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Jaume Sobrequés (Girona, 1943) és catedràtric d’història

La dictadura
franquista a Girona
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J
aume Sobrequés i Ca-
llicó (Girona, 1943),
catedràtic d’història
de Catalunya a la Uni-
versitat Autònoma, di-

rector del Museu d’Història de
Catalunya i autor de diversos
llibres, presenta ara una his-
tòria novel·lada de la post-
guerra espanyola. Es tracta
d’un assaig històric però que
també podria ser qualificat de
novel·la.

Sobrequés ha fet una recre-
ació del món asfixiant i de l’è-
poca intolerant que va marcar
l’organització feixista de la so-
cietat, en una petita capital de
província, refent amb la seva
visió d’historiador un retrat
perfecte de la Girona dels pri-
mers anys del franquisme.

L’autor recrea l’ambient i
l’atmosfera d’aquella nova so-
cietat que aparegué marcada
pel sistema autoritari del rè-
gim feixista. També descriu
l’esperit d’aquells primers
anys de la postguerra, quan el
falangisme inspirava totes les
activitats públiques, no im-
portava quin fos el seu caràc-
ter. Tampoc no s’oblida de fer
menció de la burocràcia tene-
brosa que es dedicava a depu-
rar les persones i els professi-
onals, segons quins havien es-
tat els seus criteris socials o
polítics durant la República,
la guerra i, fins i tot, molt
abans.

ELS NOUS PODERS FEIXISTES
Jaume Sobrequés mostra com
era la prepotència dels ven-
cedors i com actuaven des de
les seves organitzacions fei-
xistes per fer de la ciutat

ocupada una unidad de destino.
Els nous poders, l’exèrcit,
l’Església, els falangistes i les
forces d’ordre públic “senyo-
raven altives per la ciutat, des
de l’Ajuntament, la Diputació
Provincial, el Govern Militar,
el Palau Episcopal, la Jefatura
del Movimiento i les casernes
de la Policia Armada, la Poli-
cia Social i la del Cos General

de Policia”.
L’historiador narra la vida

quotidiana dels gironins, una
ciutat trista, quieta i silent,
capital de província d’un país
que per als nous jerarques
havia deixat d’existir. Una
ciutat en què s’havia instal·lat
la misèria en la gran majoria
de les cases, en què hi havia
fam, manca d’aigua i de llum

a causa de les restriccions.
Els vençuts es veien impo-
tents davant la falta d’ali-
ments, als quals s’accedia a
través de cartilles de racio-
nament. Tot plegat era un
temps en què regnava la for-
ça contra la raó, amb els sa-
laris de misèria, l’augment
dels preus i la constant vigi-
lància i la terrible repressió:

“Es va afusellar fins a princi-
pis del 1945. Hi havia dies
que eren executats vint,
trenta o quaranta presos”.

L’autor aconsegueix que el
lector quedi enganxat des del
primer moment a la narració i
que aquest interès creixi pà-
gina rere pàgina, en una tra-
ma que encaixa perfectament
en el propòsit de divulgació
històrica del llibre.

LES CARTES DEL PARE
Sobrequés, com a fil conduc-
tor, fa servir unes cartes envi-
ades des de Madrid pel prota-
gonista, un opositor a la càte-
dra d’un institut, a la seva do-
na que viu a Girona. L’autor de
l’assaig històric lliga aquesta
correspondència amb la vida
quotidiana i la història oficial
de l’Espanya marcada per l’e-
xaltació contínua al Caudillo i
per tota l’amalgama feixista
de l’època, sempre amb la be-
nedicció de l’Església.

El llibre, a més, té els in-
gredients de ser una biografia
real, la del seu pare, Santiago
Sobrequés, que era a Madrid
fent oposicions per aconse-
guir una plaça a l’Instituto
Nacional de Enseñanza Media
de Gerona. L’opositor, en una
de les cartes, parla de la seva
situació en un moment de
mancança econòmica: “Jo es-
talvio tant com puc, però tot i
això, com que la cosa es va
allargant, no sé pas com m’ho
faré perquè m’arribin”.

El resultat d’aquest treball
narratiu és absolutament pre-
cís. Sobrequés ha aconseguit
recrear l’ambient d’un temps
fosc de la nostra història col-
lectiva i posar-lo a la llum amb
una recreació en la qual fa
encaixar perfectament tots els
elements que formen aquest
trencaclosques de la post-
guerra espanyola. Una època
realment difícil i, malgrat que
sembli el contrari, molt poc
coneguda.

