalició. Detalls iiiiportanis perque poc übans afiriiia que "La con~posición del Gobierno (. . .) fiic obra prin- 
cipal y casi exclusiva de Serrano Sufier", p.225. És una forma ben curiosa d'estahlir una coalició reunir-se 
un aiiib un ~iiateix, per la qual cosa I'ús del concepte de  "coalicií>" aplicat al franquisirie. a i ~ í  coi11 d'altres 
teriiics pensats per a analitzar contextos polítics liberals ¡;o deiiiucr5tics ha esrat criticat per (:EIIIECA, R.I..: 
MOYTERO, J.R.  (1992). "El fascisriio en  Espafia: eleriientos para una inlerpretación". Historici co~iter?zportZ- 
I I C ~ I ,  núiii.8. p.215-2:í7., fonamentaliiienl 3 les pigines iniroductbries. 

11. Veure (:ASTILLO, J.J. (1970). Sobre h SLI~OI-rlint~ciórl política del peql~erio carilpesiiio. Lri 

Corife~leracióil ,Vrrciorir~l Critólica Ag,zri-iu. 191 7-1942. Madrid: Alinisterio d e  Agriculiura. Secretaría C;eiieriil 
l'ecnica. espcciriliiient el capítol VI "Francluisiiio y citolicis~iio sociril: la CNCA en el aparato sindical del 
lVLicia &tar1olo", p.393-444. 



Sin~licalista, Hermandades Sindicales de Labradores y Garzaderos-; de l'altra per- 
que els partits polítics foren esborrats del mapa. Vi Lliga Catalana, ni CEDA, ni 
cap altre grup polític que s'associés al bando1 L'nciorzal durant la guerra, va sobre- 
viure al procés de construcció del Regi~n Franquista. No per casualitat cap ni un 
d'riyuests grups polítics reapareixeria en la Transició. L'excepció que confirina h 
regla foil el fracis espectacular de José Maria Gil Robles el 1977 que reapareixia 
liderant la democracia cristiana -ja no la CEDA-. A lqhora de la veritat no aconse- 
guí ni un sol escó al Congrés de Diputats -ni tant sols al seu tradicional feu de 
Castella-Lleó- i, acte seguit, abandona lia política activa mentre els seus seguidors 
dissolien el partit i deixaven sol el seu aliat catala Cnió Democratica de Catalunp 
-que havia obtingut dos diputats-. 

Encara que piigiiem constatar orígens polítics diferents entre els detentors del 
poder social i econbmic de postguerra i entre els titulars dels carrecs de govern, 
i per més diversitat de situacions locals que puguem observar a l'hora d'establir 
coniparacions, pertot arreu el denominador comú fou la submissió al nou ordre 
franquista. Dins de les estnictures del nou r6girn haver militat a la Llip, a la 
CEDA o a Renouaciórz Española, no implicava mantenir una actuació política 
diferenciada. Les diferencies internes dins de lkntramat franquista -que efectiva- 
ment existiren- niai no seguiren la lhgica partidista de pregiierra. 

Altra cosa són les petites escletxes que poden comprovar-se aquí i a114 amb 
lklecció de tant en tant d'algun regidor no desitjat pels representants locals i pro- 
vincials del Regirn en alguns ajuntarnents. Perb cal recordar que aquestes situa- 
cions no comportaven cap problema substanciril, de fet. En primer lloc perqu? 
eren casos rnolt comptats, en segon lloc perqu? aquests pressumptes dissidents 
solien ser franquistes també," i en  tercer lloc perque era tot un cljssic destinar- 
los a tasques municipals sense cap mena de rellevancia dins de la població, coni 
ara la gestió del cementiri. -" 

12. (:iisos aillats d'~icluesta iiiena han estat recollits per 3 poblacions tan diverses coiri L'Ilosl>it:ilct ele 
I.lot~regrit (BarcelonCs) o Angles (La Selva). peri) xii:ii no varen tcnir repercusió en la vida niunicipal. 11 
AnglCs fou I'cx-alzildc de  1030-50 clue féu tot el possible per ser clcgit regidor cl 1351 -CLAIIA. J. (?) "L'ex- 
31~31dc clue biirlii CI governador (Anglils, 1351). Kotes sobre cleccions iiiunicip~ls fcincluistes". Qliaclerris 
rie ln Scli,rr. núrii..~. p.176-178) a L'IIospitalet un riioniircluic recülciiriint (S.4N?:1(:i\SA. C. (109 t).  If'ctoriosos 
i tlcrrotrrts. El fr[dnqutsrne a I'Hospit~rlet. 19.79-19-51. Darcelomi: I1ublicacions de l'r\badiri de &lc)ntsermt. 

p.550-5591. 
15. [ S  el a s  de  Riiiion Navarro Bcrnabeu, antic iiiernbre de les Jovent~its Lliherlaries durnnt 13 <;ucrra 

(;i\.il. q ~ i e  r e ~ ~ n v u t i t  pel seu pas pcr la CNS fou porkat a I'Ajuntüiiieni de Sat~adcll en un gest polilic de  1.31- 
e:ildc kiltingistli Josep >Iurnill el 1066. Iksprés de  cessar el 197 t confesii públiziiiicnt la sev3 dcccpció per 
coiii Iitivia estat insiruiiientalitzai en unri entreviski piihlicada pel periodistri (:~STIJI!SSA, J .  (10751. Sc{hciclel!. 
197.i-1974. Sahadell: I1ublicidacI del R~lISs. La "perillositat" que podii tenir dins I'rijuniaiiieni I'ricciti "a11ii)- 
noiiia" cl'ncliiest rcgidor 13 deixa clarri la trajectiiria posterior de Y;iv:irro I3ern:ilic~i. convcrtii en col~lrihora- 
clor clcl Procirrrrrlor eri CorTes Edurird ' l ' a r i ü g ~ ~ i ,  k11:ingistri i C Y - C O ) J I ! ~ ¿ ~ ~ ~ C I I ~ ( '  



APIIN'I'S SOUI1E ELS AYYS DE LA LLAR(;A POSTG1JERIU 

La construcció del consens de la victdria a les arees rurals 

Partint d'aquest marc generic, tan ferriament homogeni en termes de dorni- 
nació política, el Regin? Franquista hagué d2instal.lar-se sobre situacions de parti- 
da molt diverses, amb graus molt variats d'afecció al bando1 nacional durant la 
guerra, amb evolucions polítiques de preguerra substancialment diferents i amb 
xarxes de relacions socials de molt notable diversitat. Des de la hstoriografia 
recent s'ha explicat com en aquesta imposició sobre contextos tan diversos, 
obtinguda en un espai de temps tan breu, no només hi jugj la victoria militar 
sinó tainbé la col~laboració obtinguda per part de porcions variables de cada 
marc local." 

