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per modèlica. Un pacte de silenci —cal
dir-ho?— que van gestar durant anys,
de manera conscienciosa i ceñuda, el
general Franco i l’hereu de la corona
del Reino de España.

Però encara ens sorprendrà menys,
aquesta visió edulcorada de la història
contemporània d’Espanya, si tenim en
consideració que no tots els historiadors
s’han mostrat a favor d’una única inter-
p retació historiogràfica del franquisme.
N’hi ha hagut, també, i no són pas qua-
t re gats, els revisionistes, els nostàlgics i
els fidels al règim —i d’altres pseudohis-
toriadors de molt diferent pelatge, però
d’igual signe— que han afavorit la divul-
gació d’una imatge del general Franco
beatífica i, en conseqüència, re d e m p t o-
ra del franquisme. Aquesta és una de les

p roves més irrebatibles de la f e i x i s t i t z a -
c i ó actual de la societat espanyola —
més accentuada en segons quins llocs,
en funció del grau de nacionalcatolicis-
me interioritzat—, que es fa palesa
cada dia en una infinitat de pràctiques i
de conductes de dubtosa legitimitat
democràtica: en la persistència de sím-
bols i d’estàtues commemoratives i lau-
datòries de la dictadura en llocs públics;
en la infàmia de milers de víctimes afu-
sellades i mal enterrades arreu del terr i-
tori de l’Estat; en la reticència a tornar la
documentació requisada per les tro p e s
franquistes en concepte de botí de gue-
rra —els mal anomenats «papers de
Salamanca»— i en la subvenció que
dispensa el Ministerio de Educación y
Cultura a la Fundación Nacional
Francisco Franco, un dels objectius de
la qual és, segons indica la pàgina w e b
d’aquesta entitat «privada», «la defensa
de la memoria y de la obra del caudillo,
atacadas de manera infame, antihistóri -
ca, sin serenidad ni justicia» .

Aquesta situació, doncs, posa al des-
cobert la necessitat d’una anàlisi sol-
vent sobre el franquisme; demana
noves interpretacions historiogràfiques
i rigoroses a propòsit d’una figura i
d’un període de la història d’Espanya
absolutament nefastos des del punt de
vista dels principis democràtics.
Precisament, l’objectiu de la col·lecció
«Història i Memòria del Franquisme»
és, en paraules d’Antoni Furió —direc-
tor de l’editorial de la Universitat de
València—, «contribuir a rescatar la
memòria històrica d’un dels períodes
més foscos i ominosos del nostre pas-
sat més recent, sobre el qual s’ha pas-

La Universitat de València acaba d'en-
cetar tres noves col·leccions: «Història
i Memòria del Franquisme», dedicada
a la recuperació de la memòria col·lec-
tiva sobre un dels períodes més nefas-
tos de la història de l’Estat espanyol;
«Biografías», que ens acostarà la vida
i l’obra d’alguns dels intel·lectuals que
més han influït en la història del segle
XX, i «Breviaris», una col·lecció de
petit format que exhumarà textos breus
d’autors clàssics i contemporanis espe-
cialment significatius perquè han estat
exemples pregons del sentit crític i de
l’exercici de la llibertat intel·lectual.

El franquisme té —encara!— bona
premsa, més que no voldríem. Ismael
Saz ho assenyala sense embuts a
Fascismo y franquismo: «Nos guste o
no, parece perdurar en el imaginario
de los españoles la asociación
República-Guerra Civil-Franquismo
como una concatenación de hechos
según la cual la primera habría condu-
cido a la segunda y ésta se habría
resuelto con la imposición del tercero.
Durante este último, además, se habrí -
an producido las grandes transforma -
ciones económicas y sociales que
habrían hecho posible al fin el triunfo
de la democracia en España» .
Aquesta visió positiva del franquisme
no ens hauria d’estranyar gens ni
mica, si tenim en compte el pacte de
silenci —o la mordassa, segons de qui
parlem— que ens van imposar amb
una transició —l’espanyola— que els
hereus directes del franquisme ens van
fer engolir, en el seu moment, i que la
cantarella de més de vint-i-cinc anys de
monarquia parlamentària ha fet passar



sat de puntetes durant la transició, i
donar resposta a la necessitat social de
memòria. Necessitat de les víctimes,
dels fills i els néts dels vençuts, per tal
de conèixer i que es conega la seua
tragèdia personal i familiar; i necessi-
tat també del conjunt de la societat i,
molt especialment, de les noves gene-
racions, que no visqueren el franquis-
me i no són capaces, si no se’ls expli-
ca, de comprendre la tragèdia en tota
la magnitud que té».  

