
Josep Benet va néixer l’abril de 1920 
a Cervera i la Generalitat ho com-
memora. El periodista Marc An-
dreu, en un article a El País, va ser 

crític amb el primer acte del centenari 
celebrat el mes de febrer: “Si en història 
sempre és relliscós entrar en ucronies i 
a voler fer parlar els morts, és, en canvi, 
pertinent fer-se preguntes clau —i Benet 
les feia als seus llibres— que a l’home-
natge van quedar en l’aire”. Sort que hi 
era Jordi Amat, autor d’una biografia im-
prescindible, “Com una pàtria. Vida de 
Josep Benet ”(Edicions 62, 2017). Amat 
ens ajuda a entendre la figura de Benet, 
però també el món de la resistència cul-
tural catalanista durant la dictadura. L’al-
tra cara de la moneda la trobem a una 
obra interessantíssima: ¡Ha llegado Es-
paña! La política del franquisme a Cata-
lunya (1938-1977) (Eumo, 2019) de Mar-
tí Marín. El  llibre explica “la política que 
practicà al Principat el règim que el do-
minà”. Josep Benet parlava de la “desfe-
ta” patida per Catalunya amb l’arribada 
del franquisme, “que coincidia amb la 
pèrdua de les llibertats democràtiques 
a tot l’Estat espanyol”. Ens arrabassaren 
l’autogovern, i la cultura i la llengua va-
ren patir una dura persecució. D’aquesta 
constatació hi ha qui en voldria deduir 
que el franquisme a casa nostra fou ex-
clusivament un producte d’importació. 
Marín posa les coses al seu lloc; existi-
ren molts catalans franquistes: milers 
d’alcaldes i regidors al llarg de quaran-
ta anys en son la prova. I aporta una da-
da rellevant: el deu per cent dels mem-
bres dels consistoris nomenats a partir 
de l’entrada de les tropes franquistes 

procedien de la Lliga, i la resta eren cata-
lans falangistes, tradicionalistes o sense 
militància prèvia. El llibre ressegueix el 
col·laboracionisme amb la dictadura de 
personatges com l’alcalde de Barcelona, 
Josep Maria de Porcioles. I no oblida als 
que es reconvertiren durant la transició: 
el més conegut, que apareix fotografiat 
a la portada del llibre al costat del dicta-
dor, fou Joan Antoni Samaranch. Aques-
ta constatació encara ressalta més el va-
lor de figures com Benet que transità 
aquell llarg i trist període des de la digni-
tat d’una resistència constant. 

Benet es mereix que el centenari si-
gui un èxit. I que s’hi sentin reconeguts 
els hereus de tots els sectors amb els 
quals va col·laborar: des d’Unió Demo-
cràtica al PSUC. Perquè, encara que a 
alguns els molesti, Benet que als anys 
cinquanta havia estat advocat defen-
sor de Rosa Santacana, esposa de qui 
fou secretari general del PSUC, Joan Co-
morera, acabaria essent el candidat del 
PSUC a la presidència de la Generali-
tat l’any 1980: fou la campanya “Benet 
president”, la de l’icònic cartell d’Enric 
Satué. No va guanyar, però hauria pogut 
formar part d’un govern d’esquerres in-
tegrat pel PSC, el PSUC i ERC si Heribert 
Barrera, que es va sumar a la UCD de 
Suárez, no hagués fet president a Jordi 
Pujol. Amat escriu que el motiu potser 
caldria buscar-lo en què Foment havia 
salvat ERC de la bancarrota. 

Tot i que, anys més tard, referen la 
relació, Pujol va encaixar malament 
l’acostament de Benet a l’esquerra i 
CCOO; i més encara que, l’any 1982, 
Benet encapçalés la moció de censu-
ra presentada pel PSUC. És interessant 
rellegir avui el programa de govern ex-
posat per Benet. La Fundació Nous Ho-
ritzons el publicà l’any 2008 amb una 
introducció de l’historiador Andreu 
Mayayo, que recordava una frase de Pu-
jol quan es va trobar Benet al Parlament 
acompanyat de diputats del PSUC: “Jo-
sep, què fas amb aquesta gent?”. Caldria 
aprofitar l’obligada paràlisi actual per 
fer que “aquesta gent” tingui veu i vot en 
el centenari. 
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nals de l’època a l’hora d’anul·lar la llei 
de conreus recorda l’actitud actual del 
Tribunal Constitucional. I el cas de l’ad-
vocat de Lluís Companys, Ángel Ossorio, 
demostra que en aquells temps convul-
sos tampoc no va faltar la figura d’un 
lletrat entranyable i carismàtic entre el 
catalanisme.