Aquesta col~laboració va fonamentar-se en molts casos en I'esforg de guerra: 
combatents 4esprés ex-combatientes-, col~laboradors de reraguarda, presos de 
la República -més tard anomenats ex-cautizjos- etc. En molts més casos, pero, 
sobretot si la regió s'havia mantingut en alguna fase dins de la zona republicana, 
la col~laboració que donaria lloc al consens intem als considerats uencedors sks- 
tabliria a partir de la repressió posterior.Ií Denunciants, delators, testimonis de 
carrec, etc. foren papers assumits com a condició necessaria de la implicació polí- 
tica en el nou regim, a més de constituir-se en autentics ritus iniciatics per a mol- 
tes persones -joves, dones- sense experiencia política previa:" Els protagonistes 
de la repressió -en el cas que no es tractés ja de les mateixes persones- passa- 
rien a engruixir el grup de notables locals, constniit en base als merits de gue- 
rra, que exercirien el poder municipal. 

A les arees rurals la repressió tingué un factor agravant: les dimensions de la 
comunitat en que s'exercia. Les petites dimensions de la comunitat niral on 
tothom es coneixia foren terreny abonat per a una operació de procés massiu 
contra la població civil -pensenl en l'arxiu de la repressió que s'instruí com a 
sulnari contra tothom i que per aixb porta el nom de Causa General-. Si a tot 
arreu els nous governants locals, la Falange, la Guardia Civil i els capellans de 
cada parroquia foren requerits con? a informants. aquesta labor fou més senzilla 
en el marc del món petit del poble. D'aquesta manera els nous detentors del 
poder a cada localitat rural pogueren exercir un control omnimode que escapa 

14. Són interessants en aquest sentit n~onografies coiii CENARKO, A. (1997). C r ~ l z ~ t d o s ~ ~  cnllzisrrs ~ i z ~ r -  
les. Los oreenes delfrartq~tis17zo en Arcigóli, 1936-194-5, %aragoza: Prensas Universitarias de  Zaragom: I1C;AIl- 
TE. J. (1998). La ntieilct Colndoliga iits~irgerzte. 01Yge1zes sociales y c~tltilrrrles de lci s~lhler~riciórz de 3.9.56 eli 
nirzorrrr el P(4& licrsco. Madrid: Biblioteca Nueva o FONT. J. (2001). jArl.iba el canzpo! Pn'ilzei, f , a l ~ q ~ i & ~ ~ z e  
i actittidspolítiqiles e11 lti1izbit r~ ir~ l l  ~zorci-c-~~ltc~lLi. Girorx~: Diputació de  Girona. 

15. Veure CENAI(II0. A. (1938). "bluerte y subordinación en ;a Espana Franquista: el iiiiperio de  111 vio- 
lencia cotiio base del N L L ~ ~ ~ o E S ~ C I C ~ O  ". Histori~r soci~il. nÚiii.30. p.5-22. M O R E N O ,  F. (1999). "La represifiri en 
la posiguera". Dins: JL;I.IÁ, S. (coord.). fictiilzas de lcr G I ~ ~ W C I  cii!il. hlüdrid: Teiiias de Ijoy. p.277- i O í  i hlIK. 
C. (1999). "Violenciri políiica. coacción legal y oposición interior". 4.c.r:  núiii.33. p.115-1 ií. 

16, V e ~ ~ r e  MIK. C. (2000). Rr7ir essobrevi~~zr. ci~.. p.?-l. 



als seus lioinblegs de ciutat, sobretot a mesura que aquestes es convertien en 
grans. Així els capellans de poble tingueren un pes que a ciutat hauria estat si no 
inlpossible sí molt més difícil. A les arees urbanes actuava 1'Església coin a grup 
de pressió, amb 1:i col.laboracio de les seves xarxes ~issociatives; a les arees nirrils 
era el capella el1 tot sol el qui constituia un poder factic tot sovint." 

Aquesta actuació coin a informants no es limita als aspectes repressius, ni 
s'exhaurí anib la postguerra. Els capelhns informaren també sobre aquelles per- 
sones que havien estat suggerides per algú com a possibles mernbres dels con- 
sistoris, a més d'afegir pel seu compte informes sobre persones que trobavcn idii- 
nies per LI ocupar carrecs nlunicipals de tota mena. A mesura que Ihadministrrici6 
franquista es consolid3 i es procedí al joc de les eleccions por tercios els iiifor- 
mes passaren a afectar fonamentalment al personal addicte, perquit els governa- 
dors civils poguessin procedir a determinar els giianyadors de les eleccions aiiib 
coneixeinent de causa.Iq 

Aquest poder podia utilitzar-se en direccions molt variades. Enmig dels pro- 
cessos repressius, de la mateixa manera que podia ser inculpüdor i condcrnna- 

cnsca tori, tainbé podia actuar en el sentit que Conxita Mir ha descrit con1 "En clqf 
clel .feligrésn, referint-se a con1 alguns capellans ~xirals cercaren de construir o 
reconstruir iin consens catblic-conservador que evites que la repressió ctiigués 
sobre alguns feliaresos destacats, a causa del seu passat catalaniski o simplernent 
de Iri seva iiianca d'entusiasnle per la Cazlsa Naczonnl durant la guerra.'" 0x1 no 
pogueren mobilitzar-se aquesta inena d'influkncies o els catblics sotnlesos a pro- 
cedirncnt sumaria1 no foren considerats necessaris per a I'equilibri polític local, la 
repressió es desferin3 també sobre persones que podien considcr:~r-se "de dre- 
tes de tota la vidri".-' 

Igualiiient 13 constnicció o reconstnicció d'un consens catblic :zinpli pass9 per 
la lluita per uns eq~iips de govern inunicipal que convinguessin a la militiiricia 
diocesana Norn~alrnent la intenrenció del capella -o dels capel1;ins si la poblrt- 
ció era una mica inés gran- jugia en el sentit de restaurar l'ordre catblic-coriscr- 
vador, ara sense oposició de cap niena: resultat que, de tenir h i t ,  tenia molt inés 
d'instaurüció que no de veritable restauració. Aqiiestes intervencions poguercn 
tenis sentits diversos i resultats contradictoris Valguin com a inostra alguns exeiii- 
ples. El primer de con1 un Ilarg contenciós entre capella i ajuntainent es resol a 
favor del primer.' 

1'. Vciire iiIIR. i;. (2000). Vivir es sohrecii'i,: cit.. cspccialnient p.180-237. 
18. Vciirc ~L'LII~N. >l. (2000). Els Ajfitftriil~er~ts.fr(fif~~llütc.s n C~ltcil~fr!in.. cit. 
1'9. Vcure SIIR. (:. (2090). E!*ir es sohrei~if~i,: cit., p.272-276. 
2ii. Vciire VILAN( )VAI\. I1 ( 1995)). Rcpressiópolfticn i cmcció ecolri>iiziccf. Les respot~.~~ihilitcit~poIifi<~~~c~.s (le 

rel>~ihlicciiis i coiisci?oclois ccitcilcr~is o Iri postguerrcr. 19.j9-19$2, llrircclona: l'~ihlic3cioris de I'Al>:idiri de 
Slorilser~it. 

