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Mai abans en la història de la humanitat les responsabilitats del pensa-

ment van ser tan aclaparadores, en paraules del filòsof i sociòleg francès 

Edgar Morin. En un món que sembla abocat a un canvi de paradigma, 

en què les noves tecnologies plantegen perspectives de futur alhora in-

quietants i prometedores, el debat sobre el paper del coneixement i de 

la seua transmissió ocupa un lloc central en les preocupacions del segle 

xxi. La universitat està cridada a interpretar un paper protagonista en la 

recerca de respostes a aquest desafiament contemporani: la construc-

ció de societats del coneixement propícies al desenvolupament humà 

sostenible. La qüestió és si, en un context de crisi econòmica on preval 

la immediatesa, les passes que hem fet van o no en aquesta direcció. La 

resposta és, clarament, que no. Més aviat caminem en sentit contrari, 

obviant els costos socials, ètics i econòmics que aquesta visió limitado-

ra del coneixement i la cultura comporta.

La UNESCO, organització de les Nacions Unides per a l’educació, s’ha 

ocupat els darrers anys d’analitzar quins coneixements són conside-

rats socialment legítims i productius en cada moment històric, i prevé 

en els seus documents de treball contra un model d’universitat amb 

funcions determinades exclusivament pel mercat. Això és, advoca per 

unes institucions educatives que atenguen però transcendisquen les 

demandes socials des del pensament crític, que abracen la missió con-

tracultural que les ha acompanyades històricament, amb tensions i 

tornades enrere, des del Segle de les Llums. I tot això perquè considera 

aquesta missió imprescindible per a l’evolució social.

Correm el risc, universitats i centres culturals, de perdre aquesta funció 

de coadjuvants de pensament complex en benefici d’una suposada i 

empobridora utilitat a curt termini que en realitat no ho és. Una edu-

cació miop ens farà menys productius, econòmicament i socialment, 

en un món globalitzat, complex i canviant, en què són imprescindibles 

instruments per a l’anàlisi crítica de la realitat que només es poden de-

senvolupar en un àmbit educatiu de contorns cada vegada més amplis 

i complexos.

El Centre Cultural la Nau de la Universitat de València treballa, modes-

tament, en aquest sentit, el de formar un àmbit públic de transmissió i 

discussió de coneixements, participatiu i democràtic. El nostre progra-

ma d’activitats està orientat a oferir eines i recursos per al pensament 

complex del present i el passat del nostre entorn. Som un fòrum obert 

de discussió i debat, busquem horitzons comuns defensant la diversi-

tat de punts de vista, compartim les preocupacions de la societat de 

què formem part, però aspirem a pensar el món amb autonomia i am-

plitud de mires, no a ser-ne un mer reflex. I creiem en la pertinència 

social, avui més que mai, d’aquests objectius.

La mostra «Memòria i vigència d’un compromís. Universitaris contra 

la dictadura», juntament amb les activitats paral·leles que l’acompa-

nyen i el catàleg que presentem, forma part de la nostra aposta per la 

recuperació i el foment de la memòria democràtica, a la formació de la 

qual la universitat com a institució no ha sigut de cap manera aliena. La 

universitat va viure el combat per la llibertat al nostre país, i en va ser 

alhora escenari i protagonista, com narra l’exposició que avui presen-

tem. Espai de llibertat en anys difícils, requeria una societat lliure per 

a complir plenament la seua funció docent, i per això intervingué en 

el seu adveniment. D’una banda, perquè la llibertat és condició neces-

sària per al coneixement. No hi ha avanços en cap disciplina científica 

sense llibertat en la seua formulació i desenvolupament. D’una altra, 

com comentem, perquè una formació plena va més enllà de matèri-

es i itineraris, comprèn valors, com els de la llibertat, la igualtat i el 

compromís ciutadà, que van impulsar aquests homes i dones a lluitar 

per la democràcia com el millor llegat que podien deixar a les genera-

cions futures. Aquests mateixos valors, que compartim i són a la base 

de la nostra convivència, ens han de servir de guia per a pensar noves 

respostes als reptes que avui tenim plantejats, com a societat i com 

a individus. La universitat no serà, una vegada més, aliena a aquests 

desafiaments, ni tampoc a les seues respostes.