Per complir aquests objectius, la
col·lecció combina obres de reflexió
d’historiadors de reconegut pre s t i g i
amb testimonis personals, vius i direc-
tes, en català i en castellà. Fascismo y
franquismo, del catedràtic d’Història
Contemporània de la Universitat de
València Ismael Saz, i Feixistes, rojos i
capellans, de Ramir Reig i Josep Picó,
responen a la primera de les fórmules;
mentre que Proceso a un maestro repu -
blicano és un testimoni directe sota el
qual s’aixopluga tota la documentació
del procés sumaríssim contra Vicent
Altabert, afusellat a Paterna el 1940.
Un document excepcional, directe, que
M. Cruz Altabert Cuevas, filla del mes-
tre republicà assassinat pel franquis-
me, ha rescatat de l’oblit gràcies a una
persistent indagació arxivística. Altres
títols de la col·lecció són Franquisme i
repressió. La repressió franquista als
Països Catalans, un volum que aplega
diverses investigacions, dirigit per l’his-
toriador Pelai Pagès, i C o m i s i o n e s
Obreras y la represión franquista,
d’Alberto Gómez Roda. Aquesta nova
col·lecció omple un buit ignominiós
sobre un període de la història recent
d’Espanya que ha estat massa vega-
des silenciat, i d’altres sublimat en
favor d’una imatge condescendent, i
fins i tot favorable, dels quaranta anys
de repressió franquista.

Però no és aquesta l’única pro p o s t a
editorial que acaba d’estrenar la
Universitat de València. «Biografías» és
una altra de les apostes que cal desta-
car especialment. Una col·lecció dedi-
cada a personatges rellevants de la cul-
tura contemporània. No es tracta,
però, de biografies a l’ús, sinó de «bio-
grafies intel·lectuals»: «apro x i m a c i o n s
al pensament i a l’experiència vital d’al-
guns dels grans protagonistes del món
de les idees vistos en perspectiva i
situats en el seu context històric». Els
t res primers volums de la col·lecció trac-
ten la vida i l’obra de tres historiadors
i m p o rtantíssims. Perry Anderson. El
laboratorio implacable de la historia,
de Gre g o ry Elliott, fa un acostament a

la vida intel·lectual de l’historiador i
pensador marxista britànic, director de
la New Left Review i una de les veus
més re p resentatives de l’esquerra euro-
pea. Per la seua banda, E . P. T h o m p s o n .
Objeciones y oposiciones, de Bryan D.
P a l m e r, indaga en la biografia intel·lec-
tual del polèmic historiador marxista de
la «Nova Esquerra». Aquest primer lliu-
rament de la col·lecció es completa
amb el llibre Marc Bloch. Una vida
para la historia, de Carol Fink, sobre
un dels més brillants historiadors del
segle XX, jueu, soldat, dirigent de la
Resistència i fundador, juntament amb
L. Febvre, de la revista A n n a l e s, la cèle-
b re publicació que tant va influir entre
els historiadors de l’època. La col·lec-
ció «Biografías» té previst de publicar
o b res sobre altres personalitats de la

i n t e l l i g e n t s i a e u ropea i del món que
han marcat el segle XX, com ara
Theodor W. Adorno, Claude Lévi-
Strauss o Fernand Braudel. 

Publicacions de la Universitat de
València (PUV) llança una terc e r a
col·lecció dedicada a l’assaig clàssic i
contemporani: «Breviaris». L’epígraf vol
aplegar obres especialment intere s s a n t s
pel seu valor literari i documental, pel
seu caràcter crític i per la defensa de
l ’ e x e rcici de la llibertat intel·lectual.
Discurs sobre la dignitat de l’home, de
Giovanni Pico della Mirandola, a cura
d’Antoni Seva; Carta sobre el comerç
de llibres, de Denis Diderot, amb tra-
ducció i introducció d’Antoni Furió, i
L’assaig com a forma, de Theodor W.
A d o rno, traduït per Gustau Muñoz i
p rologat per Jacobo Muñoz, form e n
p a rt de la primera fornada bibliogràfi-
ca de «Breviaris», una col·lecció que
naix amb vocació de ser llegida per un
ampli públic lector que es deixarà
seduir per la cura que hi han esmerçat
els responsables de l’edició i perq u è
són textos que fan de molt bon llegir. A
les tres obres esmentades, caldrà sumar
les d’altres autors que l’editorial té ja
p rogramats, com ara Giacomo
Casanova, Jean-Paul Sart re, Max
We b e r, Vo l t a i re, Thomas Mann,
Tocqueville, Sade, Baudelaire . . .

Aquestes tres noves col·leccions ens
fan venir a la memòria les iniciatives
bibliogràfiques que va posar en marx a
durant la dècada dels vuitanta i fins a
la primera meitat dels anys noranta la
Institució Valenciana d’Estudis i
Investigació (IVEI), que el PP «valencià»
va desmantellar quan va arribar al
p o d e r. Tant de bo que l’oferta editorial,
a hores d’ara àmplia i substanciosa, de
la Universitat de València s’amplie
també, anys a venir, amb una nova
col·lecció que s’ocupe d’un altre dels
períodes més injustament sacralitzats
de la història d’Espanya: el de la
Transició. Fóra una oportunitat d’excep-
ció per aprofundir entorn de les manio-
b res i de les prebendes que el rei Joan
Carles va pactar amb el G e n e r a l í s i m o,
ara que el príncep —feliçment i amoro-
sament esposat— ha destapat la capsa
dels trons de les alegries parademocrà-
tiques amb l’obertura, vora trenta anys
després, del balcó de la Plaza de
Oriente, que Franco utilitzava per re f o r-
çar els seus deliris de grandesa i mega-
lomania amb discursos tronats que
a d reçava a les masses de fanàtics que
li eren afectes.
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