> l .  1.cs inrerprctricions cliie aquí aPireiserrin de crisos locals s'lian de prendrc :iiiiI> prccriiiciti i cciti: 3 

pl:irilcj:iiiicrits cl:irriiiiez-i pi-o~.isi<>n:ils. iiionclits de la confii-iii:id<j cliie pí>drien aporI:lr S ~ I I ~ I C S  ~ l l o r lo~~ . : l f i~ s .  



Al'llNI'S SOBRE ELS ANYS DE LA LLARGA POSTGIJEKR4 

Tot comencj arnb la sorneguera pregunta d'un destitiiit tinent d'alcalde de 
Balsareny (Bages) en la presa de possessió del noii alcalde el 5 de novembre de 
1947: "¿Pero no viene n darposesión el Sr.Cura Phrroco?", amb el consegiient 
eschndol posterior, acabat amb dos trets a l'aire -ja al carrer- de l'inspector 
comarcal de FET-JONS i la detenció per part de la Gujrdia civil de tan irnperti- 
nent ex-edi1.l' Cal pensar que el tinent d'alcalde que desencadenj l'incident esta- 
va lluny de ser un dissident de cap mena. Havia ocupat el cjrrec durant tres anys 
(1944-47) dins d'una corporació apadrinada per l'alcalde de Manresa Joan Prats 
Pons -ultradreta de preguerra, ex-cautivo i falangista de postguerra, protegit pel 
notable falangista Mariano Calviño de Sabucedo-.?j Tot i que no ens hi podem 
ahirar per manca d'estudis que prenguin com a base el partit judicial -espai de 
veritable entitat política en la postguerra i fins i tot més enila-, la intervenció de 
l'ajuntament de Manresa en el de Balsareny, com del de Sabadell a Sant Quirze 
o a Barbera del Valles és significativa de com la jerarquia de l'alcalde capitalí 
-sempre maxiina autoritat falangista al partit judicial, gairebé sempre membre de 
la diputació provincial i, en ocasions, fins i tot procurador en Cortes- es deixi 
sentir com un element de pressió extralocal de molta considera~ió.~+ 

Sembla ser que la corporació de Balsareny del període 1944-47, noinenada 
pel governador civil de Barcelona Antonio Federico de Correa Véglison i molt del 
gust del seu successor, Bartolomé Barba Hernández, estava enemistada amb el 
capella local i arnb els cercles catolics diocesans de la població, previsibleinent 
per una actuació excessivament La pressió no sorgí efecte fins que can- 
vi5 el governador civil -quan fou nomenat per al carrec Eduardo Baeza Alegria- 
i, tot i així, els informes de l'inspector comarcal de FET-JONS que prov5 de posar 
ordre a trets advertien que el nou equip -d'incontestable rnilitancia catolica- esta- 
va integrat per algunes persones que havien nulitat a Acció Catalana i, per tant, 
sospitoses de tenir fidelitats equivoques. 

22. Carpeta nuiii.983 del Fons del Govern Civil d e  Barcelona en diposir a I'Arsiu d e  la Coron:~ d'Arügó 
(I2G(:II-ACA). Resultu especialiiient interessünt la narrüció del fets a cjrrec d e  I'inspector comarcül d e  I:t?l'- 
JONS -"J.L.", presurtiihlcnient Julio Laiiiúa- en un infontie elevat a lu Sub-Jefatura Provincial del hIlo\.iiiiicnto 
d e  datü 26 d e  novenibre d e  1947. 

23. Sobre aquest personatge -proper. segons el nloinent. fins al niateix Carrero Blanco- por consultar- 
se  RUBÍ, G. (1991). "Müriano Calviño d e  Sübucedo i Gras (1907-1980): algunes dades biogrhficlues". 
Dovella, núm.39, p.7-12. Sobre el paper que jugh en la proiiioció del jove Joan Antoni Saiiiarancli vcure 
HOlX, J.; ESPADA, A. (1991 ). El depoile del pode/: Vida .y ~izilngro de Juan Ailtonio Sar~zarnr~ch. Madrid: 
leiiias de Hoy. 

2 í .  De coiii un alcüldc de capital d e  partit podia intewenir en 13 vida dels iiiiinicipis del seu entorn ens 
en dona una bona IIIOSLTJ I'alcalde d e  Sabüdell del periode 194)-1960, fins a1 líiiiit d e  pledejar aiiih esit per 
ohtenir agregacions territorials. MARCET, J.M. (1965). ,Zli ci~~rlrrd.1,yo. Wirite cr17os eii lrtlrr alcrrlrlírr. 1946- 
1960. Barcelona: I>uplex, especialiiient el cas dc I'agreg~ció del subiirbi de 13 Creu d e  ikirber% (Barheri clci 
Vriile~) el 1959, p.321-330. 



Com es pot cotilpromr en els infornies de la Guardia Civil,-" pero, juntariient 
amb dos regidors amb riquest passat polític n'hi havia d'altres que compastien la 
rnilitancia catolica pero que provenien del Tradicionalisme o de la CEDA. Per 13 
qual cosa pot exireure's la conclusió que els qui havien controlat la Falange de 
Balsareny en la riiés immediata postguerra, inés qiie puristes de l'ortodbxkl jose- 
antoniana -cap ni un procedia de la Falange de  preguerra-, eren individus que 
pretenien iiiiposar al conjunt de la població, inclosa la conservadora i catolica 
prricticant, un vei-itable nou odre  local. Cn ordre que postava a I'exclusi6 fins i 
tot de bona part del personal polític conservador d'antany. 

Be rnanera molt diferent a la població d'Arenys de Mar (Maresme), perso- 
natges del rnateix perfil que els que foren despla~ats del consistori de Balsareny 
el 1947, es ~nantingueren en el govern municipal des de 1939 fins 1952. A la peti- 
ta localitat costanera -cap de partit judicial, pero atnb només 5.900 habitants el 
1945- des de primers de segle que la conjunció catolico-catalanista mantenia a 
l'ajuntament alcaldes de la Lliga Regionalista. D'aquest partit -aleshores Lliga 
Catalana- era Ikalcalde de 1934-36, Josep Maria Pons Guri.?- El 1939 foren els inte- 
grants de l'antic riucli monarquic calvosotelista" -amb algun antic republica radi- 
cal (1errouxista)- els que prengueren la iniciativa, constituiren la Falange local i 
evitaren el retorn dels fins aleshores detentors del poder local. Els clergiies locals 
que tenien interes a reconstniir I'equilibri de preguerra fracassaren en I'intent, ja 
que l'alcalde del període, Jaume Ferrer-Calbetó Ferrer, mantenia bones relacions 
anib els cercles clel Tradicionalisme a través del seu germa Felipe i -per exten- 
sió- aiilb deterrninats cercles catolics integristes. J.M.Pons Guri recuperaria l'al- 
caldia el 1352. ueilitzant corn a plataforma 1'Acció Catblica local que presidid i 
aprofitant el proc6s de renovació que inipulsavri el governador civil Felipe Acedo 
Colunga. Pero el 1957 la tornaria perdre a nians del seu cosí Joaquirii Doy Giiri. 
trinibe militant de la Llip -i fuga- regidor el 1934- ara comodament instalat dins 
de l'estructura de la Central Nacional Sindicalista i molt niés adequat a ulls del 
Regini. 