Universitat, democràcia i societat

Esteban Morcillo 
Rector de la Universitat de València

Antonio Ariño 
Vicerector de Cultura i Igualtat  
de la Universitat de València

Claustre de l’edifici històric
de la Universitat de València.
1967. Autor: Luis Vidal.
Arxiu Històric Municipal de València.
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Estudiant en una manifestació. Madrid, c. 1975. / Autor: Juan Santiso. Fundación Pablo Iglesias.



Algunes raons per a contar

María José Millán (coord.), 
Susi Artal, 
Mila Belinchón  
Elisa Sanchis 

«Memòria i vigència d’un compromís. Universitaris contra la dicta-

dura» és un projecte del Vicerectorat de Cultura de la Universitat 

de València, posat en marxa per iniciativa de l’Associació Memorial 

Democràtic 23 d’Abril, que reivindica la importància del moviment 

estudiantil en la lluita contra la dictadura franquista i en la construc-

ció de la democràcia espanyola. Però és molt més que un mer relat, 

sens dubte necessari, que dóna compte d’una època, d’uns esdeveni-

ments, d’uns protagonistes. Reclama la necessitat de socialitzar el re-

coneixement dels esforços i valors amb què una part de la ciutadania 

es va enfrontar a la dictadura, per a construir així un espai ètic com-

partit, valorat com a tal. Aquest projecte és només un gra d’arena, 

però empeny amb convicció en aquest sentit: traslladar les memòries 

de l’àmbit privat a l’espai públic, permetre’n la resignificació des de 

l’actualitat, tornar-los la seua potencialitat cívica. Creiem que la me-

mòria, plural i democràtica, és un espai de coneixement i d’acció, un 

instrument de futur que no es pot anul·lar sense conseqüències dels 

anhels col·lectius.1

No hi ha exercici de memòria que no es faça des del present i que no se 

n’alimente, que no s’exercisca des de les exigències i els desafiaments 

contemporanis. En aquest sentit, aquest projecte aposta per una memò-

ria útil, entesa com aquella construïda en comú, que sacseja el present i 

inspira la recerca de respostes noves a preguntes actuals.

Transmetre experiències, restaurar-ne el valor polític, interrogar el 

present sense receptes ni models. I no per casualitat en seu universi-

tària. Avui, com ahir, pensem la universitat com un espai de llibertat, 

una àgora oberta, plural i autònoma on reflexionar sobre la realitat 

des del pensament crític, un lloc privilegiat per a l’exercici d’una ciu-

tadania conscient. Aquesta exposició, juntament amb les activitats 

que la complementen i el catàleg que ací presentem, defensa el ca-

ràcter d’avantguarda social i cultural de la universitat, un paper arre-

lat en altres èpoques i un projecte de futur necessari. No se’ns acut 

un lloc millor on pensar la memòria, on permetre noves mirades, usos 

i significats. On compartir, en fi, les nostres raons per a contar.

Història i memòria:  
dues narratives complementàries per a una exposició

La mostra «Memòria i vigència d’un compromís. Universitaris contra 

la dictadura» està organitzada en quatre àmbits: Silenci, Consciència i 

Rebel·lió fan un recorregut cronològic pel moviment estudiantil con-

tra el franquisme a la Universitat de València; Vigència d’un compro-

mís s’acosta a diversos episodis concrets des de la història oral, fent 

reflexionar sobre les raons per a contar i convidant el visitant a inter-

venir-hi amb la seua opinió o el seu record. Història i memòria em-

basten així les seues narratives complementàries, despleguen davant 

el visitant estratègies diferents d’aproximació a una mateixa realitat, 

que s’enriqueixen mútuament.