D’aquesta manera es comprova que 
la història s’entén més si es transmet 
amb detalls singulars, relacionats amb 
el present, que en garanteixen el record. 
També cal reconèixer el fet que aquests 
llibres no se centren només en allò que 
passava a Barcelona. Així, Pere Bosch 
recorda, per exemple, que Girona llavors 
ja era “un dels focus de resistència”. O 
que no van ser pocs els municipis en 
què, aprofitant la confusió provocada 
per aquells fets, l’actuació venjativa 
d’uns contra altres va estar a l’ordre del 
dia i va obeir sovint a motius polítics o 
sovint, també, a qüestions estrictament 
personals.

Pel que fa a ¡Ha llegado España!, 
Martí Marín no estalvia taules de dades 
per precisar al màxim qüestions que van 
definir l’actuació del franquisme a Ca-
talunya. L’historiador s’entesta a trencar 
amb el mite que la dictadura va actuar 
al Principat d’una manera distinta que 
a la resta de l’Estat, i ho fa detallant, per 
exemple, la procedència de cadascun 
dels governadors que hi va haver al ter-
ritori durant aquelles llargues dècades. 
Entre aquests alts càrrecs polítics hi 
havia gent tant forana com nadiua, un 
fet generalitzat a totes les províncies de 
l’Estat.

No deixa de ser curiosa, tampoc, la 
concreció de Marín a l’hora d’explicar 
els equilibris polítics del franquisme 
per mantenir —o no— contentes les 
distintes famílies que conformaven el 
cos executor de la dictadura. També es-
pecifica, en molts casos, els orígens po-
lítics de cadascun dels càrrecs polítics, 
tant a nivell local com provincial, per 
definir la composició d’aquell règim que 
va haver d’acollir diverses tendències 
per garantir-ne el suport i la integritat. 

Marín explica, fins i tot, que entre 1939 
i 1951, 98 alcaldes de les grans ciutats 
catalanes procedien de la Comunión 
Tradicionalista, 37 de la CEDA, només 
un d’Unió Democràtica de Catalunya, 
etc. Difícilment es pot aplicar més 
precisió per explicar què va passar 
durant aquell període. Les dades són el 
complement imprescindible d’un relat 
historiogràfic que qüestiona mites com 
el del tarannà catalanista de l’alcalde de 
Barcelona Josep Maria de Porcioles o 
que evidencia la capacitat d’adaptació 
política de vells coneguts, com ara Joan 
Antoni Samaranch.

Al remat, Eumo ha apostat per un 
mètode didàctic que fa de la història 
una disciplina accessible a tothom qui la 

vulga conèixer. El rigor sovint es confon 
amb textos estàtics que competeixen 
pel nombre de dades i no per la trans-
cendència d’aquestes a l’hora de voler 
explicar què va passar en un moment 
determinat. Les dues obres, per tant, 
apropen els lectors al seu passat i al seu 
país. I això sempre és una bona notícia.
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Història reflectida 
en el present

La història s’entén millor si s’ex-
plica amb fets identificables amb 
l’actualitat. Això, sembla, és el que 

s’ha proposat Eumo amb la publicació 
de llibres d’història que expliquen, 
també, el present. Són les històries de la 
història, l’èmfasi en els detalls que fan 
entendre que el que ara vivim, potser, 
no és tan nou com alguns acostumen 
a pensar. Aquesta virtut, la d’identifi-
car passat amb present —tot i que de 
manera indirecta, no explícita, en el cas 
d’aquests dos llibres—, també resulta 
contraproduent si interpretem que 
qualsevol equiparació entre moments 
històrics pot resultar anacrònica.

Però més enllà de debats historio-
gràfics, el que és cert és que l’actualitat 
catalana té antecedents clars. I Eumo 
els rescata amb intenció. Per exemple, 
l’“a por ellos” de 1934, quan “a Zamo-
ra milers de persones es concentren 
davant del Govern civil i criden visques 
a ‘España única’, al Govern i ‘Muera el 
separatismo’. Des del balcó, el governa-
dor civil, Jerónimo de Ugarte, destaca 
‘el fervor españolista de los zamoranos’ 
i s’esplaia a gust contra Catalunya, a la 
qual tracta de ‘desagradecida, puesto 
que siempre fue la región que más pro-
tección y más favores recibió por parte 

del Estado y a costa de toda España’”. 
Al mateix capítol se’n posen exemples 
similars a Sevilla, Còrdova, Cadis, i 
s’exposen els casos de les reaccions me-
diàtiques més viscerals contra l’Estatut 
de Núria i els fets d’octubre de 1934.