75. Sohre i':iiiit>icnt in.espirdhic del Ikilslireny de 13 pririier~ posiguerr~ -sense citrir el notii de Ici locLi- 
litlit i evitrini cic donrir noiiis- va escriiire en el seit tiioiiient MAS i S0I.IiK. $1. (1983). Posg~lcrro. ütpohle 
d i 8  Ccitcil~ir~~f~, 19-;9-19$2, 13:1rcelon:1: J'Ortic. 

26. 1.3 protcssionalitat dcls infortiics de lri <;~i;irdiri civil contri~sta tot s(>\.int anih la tendencic:sitrit de Itt 
rest:i (hlrtnge, :tlcrilclcs. cüpcll~iris. etc.). 

27. 1.3 reconsir~icció dels ec]uilit,ris polítics rircnyencs Iiri estüt rcnlitzüda aiiib rnaterkdls de la a rpe t r~  
núiii.983. P(;CI\-A(:I~. juntaiiient aiiib d'ültres consultes fetes 3 I'Arxiii Ilisti~ric del Govern Civil de Bnrceion~i 
(t\ll<;(:R) -"Secretaria política". "C;ohernddorcs" i "Adiiiinistnición 1ocdl"- üisí coiii a tra\.és de les enirevis- 
tcs fetes 31s es-31~~1des de 1952 5-. Josep Pons Giiri (1 d'ahril de 1993). 1958-72, Joaquiiii Doy Guri (25  rlc 
rioveiiihre dc 1 0 9 )  i 1:)72-79, Miiriano Saliiicrón I.<ipci (16 de nenes de 1995). 

28. Inforriiació fr:igiiicniiria sohre ücliiest niicli 3 ' 1 ' 1 1 0 ~ ~ 1 ~ ~ .  J.M. (1992). Fc~laigc. Gilerrci C'it'il. 
Frfrrlc~llis~iic. FE.T cií! 10s J.O.LV.V.S. cle Bc~rcelorro clr cls prit~ios frlqs n'e r&itli f,uiie]~listcr. 1ktrcclr)ni: 
I'u~~licicions tlc 1'AlXidia dc 'Ilocisernit, p.59-67 on l'aiiior nnalitid el pcs de pregiierrn del grup Ueno\.ricióti 
li~p~nola.~l>crec1i3 de (:3131iin~. 



AI'I.NTS SOBRE ELS ANYS [)E LA LLARGA PC)STGt;IXRA 

A Arenys de Mar, si bé la repressió sobre els catalanistes conservadors locals 
no deix5 cap rastre digne de menció -o que hagi estat documentat-, el poder 
municipal canvi5 de inans de forma pricticament irreversible, malgrat les més 
que probables -pero no suficieninent documentades- intervencions dels cape- 
llans locals a favor del seu home de confianga de tota la vida. 

Com es pot comprovar, no tot fou repressió en la constnicció del consens 
local, entes coin l'equilibri polític generat pels vencedors de la guerra.'Wi l-iagué 
molt de petita intriga, de conspiració de passadís i d'iinposició salom6nica d'u- 
nes autoritats provincials ben disposades a ampliar les files dels addictes -si 
actiiaven de inanera intel.ligent- sempre que les tensions resultants no fossin 
superiors a les que podien derivar-se de mantenir més restringit el niicli de deten- 
tors del poder. 1 fou així a les arees rurals com a les urbanes, amb la diferencia 
del pes relatiu dels clergues -ainb noms i cognoms- i de la pressió extralocal que 
podien mobilitzar a favor seu els que millor s'haguessin inserit en l'entramat del 
Nuevo Estado. 

El discurs franquista sobre el món rural en el marc del mralisme 
feixista 

Aquests nous equilibris polítics, resultants del procés d'imposició del fran- 
quisine sobre el terreny, no generaren d'entrada grans transformacions socio- 
econbmiques específiques a les arees nirals. S'encarregaren, més aviat, de tancar 
totes les portes a la mena de transformacions que s'havien plantejat des de baix 
des de finals del segle XíX i que havien eclosionat durant la Guerra Civil. 
Legislaren i gestionaren a favor de patrons i propietaris -encara que fos sovint 
prescindint de la seva representació genuina- i reduiren a la mínima expressio 
qualsevol canvi en els equilibris previs al voltant de la propietat de la terra. Cap 
ni una de les diverses reformes agdries del període republica -ni la parcelació 
del latifundi, ni la redempció de contractes a rabassa morta, etc.- tingué cabuda 

29. 1. taniiiateiu, resulta iiiipossible oblidar-la qurin es tiiultipliquen els treballs de  recerca que en donen 
coiiipte. ainb I'especial brutalitat que revesti a les arees mrals. Sense pretensió d'exliaustivitat poden consul- 
tar-se casos hiripliüiiient docuriientats d'Andalusia i de 3llúrcia coiii C<>BO ROMERO. F. (1995). Lri G~~errrr Cittil 
J. Ici represiói?,f iu~q~ist  en lrrproiiincia de J(4én. Jaén: I>iputación Pro\~incial de JaCn i (1998). Co?!flicto ~ L L , P I  
J. i~iobrzcb politicn. El lclrgo cct~iziuo hncici la dictrtdum. Juén. 191 7 - 1 9 0 .  Jaén: Ilniversidad de  Jaén; QIiI- 
ROSA-CHEYROUZE, R. (19861. Politicay Guerrcl Ciilil erz Alr~ierín. Alinería: Cajal; MORENO GÓMEZ. F. (1982). 
kf Replíbliccr .y lu G L L W , ~  Czz~il eri Córdobcr. Córdoba: Ayuntamiento de  Córdotxi i (1985). La Gzle,7n Ciilil e11 
Córclobrt (1936-19.9). Madrid: Alpuerto; GIL BUACERO, R. (1994). Gflerrcl Ciidl el1 Grcrlzaclu. U~za re io l~ lc ió~~ 

,fi.~lst,ndlr J* lo liq~~i(lctci6r~ de h e@erielicirr rep~fblicrr~zri de los niios trci~rrcr. Granada: Piiblicaciones de  13 
Ilniversidad de  Gi-amada; 'IADAI. SÁXCHEZ. A. (1911 +l. G~terrti Ciidl e1~.2I~ll(r~cr. bldlri~a: Arguval; XIARTÍNEZ 
I.tiAI., J. (1993). Rcp~íhliccf j, Gfierm Ciiíl e17 Ccri?rf,yeirci (1931-193.9). Jlurciri: A?~inirtiiiiento de  (::irtagen:i. 
tiniversidad de MLI~C~J ,  i (;ON%ALEZ MART~NEZ. (:. (199i). -Poder y socicclad civil en la Región de Xliircia 
durante la República y In Guerra Ci\cil". [Tesi docroriill. hlurcia: I;niversiclad de  hliirci:~. 



en el nou estat de co~es .~"  Les reformes inipulsades pel franquisiiie resiiltaren un 
iiiiiiiens fr:ic3s.' 1, no obstant, el Rkgiiii Franquista ii~antingué un discurs polític 
específic adrecat al món rural que caldd examinar amb atenció pesque, tot i que 
:ictu3 1116s per oinissió que no pas altra cosa, no deixi de tenis conseqükncies 
dins de les comunitats rurals. 