Tanca la mostra un espai de participació i intercanvi amb el visitant, 

d’evolució oberta. Dos espais habilitats amb aquest objectiu, l’un 

físic (un mur on opinar, proposar, reflexionar...) i l’altre digital (xar-

xes socials), estaran oberts a la intervenció del visitant, en un diàleg 

que pretén ser intergeneracional. Creem així un entorn de treball 

en què les experiències transmeses no són objectes de culte sinó 

instruments per a interrogar i entendre el present. Més endavant en 

aquest catàleg es desenvoluparà el contingut dels diferents àmbits.

Aquest no ha sigut un projecte senzill de documentar. Moltes fonts 

per a l’estudi del franquisme i la Transició continuen vedades als in-

vestigadors o són de difícil accés, la documentació està dispersa o 

no ha sigut convenientment valorada i catalogada, i una bona part 

simplement va ser destruïda per assegurar així la impunitat dels re-

pressors, juntament amb les successives lleis d’amnistia. La que hem 

pogut reunir és important, però té llacunes. Hi està ben representat 

el mateix moviment estudiantil, que va deixar rastre en alguns arxius 

de partits i sindicats i els records del qual van guardar zelosament els 

mateixos protagonistes, però hi falten algunes peces que ens ajudari-

en a mostrar al visitant la repressió en tota la seua cruesa, bé perquè, 

en virtut de la Llei de Protecció de Dades, se’ns n’ha negat l’exposició, 

bé perquè no hi hem tingut accés o perquè s’han perdut per sempre. 

Ens sembla important deixar constància d’aquestes dificultats en la 

construcció documental de la mostra perquè són tan significatives 

com el mateix relat dels esdeveniments.

Hem fet també un esforç important per rescatar la presència i el pro-

tagonisme de les dones universitàries en la lluita contra la dictadura. 

El discurs històric té encara avui un caire androcèntric clar, a pesar 

de les importants iniciatives que des de la perspectiva de gènere hi 

han anat aportant altres punts de vista, a les quals ens sumem mo-

destament. Si per als homes la lluita antifranquista va ser dura, per 

a les dones ho va ser en doble mesura ja que, junt amb l’inconfor-

misme polític, van haver d’afrontar uns rols socials reaccionaris, que 

les encasellaven com a mares i esposes submises. L’important paper 

de les dones en el moviment estudiantil mostra a més la ineficàcia 

desmobilitzadora de les polítiques sexistes, que no van ser prou per 

a mantenir les dones al marge de la política. Precisament en aquests 
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anys i en aquestes circumstàncies es gesta el moviment feminista, 

que tindrà un paper crucial en la conquesta legal dels drets de les 

dones al nostre país.

Passat i present dels moviments juvenils

En aquest catàleg comparteixen espai de reflexió destacats historia-

dors i estudiosos del món actual. L’observació conjunta del passat i el 

present dels moviments ciutadans protagonitzats per joves, salvades 

totes les distàncies i amb totes les prevencions que es vulguen, ha 

sigut un dels objectius d’aquest projecte des dels inicis, quan el 15-M 

encara no havia irromput en l’escena pública ni s’intuïa la primavera 

valenciana, però preteníem desmuntar la suposada passivitat dels 

joves davant la injustícia mostrant una realitat bastant menys plana. 

Els esdeveniments han fet que aquesta mirada a l’actualitat que en 

els inicis del projecte ens costava d’explicar avui no necessite cap 

aclariment.

Obrin el catàleg aquelles col·laboracions que plantegen la història del 

moviment estudiantil des d’una perspectiva més àmplia. El professor 

Ismael Saz, en «Espanya sota la dictadura. Règim, antifranquisme i 

societat», repassa la complexa evolució de les relacions entre fran-

quisme i societat, al llarg de la dictadura i la Transició a la democrà-

Estudiants en una assemblea a la Facultat de Medicina. 20-10-1977. / Autor: José Vicente Penalba. Arxiu de l’autor.
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cia. Enfront de relats simplificadors, el d’una Transició modèlica d’una 

banda, o el discurs antagònic, igualment reduccionista, que veu en 

les deficiències del procés de democratització l’arrel de tots els nos-

tres problemes actuals, el professor Saz desplega una realitat molt 

més rica i polièdrica, en la qual destaca el protagonisme de la societat 

civil en el procés de construcció de la democràcia.