Són passatges del llibre El primer pro-
cés contra Catalunya, escrit per l’histori-
ador i exalcalde de Banyoles (Pla de l’Es-
tany) Pere Bosch. Hi ha també exemples 
com el cas de Josep Dencàs, conseller 
de Governació en el moment dels fets, 
exiliat a la Catalunya Nord i reclamat per 
Espanya per un delicte de malversació 
que la premsa francesa denunciava com 
a “maniobra” del Govern espanyol per 
obtenir-ne l’entrega. O el fet de presen-
tar l’Estatut, per part de la premsa espa-
nyola més conservadora, com “l’avant-
sala del separatisme”. O el vaticini de 
Lluís Companys, que, segons expressava 
el governador civil de Barcelona, Claudi 
Ametlla, a les seues memòries —tal com 
indica Pere Bosch al llibre—, preveia 
un “excés en la repressió”, que “irritarà 
a tothom” de tal manera que “l’opinió 
es bolcarà a favor nostre i aleshores 
serem més forts que mai i tindrem més 
autonomia i més segura”. El “com pitjor 
millor”, per tant, ja l’havien inventat. Al 
seu torn, la politització de certs tribu-
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Entre les darreres publicacions d’Eumo Editorial hi 
ha ‘¡Ha llegado España!’ i ‘El primer procés contra 

Catalunya’. El primer explica amb precisió quina va ser 
la política que el franquisme va aplicar al Principat. El 

segon és un relat de la judicialització dels fets d’octubre 
de 1934. Fets contextualitzats per fer patent que hi ha 

coses que el temps no ha canviar tant.

ELS CRÍTICS

assaig
MANUEL LILLO

¡Ha llegado España!
MARTÍ MARÍN

Eumo, Vic, 2019
Assaig, 372 pàgines

El primer procés contra 
Catalunya

PERE BOSCH I CUENCA

Eumo, Vic, 2019
Assaig, 217 pàgines
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EStensió dramàtica. I aquest és un al

tre dels aspectes interessants de
Tiempos recios. Al principi ensdes
concerta el que ens sembla un ex
cés d’informació, però aquest ex
cés ens permet familiaritzarnos
amb els conflictes que pateixen o
fan patir els personatges. De tots
plegats, elmésmemorable ésMar
ta Borrero Parra, “a quien desde la
cuna, por lo bella, viva y vivaracha
apodaron Miss Guatemala”. Mal
grat la sevaadmiracióper lesdicta
dures i ser amant del dictadorCas
tillo Armas, ens resulta un perso
natge humà, conflictiu com solen
serho els personatges de Vargas
Llosa. Una de les escenes més po
deroses de la novel∙la és quan el
germà del Generalíssim Trujillo
prova d’abusar d’ella, que el rebut
ja violentament.
Des del punt de vista històric,

ens movem de la dictadura del ge
neral Ubico a les presidències
d’Arévalo, Árbenz, Castillo Armas
oMiguel Ydígoras. S’hi podria afe
gir l’arquebisbe Mariano Rossell i
Arellano, que va manar fer la re
producció del Crist Negre d’Es
quipulas, que va passejar per tot el
país, en la seva croada anticomu
nista contra el govern d’Árbenz, el
polític més respectat pel narrador.
Els altres sónunacol∙leccióde traï

dors que acaben pagant cara la se
va traïció.Gairebé tots hande fugir
o sónassassinats.NomésMarta so
breviu, i als seus més de vuitanta
anys lavisitarà elnovel∙listaVargas
Llosa a la tercera part del llibre
(que podria ser la segona), Despu
és. Ens explica que va arribar a te
nir deu marits i que la va violar
quan encara era una nena un co
munista guatemalenc, “y que, des
de entonces, es una anticomunista
apasionada”. I d’aquesta conversa
amb Mario sorgirà la novel∙la que
està escrivint, “una novela llena de
mentiras e invenciones”, fidel l’au
tor al lema “la verdad de lasmenti
ras”. Benvingut sigui “el menti
der”, el gran recreador de la no
vel∙la realista, que llegim amb el
mateix entusiasme amb què d’al
tres llegeixen els excessos imagi
natius –benvinguts també ells– del
realismemàgic. |

Mario Vargas Llosa
Tiempos recios
ALFAGUARA. 360 PÀGINES. 20,90 EUROS

Gairebé tots han de
fugir o són assassinats.
NomésMarta sobreviu.
Sumamés de 80 anys i
va tenir deumarits

Ensmovem de la
dictadura d’Ubico a les
presidències d’Arévalo,
Árbenz, Castillo Armas
oMiguel Ydígoras