A l'article "Giiiones" piiblicat a la revista RE. en el seii número 4 de 25 de 
gencrr de 1734 es feia la següent afirmació: "Hay Z L Y Z ~  c~iltz~ra &y lina ci11iliz~ci6?~ 
cnr)pesinr~s que nos importa potenciar y reualorizar. Las ese~lcias de aqrrel grert~ 
sentido familiar. religioso, hereditario, jerárquico. donde ttuz'o s~rspilares el orrEc~ 
ci¿~iliznCI« rle Eumpa, se harz corrompido en las cit~~lades-y en el campo q~iec-Inil"." 
Aquesta cita del falangisine dels anys de la 11 República recull perfectarnent el 
que ser9 seinpre el discurs "niralista" que el Rkgiin Franquista mantindr3 durarit 
tota la seva exist?ilcia, encara que dels anys seixanta en@ I'liagiiés de fer com- 
pritible ainb la nova retbrica del desarrollo fonamentrilment urbana. 

Ni en aquest discurs, en estat pur, ni en la seva coriipatibilitzrició posterior 
amh qualsevol forma de rnodernitat, fou aqiiesta una posició original. Aquest 
tractanient retbric del món niral com a guardi3 de les essencies de h civilitza- 
ci6 i de la saca resiilta molt coriiú a la resta d'experiencies feixistes europees. 
Així, per exemple, a la Italia del llentenrzio feixista (aprosiinadament 1922-1743) 
I'exaltació de les jrees nirals i el discurs sobre la necessitat de cuidar-les, evi- 
tant l'exode rural i modernitzant i millorant les seves condicions de vida gene- 
r a l ~  estaven a I'ordre del dia. Pera tainpoc els feixistes italians o els de qualse- 
vol altra latitud no eren en aquest aspecte especialment originals. Empeltaven 
directament anlb una llarga tradició de discurs reaccionari europeu que tenia, a 
iiiés, iimi notable iniplantació en niolt diversos sector de la vida social i política 
del continent." 

El ruralisnie contemporani neis aiiib la propia t=poca contempor3nia -de 
iiiés erirera no nl'atreveixo a opinar- i el podein rastrejrir en autors contrarre- 
volucionliris coin Joseph De Xlaistre, quan escrivien per aboniinar de la 

$0. Ilc coiii. s'esde\~inguí. en el cas critliln. durant els anys ircnla la clerrot:~ -seiiihl;iv~ que detiniiivri- 
clcl "p:iirali.sliie" se'n parla abast:iiiicnl en el clossiei' cl'Est~trlis liHtit6rirr ARrriri[r, riúiii.12, 1993. 

$1. HAK(:II:L.A, C. (1936). "1.21 coniairreh)riii:i ngrriria y la politica de colonizaci6n del priiiier f~incl~iis- 
iiio (1936-1OíO)". Dins: <;AKC~A SAN%. A,; SAN% FI'KNAXDEZ. J .  (eds.). Rcfor~iic~s~~políticcls crgrzrricls e11 Irr 
~~istoricr rkil Espcliicl. hIadrid: hlinisterio de Agriculiurri. I'esca y Aiiiilcnt~ci<jn. p.351-308. 

SI. (:it:it per FONI'ANA, J. (1975). "'IT3nsh>rriiaciones agrarias y crcciiiiiento ccon6iiiico en la Espana 
c;)ritcriipoi.gne:i" dins Ccrtizhio ccoilórizico J. erctitr~clespoliticcrs e11 lcr Espniin del s&lo SIX. N:ircelomi: Aricl, 
cd.rcvisacla 119-31. p.207. Foniariti j:i :idvertia en ricluest anicle c1:ie. iii31gr.it cjs disciirsos. ci frilnqiiisiiic nc? 
~e11it~13\;1 1i:iver deinat un phsit cle s:ilisfricci0 entre els seus p~rtid:iris iiiirilistcs. 

33. Aisi Iio Iia esplicat per 31 GIS italia 111 hlI(:IlELI:.. h. (1995). "1 di\crsi volti clel rurrilisiii~: friscisiti" :I 

Itrrlirr coiitaiiipo,n~ieri, níliii.199. p.2i3-207. on resuiiieis diversos cispectes de 111 &11(:111:1.1:. A. (1003). 
".lspciii dellri poliiicii ngrari3 del rcgiiiie hscist:i. Scclie econoiiiiclic c oricnisiiicnii socinli ir1  r:ippc:i~c: alle 
idcologie r~ir:ilisic". I'l'csi di Iciiircal Holognn: I;ni\~ersti3 degli studi di I3ologn:i. 



APIIXTS SOBRE ELS AhYS DE LA LLiiRGA P<>ST(;CERR\ 

Revolució Francesa, per posar noinés un exemple.j4 Igualinent, i geografica- 
ment més proper, l'integrista Felix Sarda i Salvany havia fet un intent d'aproxi- 
mar tradició i modernitat -com el franquisme del desamllo faria més tard-, 
davant de l'imparable creixeinent industrial barceloní, a l'opuscle La chimerzea 
y el campanario (1871).55 

D'aquí que sigui tan encertat el tito1 de ¡Arriba el campo! que Jordi Font uti- 
litza per a la publicació de la seva tesi doctoral sobre les actituds polítiques en 
el primer franquisme d'una zona geografica a cava11 entre els dos Empordans."~ 
El Regim Franquista va usar i va abusar fins a la nausea de l'exaltació del camp 
coin a reserva espiritual, dins de la reserua espiritual de Occidente que era ja de 
per sí -segons la doctrina oficial- Espanya tota sencera. Els seus propagandistes 
i intel.lectuals afins -fossin del nivel1 que fossin, per tal de no fer-nos il.lusions 
sobre el terme- varen mantenir els tbpics més encartronats fins a la darrera hora: 
si la gent de poble podia ser presentada cineinatograficainent com a paleto o 
cateto, sempre acabava per resultar la més honesta i la de millor casta, així qiian 
es tractava d'exaltar la nobleza baturra o d'exhibir el sentit de l'humor (?) a tra- 
vés de l'egreri Paco Martinez Seria.'- 