Eduardo González Calleja mostra com els estudiants universitaris 

han exercit en les societats contemporànies una important funció de 

mobilització de l’opinió pública, a través d’un recorregut històric que 

comença en 1865 i que conclou en l’actualitat.

Alberto Carrillo Linares aprecia en la continuada protesta dels es-

tudiants contra la dictadura, primer, la deserció de la generació que 

estava cridada a continuar el nou Estat i, més tard, el desenvolu-

pament d’un àmbit on es va normalitzar l’oposició al règim, fent 

visible la protesta per a la societat urbana. La repressió va retro-

alimentar i radicalitzar el moviment estudiantil fins a convertir-lo 

en un fenomen de masses, en el qual van intervenir activament les 

dones, i dins del qual es van formar els futurs líders democràtics. 

La universitat va ser, així, l’avançada en la incorporació d’uns valors 

culturals i socials comuns a l’Europa del seu temps, que la política 

de la Transició faria seus.
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Marc Baldó explica l’aportació de la universitat espanyola en el pro-

cés de recuperació de la democràcia, destacant com a element clau 

la construcció d’una vida cultural més lliure, democràtica i moderna. 

El naixement i desenvolupament del moviment universitari no s’en-

tén sense tenir en compte el relleu generacional produït a la fi dels 

cinquanta, amb la incorporació a les aules de fills de vencedors i ven-

çuts, fonamentalment procedents de les classes mitjanes. La divisió 

entre vencedors i vençuts tenia per primera vegada menys pes que 

el sentiment comú de no estar d’acord amb l’opressió que els envol-

tava, de manera que els fills dels dos bàndols signaven els mateixos 

manifestos, acudien a les mateixes manifestacions, compartien una 

mateixa comunitat de sentiments. La protesta universitària comen-

ça així obrint camí amb la cultura per a passar després a la protesta 

obertament política, segons el relat del professor Baldó. Finalment, 

l’autor caracteritza el moviment estudiantil des del punt de vista 

sociopolític, i n’assaja una tipologia a partir de l’afiliació dels univer-

sitaris valencians expedientats en 1973.

Elena Hernández Sandoica estableix analogies i diferències entre el 

canvi generacional i la mobilització dels estudiants a Espanya i a al-

tres països. La violència estructural i la repressió de la dictadura ex-

pliquen la continuïtat en les mobilitzacions, que es caracteritzen per 

un alt contingut polític i diversitat de manifestacions, i que marquen 

tota una generació.

Sergio Rodríguez Tejada, per a tancar aquest bloc, examina els meca-

nismes de repressió utilitzats contra els estudiants —una vegada es van 

revelar esgotats i inútils els mecanismes d’integració— i les conseqüèn-

cies en els avanços i retrocessos del moviment universitari: alimentar 

el descontentament i desemmascarar la anormalitat de la dictadura.

Aula de l’edifici històric de la Universitat de València. 1967. / Autor: Luis Vidal. Arxiu Històric Municipal de València.



Plantejat l’escenari en tota la seua complexitat, els articles següents 

se centren en l’estudi de la relació del moviment estudiantil amb 

altres vectors de canvi. Dolores Sánchez repassa les sinergies entre 

moviment estudiantil i moviment obrer en els anys seixanta i setan-

ta, i el paral·lelisme entre tots dos en el sorgiment d’una oposició 

massiva a la dictadura, amb discursos, experiències de mobilització i 

protagonistes nous, respecte a l’època de la República. Pepe Beunza 

descriu en primera persona els orígens del moviment d’insubmissió 

al servei militar, en els anys en què l’Exèrcit constituïa una de les co-

lumnes de la dictadura, i els riscos que comportava aquella actitud 

de desafiament.