Moments abans de l’arribada de Franco al municipi de Berga (1966) CARLOS PÉREZ DE ROZAS

HistòriaMarín retrata el personal polític català
que va exercir càrrecs de responsabilitat després de
laGuerraCivil tant a Catalunya comaMadrid

Poder català
franquista
JORDIAMAT
“Lahistoriografia no treballa –ono
hauria de treballar, que sempre hi
haalgunaexcepció–nia favorni en
contra,sinódesfentelsretratspreo
autodefinits per veure què hi ha al
darrere”. Martí Marín (Sabadell,
1965)hodeixacaurecomquinovol
la cosa enmig d’un estudi metòdic
que precisament desfà un tòpic es
quemàtic i prou consolidat: aquell
que naturalitza la idea que el fran
quisme va ser el penúltim episodi
delabatallad’EspanyacontraCata
lunya.Mai és tan senzill.Mai ho és
quansesaltadels tòpicsa lesdades.
La matèria d’aquest llibre és la

història política. Però el seupropò
sit essencial no és explicar les polí
tiques que es van dur a terme aCa
talunya, tot i que van apareixent, ni
comes van aplicar. Sobretot es fixa
en les persones que edificaren pri
mer i ocuparen després parcel∙les
depoderpolíticdelrègim.Ditd’una
altra manera: mostra qui va manar
aquí i quins catalans van manar a
Madrid. Es detalla quin va ser el
personal polític que va exercir càr
recs de responsabilitat –regidors,
alcaldes, governadors civils, minis
tres– i esdescodifica aquines famí
lies del sistemaestaven enquadrats
tots aquests homes i noméshomes,
redescobrint la importància que

vanjugarsempreelsfalangistes(els
de camisa blava al principi, que no
eren prou i per tant ràpidament les
administracions contractaren els
nous franquistes, i els qui controla
ren eternament el sistema de no
menament de càrrecs, perquè càr
recsn’hihaviaacarretades).
Comquel’evoluciódeladictadu

ra s’analitza des d’aquest camp,
l’ordre respon a aquest planteja
ment. La primera part, la més ex
haustiva, abraça des del 1938 (amb

la derogació de l’Estatut republicà)
fins al 1957. La institucionalització
delnoupoderaCatalunyanovaser
distinta de l’aplicada arreu: tan
aviat com fou possible, diu Marín,
elsmilitars vencedors traspassaren
l’exercici del poder a una adminis
tració civil que a les regions situava
el governador a la cúspide i que
comptava com a suport principal
amb el personal del partit únic. La
verticalitat en la presa de decisions
eratotal iperaixòelgovernador,en

relació amb el seus superiors (els
ministres de governació) i amb els
inferiors (elsalcaldes), és la figuraa
partir de la qual s’analitza el poder
franquistaaCatalunya.
La segona part arrenca el 1957 i

arriba fins a “la política del caos”
convertida en norma durant la
transició. Aquest punt d’inflexió
temporal,mésquepelcanvidemo
del econòmic, s’elegeix perquè va
seraleshoresquanl’okupadelValle
de los Caídos va fer el canvi de go
vernmés significatiu de tota la dic
tadura. Va ser el nou govern el qui
va emprendreun seguit de “rectifi
cacions parcials” que possibilita
ren, per una banda, la consolidació
oarribadaaMadriddefiguresclaus
del franquismecatalà–LópezRodó
com a paradigma– i, per altra ban
da, com demostra el cas de Seat,
“la localització a Catalunya d’em
preses multinacionals que cer
cavenespaisambteixits industrials
i comercials els més densos pos
sibles”.
Recosint bona part de la recerca

quehafetalllargd’unquartdesegle
(delMarcetdeSabadellalPorcioles
de Barcelona, de les estadístiques
sobre personal polític a l’anàlisi
dels fluxos migratoris), fent un
exercici de comparació i posant en
joc totes les dades a l’abast, la con
clusió del professorMarín és la se
güent: a Catalunya la dictadura no
va fer res massa diferent d’allò que
va imposar a d’altres territoris del
país. Va implementar un determi
nat “pla de dominació homogeni” i
ho va fer usant “uns instruments
pràcticament idèntics a tot arreu”.
Provar aquesta conclusió és la
principal aportació de ¡Ha llegado
España! |

MartíMarín
¡Ha llegado España! La política del franquisme
aCatalunya (19381977)
EUMOEDITORIAL. 372PÀGINES.23EUROS

ACatalunya la
dictadura no va fer res
tan diferent del que
va imposar en altres
territoris del país
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