No obstant, mai no h hagué dins dels diversos feixisines un programa agrari 
que fos determinant per al seu exit relatiu al camp. La implantació rural del fei- 
xisme italia, per exemple, vingué de la m2 de la seva col.laboració en la lluita 
patronal contra les lligues agraries -d'inspiració socialista, fonamentalment-, en 

3.;. Joseph De Maistre (1754-1821). El ruralisiiie i I'antiindustrialisriie d'a<luest tiutor savoih els podeiii 
resseguir, per exeiiiple: a Las z~elaclcrs de San Petei~bltrgo [18711 cluc no per casiialital foren ediciides per I:i 

"Colección Austral" &Espasa-Oalpe, Madrid. el 1943 i reeditades el 1946 i encara el 1966. 
35. Fklk Sarda i Salvany (1844-1916). L'opuscle foil reeditat. ianipoc per casualitat, per la Central 

Nacional Sindicalista (CSS) de  Sabadell durant la priiiiera postguerci. 
36. FONI'. J. (2001). /Arriba el caiitpo! Priiizerficínqttis~~~e i actitlrds polctir]~ics e!¡ l'c~~izhit ntrcrl izorci- 

ctftrrla, cit. 
37. El director cineiiiatogrhfic Juan De Ordufiit -un dels vaisells insignia de  la cinen~atografia franquis- 

ta- poca a t e m e  el 1965 unri innecessiria revisió de  ~Voblezc~ B~zttrrw. versionant I'ohra Iioiiii)niiria del seu 
iiiestre Florián Rey -de 1935!-, que el1 iiiateix havia protagonitzal coin a actor en companyia d'liiiperio 
Argentina i Manuel Luna en els tenips "lieroics" de  la priniera CIFESA. El tenia de fons fou. en tots dos casos, 
la defensa de  Icí honra de Z L I I U  i?zz(ier i -de  retop- d e  tova la seva fatiiília, de ressonincies calderonianes. 
I'acu Martínez Soria insistiria en el personatge del pctleto. siiiiple pero llest a I'lioci fins data tan tardana coiii 
1966 a la pel.lícula de  Pedro LA7AGA, Lu ciltrirtd ?LO éspcrrn nzi, la sinopsi arguiiiental de  13 clutil lia estat 
a k í  presentada en una pagina zueb d e  cine no especialnient recornenable: "l?na de las producciones que 
han gozado de  niayor popularidad a lo largo de  toda la producción nacional. Iln Iioinbre sencillo y bona- 
clión que vive tranquilamente en su aldea. querido por todos sus paisanos, se trrislada a la ciudad donde 
vive su hijo que se lid convertido en un triunfador y su familia gozü de  un círculo social iriuy elitistri. Al 
principio, en este anibiente, el anciano entra conio elefante en cacharrería, provocando el recelo de  toda 13 

hi i i i l iü  que no sabe qué liacer para desprenderse de  él. Sin enib~rgo, poco a poco. la bondad. la sencillez 
y la sabiduría del Iionibre ir5 sol~icionando probleiiias de  algunos de  los niieiiihros de la faiiiilia y se ter- 
tiiinrif5 convirtiendo en alguien iinprescinciible para t<xios: pero él sigue pensando en la vicla <lile ha lleva- 
do  sieiiipre y su deseo es volver a ella. Ilesde un punlo de vista cineiiiatogrifico es iiiuy nilila." (url:iesp:i- 
nn.cs/icine). 



els anys posteriors al període d'intenses niobilitzacions socials que segui ri lri 1 
Guerra &Iundial. En el el bienni 1920-21, un cop apagades aquestes iiiobilitza- 
cions de postguerra -ocupacions de terres, vagues de jornalers, etc.- Iri col.labo 
ració entre feixistes i terratinents es concreM fonamentaliiient en acciolis dc 
represhlia contra sindicalistes i organitzacions sindicals, I'anoriienat squactrisrrz«.'- 
Ilesprés la política d'exaltacio del camp i de les seves virtuts no fou sinó la tapa- 
dora de  prioritats combinades de política econbinica i de control social.' De la 
~iiateixa riianera el pes del nazisme a Aniplies zones rurals de Pníssia o be de 
Baviera depengué, durant la fase decisiva dels anys trenta, de la complicitlit o ki 
t~enevolenciri dels liders locals dels autodissolts pastits Popular Nacional Alematiy 
(DhíVP) i catolic (Zeiztn~rn). representants dels interessos de 13 gran propietat en 
la seva n~ajoria.'" 

Andrea Di Michele 1ia explicat com dins del feixisrne italih varen conviure 
diversos niralismes dels que es poden agnipar dins de  13 definició de "c:itoriis 
iiie" així corii la va elaborar Barrington Mosre jr. en el seu estudi clilssic Los oi-í- 
genes sociales de la dictadtira y de la democmcla". I'exaltació de la superiorikit 
nioral del ni6n rural i de la seva contribució a la pau i l'estabilitat socials. 
Efectivament formes de catomsme (pairalisme a Catalunya?) foren recuperrides 
en  el discurs franquista tal i con1 hem pog~it comprovas, pero no nomes foren 
discursos d'aquesta inena el que hi hagué en el niralisnie franquista, coiii t:iiii- 
poc en el feixisii-ie italia. 

En el cas italih -segons Di Michele- aquestes fornies de catonisine corivis- 
queren amh una voluntat governamental d'iisar el ruralisnie con1 a fre a la csi 
giida de  la natrilitat -iirbana- Iiiantemnt a la població en un cainp mes pr(11lfic 
per la via de dificultar les migracions. Noiiiés una població crescucki podiri 
-segons hlussolini- formr l'ex?rcit necessari per a l'Zmpelpi. Igualiiient el ruralisiiie 
fou utilitzat per intentar estcndre una cortina de f~iin sobre els efectes de h crisi 
dels anys trenta a les ciutats, d'una banda, plantejant una iiiena de wto~'?~ a le1 
terra, i a les asees rurals, de l'altra, plantejant una modernatizació tecnica de 1'3- 
griculhira. que se centrés en els parcei-s (mez'zzadr~) enfront als jornalers (hmc- 
clanti) i altres proletaris rurals 

58. 1.a liistoriografia ilali~n.~ Ei ja iiiolts anys que ié hcri cstnblcfl acluchi csirciii. Veure. per cxciiiplc, 
KO\?.:Kl. A. (1082). "1.o squadrisiiio agrario". Dins: CHEKIII3IN1, G. et a1 (clirs.). Stoi'irt rlclb socictir itct!icrlr~r. 
vol.21. Lrr rl i~r~gcrzivi~e riello stcrto lihcrrrle. hlili: Teti cditore. p..* t.1-i60. 