Els estrats d’un país
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V
et aquí un llibre que
hauria hagut de titu-
lar-se més aviat la
Catalunya reconstruïda.
És d’això del que

parla. I és una proposta fran-
cament original. Els pintors
tenen un aparell denominat
decapadora que, tal com pot
deduir-se, serveix per anar tra-
ient capes de pintura d’una
paret, d’una porta o d’una ba-
rana. També es pot fer a mà,
però és més cansat, és clar.
Xavier Barral ha engegat la
decapadora de la història mo-
numental de Catalunya i ha
començat a treure’n capes per
tal de poder mostrar-nos-les.

Els d’Atapuerca fan igual,
però aplicat a la societat de fa
uns quants centenars de mi-
lers d’anys. Aquí es fa una
passejada no gaire profunda,
però interessant pel nostre pa-
ís, que només té una mica més

de mil anys. No surten gaires
capes, doncs. Però les que sur-
ten, són les nostres.

Xavier Barral, amb intenció
divulgadora, va espigolant
exemples de tot el territori ca-
talà, sempre amb la voluntat
subjacent de fer reflexionar
sobre la utilitat, la necessitat
de la destrucció patriomonial,
artística, urbanística, etcètera:
palaus desapareguts, catedrals
construïdes, reconstruïdes i
modificades tantes vegades
com ha calgut i el gust de l’è-
poca ha imposat, modificaci-
ons radicals dels perímetres
ciutadans a causa de guerres,
focs, invasions, bombardejos,
eixamples, etcètera. També hi
tracta casos curiosos de mo-
numentalitat o arquitectura
efímeres, com ara les derivades
de les exposicions universals
del 1888 i del 1929 i les del
Fòrum de les Cultures 2004. I
de monumentalitat d’enganyi-

fa, com és ara la reconstrucció
del panteó dels reis catalans de
Poblet, orquestrat per la pro-
ganda franquista, amb afany
aragonesitzador i medievalit-
zant. I el de la façana de la ca-
tedral de Barcelona, pastitx
que molts barcelonins no sa-
ben que encara no té ni cent
anys (de fet, no sabem del cert
si els arribarà a complir, per-
què no surten els diners ne-
cessaris per restaurar-la).

DESTRUCIÓ I PROGRÉS
Tal com afirma Xavier Barral:
“Cal dir que sense destruccions
no hi hauria progrés de l’art. Si
els arquitectes i grans mecenes
de l’època gòtica no haguessin
substituït el romànic per un
estil nou, el gòtic no hauria
arribat a existir. Fer gòtic im-
plicava destruir el romànic”. És
a dir, tal com argumenta Oriol
Bohigas en l’epíleg: destruir
per construir, o sigui, per

avançar, per progressar, per
anar endavant en el nou sentit
de la història. És una mena de
teoria evolucionista dels po-
bles que pràcticament ho en-
globa tot, fins i tot quan s’ha
destruït sense construcció
posterior. El que passa és que
hi ha casos que no tenen per-
dó de Déu. I d’aquests no en
parla gaire aquest llibre. Són
els que podríem qualificar de
desconstrucció.

Catalunya destruïda només
parla una mica pel damunt, a
la introducció, de la crisi
d’autoodi que van significar
els atacs frontals, durant el
franquisme, a les finques mo-
dernistes de Barcelona. L’al-
calde Porcioles va fomentar
que s’afegissin àtics i sobreà-
tics per augmentar l’oferta
immobiliària. Però ningú no
va imposar que, almenys, se-
guissin l’estil i forma de les
façanes ja existents. La voraci-

tat i garreperia dels construc-
tors barcelonins al costat de la
indiferència dels arquitectes i
de les comunitats de propie-
taris, van provocar veritables
destrosses estètiques que en-
cara avui en dia es poden ob-
servar. Són veritables nyaps,
executats sense vergonya que
demostren fins a quin punt
se’ls en fotia la ciutat a molts
dels seus habitants no fa pas
tants d’anys. És clar que, ben
mirat, també això seria un
signe dels temps, d’aquells
temps. O, tal com molt bé
apunta Xavier Barral quan s’hi
refereix, tractant aquests ha-
bitants de gent que “no tenen
ni moral ni cultura i que no
volen entendre que la pèrdua
d’identitat monumental és si-
nònim de desaparició al llibre
de la història”.

Catalunya destruïda ha estat
editat amb format de llibre de
regal, amb gran quantitat
d’il·lustracions i estructurat
d’una manera àgil i amena:
cronològicament i per temes.
És del tot recomanable per a
qualsevol mena de lector in-
teressat en una altra manera
d’interpretar l’evolució histò-
rica dels pobles. I per tant, la
seva psicologia col·lectiva.