5'9. Vcurc IINI:?'l. 1). (1982). "Friscisriio. grande capiialc e classi soeiali". I9ins: (:ElI:RI!RlZl. <;, el :rl 
(dirs.;. Storirr r¡c~I!rt svci?tc? citrrlict~~~. vol.22. La dittrit~~rri~fitscist~~~ .\lilb: l e t i  ecliitare. p.65-100. 

ií!. 1)cls ch1ii.c~ i :irronses entre el riiOn pages i els governs nazis n'lii Iia ri~iililis piissarges 11 Iri iiioriil- 
iiicntal 1,iogrrifi:i KliRSIIA\Y'. 1. (1990). Hit!cli'. 2 vols. Barcclonri: I'enínsula. Sohre 1:) col.l:il~orrici<i critre rxizih 
i grrins propict:iris i cls seus resiiltais Yeiire (;OR¡iI, <;. (1986). "1.3 gr:inde propictii Icrriera orien1:ilc ncl 'll.rzo 
Ileicli. 105.3-105~)". I1rrsl-trto eprc>ssoitc>. nuiii.1 l .  p.25-54 

$1. 111 ~ \ l ~ ~ ~ l l l ~ l . ~ ,  :\. !1995), "1 ilivci-si volii del r~irriIisii~(> kiscist:~". d.. p.215. l.'Oi>~i cle I k i r r i r i ~ i ~ ~ t ~  
.\!00111: ir.. q~ ic  :lai:i de 1906. ic tniducci;í n l  castelli (l9'.3i. IIarctilona: I'cnirisiil:~. 1): Micliclc cit:i la i ~ i -  

cIiicci6 ii:ili:ir1;1 c!c 1069. 



Al'l'hl'S SOBRE ELS ANYS DE LA LLARGA POS'I'GDERRA 

Aquest procés fou un fracas absolut per al govern feixista itali3: ni la natalitat 
s'incrementa significativament d'acord amb els seus proposits, ni s'aturaren les 
migracions tot i I'afany posat a evitar-les," ni s'aposta seriosament per una moder- 
nització agraria mobilitzant uns recursos públics que anaren sempre cap a la 
indústria -fonamentalment la vinculada a l'esforg de guerra-. 

La revalorització i modernització agrjria, i rural en general, es plantejaren amb 
un cert rigor a d'altres pa'isos en el inateix moment, com fou el cas del hack to 
thc land d'una part de l'adrninistració del Nezu Deal de Franklin D.Roosevelt. La 
protecció al pages foil un dels objectius de les subvencions i de les obres empre- 
ses a partir de l'anomenada Triple A (Agricultura1 Adj~lstment Administration) i 
es pot dir que tingué exit en alguns a~pectes . '~  Tanmateix no  fou aixi a Italia. Així, 
en la postguerra mundial -i, sobretot després de  1953- un exode niral massiu tan- 
cana el cercle del procés iniciat ja amb el segle XIX.q4 El feixisme mai no  va actuar 
seriosament per una efectiva modernització agro-rural, essent especialment sig- 
nificatiu el testimoni de iliseria i abandonanient que deixa Carlo Levi (1902-1975) 
del seu confinament a les terres de Lucania entre 1935 i 1936, en el llibre Cristo 
si 6 fermato a Eboli (1945).'j La histona del ruralisme franquista té nombrosos 
punts de contacte amb aquest panorama italia. 

Mancats encara de recerca suficient sobre aquests temes en el conjunt espan- 
yol, podem dir que efectivament les migracions interiors foren notablement difi- 
cultades durant més d'una decada i mitja. Són prou conegudes les rnzzies poli- 
cials a les estacions de ferrocarril de Catalunya, amb el resultat de  detencions dels 
sensopapers de l'epoca i deportacions posteriors cap als seus pobles dbrigen, 
com per haver-hi d'insistir aquí. Deportacions documentades fins ben entrats els 

42. Evitar les iiiigracions caiiip/ciulat fou un objectiu hlsic del feixisiiie dona1 clue no es volicn distreure 
recursos públics en liabitatge ni infraestruciures iirbanes -necessiries davant el creiseiiient urba que pro- 
voquen els esodes rurals-. Les prioritats d'un feisisiiie de pressupostos haisos eren iiiilitars. Així Iio Iia espli- 
cii t  I'liETI, D. (1982). "Fascisiiio. grande capitalc e classi social?'. cit. p.79. 1. no obstant. les iiiigracions inte- 
riors iililianes en els anys ti-entzi foren iiiol~ crescudes -per no parlar de les esteriors en direcció als EE.l;l!.-. 
Vcure TREVES. A. (1976). Le iizigrrrzioiri iizterue iiell1trllirr filscistcr. Politicrr e rerdltlltci deinogrrjicrr. Torí: 
Eimiudi. 

45. Llna visi6 breu i iiioderüdaiiient crítica ariib el Nelv Deal la podeiii trobar :I BAINES. 1>.E. (1977). 
"Los Estados Ilnidos entre las dos guerras, 1919-1941". Ilins AD.&!lS, \V.P. (coord.). Los Estados lliziclm cle 
AiizCrica, Madrid: Siglo XXI ,  especialiiient p.311-314. Tanriiateix 111x1 visió ceriaiiient crítica de coiii foren els 
grmspropieraris cls qui niillor aprofitaren les inesures de la &AA apareis al docuniental de Dante J.JtZMES. 
i2íecln 77~iirgs Hrtppeizirrg, capítol V de la sSrie documental "The Creat Depression". EE.I!L.. 1993. 1gu:iliiient 
el cineiiiri es feu ressh d'unes certes zones d'ombra en la política de iiiodernització rural. especitiliiient en 
el cas de les infraestructures Iiidr3uliques: Élia KAZAN, Riu sctluage. EE.171, 1960. 

-;,t. Una visi6 shlidament contextualitzada de les iuigracions de postguerra a Itilia. i de les lliiites socials 
que les \.aren precedir. a C;INSBOl<C;. P. (1989). Storin d'Itr11icr ~ k { l  dopogziefln cr ogyi. Societci epolitico. IOiíOií5- 
1988. l'orí: Einaiidi. Una visió cineiiiatogr4fiu excepcional de les iiiigracions interiors italianes dels anys 
cicluani:i-seixantLi a Lucliino VIS(:ONTI, Rocca e i s~loific!lelli. Itilia, 1960. 

1,. D'iiiiplili difiisi6 enlre els intel.lect~ials d'esquei~es. I'ohra fou portada al cineiiiri per Fr;incesco Rosi 
el 1978 -ires :inys després de 13 iiiort de I'autor-. 



anys cinquanta, quan operava el cainp de concentració del Palacio de las 
~Wisiorzcs a Montjuic (Barcelona). "' 

El R?@m actii5 d'aquesta forma tan expeditiva des del moment de la repa- 
triació obligatoria dels refugiats de guerra el 1737 per inotius clarament centras 
en necessitats repressives. Calia que tothom residís on lio feia abans de 1936 per 
tal de depurar allí -on el coneixien- les seves responsabilitas polítiques. 1 les 
arees urbanes eren justainent el lloc perfecte per amagar-se. hkintenir el petit 
món niral tal i com havia estat abans de la guerra foil alguna cosa més que un 
projecte polític: fou en alguns casos una imposició literal, fins que no es coiii- 
pleta el procés repressiu. 

La inexistencia d'un autkntic baby boom de postguerra -diferit fins als anys 
seixanta en el cas cata12 i protagonitzat per les arees urt~anes- mostra clarriiiicnt 
corn les perspectives natalistes, que tainbé el franquisiiie mantenia, no es vriren 
veure culminades ainb cap tipiis d'exit. Pel que fa al discurs sobre la moderriit- 
zaci6 agro-rural no  cal dir que fou un fracas tan grrin com la del feixisme iralia, 
amb les fnistades -i frustrants- operacions de colonització que ha explicat (;:irlos 
Barciela.' Processos que no per aix6 deixaren de  reivindicar selectivainent el dis- 
curs regeneracionista -i, en aquest cas, també en certa mesura catonista- d'un 
Joaquín Costa el que mantingué sobre la necessitat de repoblació forestal i d'unri 
no\r~l política hidrgulica. per exemple. 

La rnodernització del sector agro-rural no arribaria sinó tardanairient, i la millo- 
ra de les condicions de vida de bona part de la pagesia acabaria venint, tot sovint, 
coin un inesperat efecte de les indesitjades inigracions. Quan el RSgiin assuiiii cliic 
el control de la riiobilitat interna s'havia convertit en unri vana, innecesaria i con- 
traprodiient irnposició, I'exode niral adquirí proporcions iiiai conegudes. Tal i coin 
explica en el seu inoment Stanley Brandes, la despobhció consegiient facilici l'ac- 
cés 3 rnajors propietats o directainent a la propietat als que no einigraren i, d'a- 
leshores enc3 pogueren -si foil el cas de la zona- aprofitar inillor les noves denxin- 
des d'un ri~ercat urb3 en constant expansió.-'+ Noves arees de prosperitat niral 
naixerien alesliorcs -per consolidar-se ja amb el franq~~isme enterrat- en espais 
geogr2fics que havien expulsat població durant vasies decades. 

46. Heceniiieni he presentat els rcsultats d'una recerca sobre el LCIIXI 31 Museu d'llistoria dc Satxiclell. 
fr~iit de 1:i concessi6 de 13 Beca %lli<luel (::irrcras: MARIN. &l. (2003). "Satxidell: iriiiiiigració, si~burhkilitz.icii> 
i dict:idi~r.i. l9.)0-l96i!'. [inedit]. Sobre les iiiigracions c31up,:ciutat Iii IiliguC pel~licules tan aviat coiii cl 1051 
-JosC Atiioriio Xievcs (:ande. Siirzos. La l~icba por la ci~ickrh desiiicntini clue fos a(]iiesi uri teiiili deis cin- 
(lu3ni:i-scixant~. en el GIS esp:ing«l. 

17. IIAII(:It:.Ln. <:. (1996). "La conimrreforiiia agraria y la polílicii de colonización clcl priiiicr fLiriquis- 
1110 ( lO.iO-1959;". cit. 

18. I1I1t11'I)BS. S.11. (1075). .Iligrr~tioiu. I\tiist~ip. ciiid C O I I Z I I Z L ~ I ~ ~ ! ) ' .  li~cfitioii c111d Trrriisitioii i~r  ci Lpaci~i.'sh 
I-i:llrr,;ic,. Nova tirk:  t\rarleiiiic Press. 



Algunes notes finals. 

No fou, doncs, diferent -en termes generals- el r6gim fraquista en la seva 
imposició sobre el món rural, respecte de com es comport5 en el món urb5. El 
que fou diferent -coin no podia ser d'una altra manera- fou la seva capacitat de 
control sobre el món petit de la comiinitat rural, on no hi havia on amagar-se 
-pensi's, en aquest sentit, el que pogué passar a comunitats que fossin insulars 
a més de r~rals-. '~ 

La derrota dels moviments pagesos de preguerra fou, per aixo, molt més coin- 
pleta -si és aixb possible!- que no pas la dels seus homolegs urbans i industrials, 
dificultant encara més les possiblitats de reconstrucció posterior. El franquisme 
avorta la possibilitat d'una sortida per al món agro-niral que no fos la de 1'6x0- 
de -patida per tota Europa, tanmateix- i convertí aquesta en una situació extraor- 
dinariament més dramatica que la que pogués haver-se viscut a qualsevol altre 
país de l'entorn més irnmediat. 

Igualment fou el franquisme el que instaur5 una societat repressora en qu6 les 
autoritats polítiques i els poders socials -propietaris, eclesi2stics- feren bons els l 

pitjors inalsons de la tradició liberal-radical: aquells que veien en el món rural el 
bastió per antonomjsia de la reacció, associada al clericalisme més desballesta- 
dor. La repressió i la immediata resposta migratoria -a més de la posterior, ja mas- 
siva- descapitalitzaren trjgicament bona part de la societat rural en termes 
humans, i el que hagués pogut ser un procés de lluites i acords, d'enfrontaments 
pero també de negociació i de transacció, es convertí en una fuga massiva i acce- 
lerada. Fuga qiie tingué un cert exit car les condicions de vida dels irnmigrants 
millorarien a ciutat -no pas per inerits del Regim- i perque ainb la urbanització 
s'accelerj notablement el procés de secularització. 

1, tanmateix, per a aquells espais que continuaren essent rurals després de tot 
el terrabastall, sense aquests processos que el franquisine dirigí o bé condiciona 
irreversibleinent, serien explicables fenoinens com les majories absolutes de 
Manuel Fraga, a la vella Galícia de profunda tradició republicana i nous perfils 
autonomistes? O seria facil d'explicar l'incombustible governainentalisme de cer- 
tes petites poblacions catalanes on les mateixes famílies governaren en nom del 
franquisme primer, de la UCD després i de CiC fins avui? 

49. En els daners anys lian aparegut els priniers resultats d'un projecte niallorquí -del clue no vaig tenir 
notícia fins fa un parell d'anp-, encara no tancat ni del tot avaluat. que podria iriostrar-nos la duresa del 
franquisnic en una ares tripleriient controlada: per rural. per illa i per ser zolicl rincio~icrl des de 1936. Es 
inicta clc la col.lecci6 "La giicrra civil a Mallorca, poble a poble", de la que s'lian puhlicat ja els següenis 
tiiols -gens distrihiiiis fora de I'hnibit niallorquí-: SANTAVA. M. (1995). Co~isell. Lcspeiiesde 11ioit: (X>MI','vWY. 
A .  (1996). Srrtit Jocrii. Cclcics i rcpressois: ALBERTÍ. B. (1997) Bnrl)wlhi!f¿zc A /otlzbrcr clc Ir1 Fnlrtlige: Sz44N- 
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