Igual que en l’exposició conviuen història i testimoni, en el catàleg 

recollim algunes experiències relatades en primera persona. Juanjo 

López Hernando, Benito Sanz i Elisa Sanchis donen compte de dos epi-

sodis concrets de la lluita antifranquista: la detenció de deu dones du-

rant l’estat d’excepció de 1969 i la caiguda d’un grup d’estudiants el 23 

d’abril de 1971. Des d’una perspectiva de gènere, Amparo Tusón relata la 

recerca d’una identitat pròpia, en un relat vivencial del comportament 

femení de l’època. Celia Amorós vincula l’ànsia de llibertat al projecte 

humà del coneixement. La seua reflexió parteix de la recent «primavera 

valenciana», protagonitzada per una joventut que semblava adormida, 

i la relaciona amb el moviment antifranquista estudiantil.

El vessant cultural era vital per a nodrir ideològicament i vitalment 

els estudiants, i explica en gran manera la seua identitat com a col-

lectiu. «Tal com érem», de Manuel García, «Universitaris i cinema: 

joves irats», de Vicente Vergara, «Músiques en la nostra memòria 

antifranquista», de Luis Puig i Manuel Granell, i «Teatre universita-

ri: una illa de llibertat», d’Enrique Herreras, coincideixen a plantejar 

les distintes manifestacions culturals com a espais de llibertat enmig 

d’un món gris.

Finalment, reunim una sèrie d’articles que reflexionen sobre la me-

mòria, relacionant passat i present dels moviments ciutadans prota-

gonitzats per joves. Carles Feixà repassa l’evolució dels moviments 

juvenils des del xix fins als nostres dies i estableix una tipologia de 

perspectiva àmplia, per a concloure que l’última onada de mobilitza-

ció col·lectiva, la del 15-M i el moviment Occupy, recupera i sintetitza 

les dues etapes anteriors.

Amador Fernández Savater reclama el Maig del 68 com el comença-

ment d’una època, enfront de recuperacions que el recreen com un 

mite buit, desposseït de valor polític. Adverteix que la memòria del 

68 és necessàriament disruptiva visitada des d’un present que pensa 

com a equivalents democràcia i sistema de partits, i en el qual els mo-

viments socials són només, i no sempre, un grup de pressió enfront 

del poder. Des d’una actualitat que busca espais per a la política fora 

dels límits instituïts, l’estudi de les creacions organitzatives del Maig 

del 68 pot inspirar noves respostes.

Per a tancar el catàleg, Jordi Font, director del Museu Memorial de 

l’Exili, estudia els avanços i retrocessos en la construcció d’un imagi-

nari democràtic compartit en la història espanyola recent, diagnosti-

cant un consens fallit, un buit ètic que afecta la qualitat de la nostra 

democràcia. El seu article és també una invitació a reflexionar sobre 

el com i el perquè de tota iniciativa de recuperació de la memòria, 

perquè explicita, de nou, els fils que uneixen passat i present en qual-

sevol exercici de memòria, per força incomplet i, en certa manera, 

fallit, però també inspirador i necessari.

Aquest ha sigut un treball en equip. Són nombroses les persones que 

generosament i desinteressadament hi han aportat els seus materi-

als, els seus records, les seues idees, el seu treball o simplement el 

seu ànim perquè aquest projecte haja sigut possible. Totes elles han 

fet que el trajecte fins ací haja sigut emocionant. Però aquesta expo-

sició és, sobretot, obra de Susi Artal, amiga i companya d’afanys, que 

s’ha quedat en el camí de la vida i no ha vist culminar el treball que 

va iniciar des de l’entusiasme, el rigor i el compromís. La resta només 

hem fet tot el que hem pogut per estar a l’altura del projecte que ella 

tenia al cap i que no va poder acabar, molt a pesar seu. Esperem de 

cor haver-ho aconseguit. Amb els seus encerts i limitacions, aquest 

treball que avui presentem va per tu, Susi. Els qui vam tenir la sort 

de compartir amb tu hores i hores de treball, de dubtes i de rialles 

no t’oblidem.

1. Ricard Vinyes (ed), El Estado y la memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la 
historia, RBA Libros, 2009.
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Espanya sota la dictadura  
Règim, antifranquisme i societat

Ismael Saz
Universitat de València

Al llarg de successives generacions, molts antifranquistes van ar-

ribar a pensar que la nit del franquisme tocava a la fi. Va passar al 

final de la Segona Guerra Mundial, quan la derrota dels feixismes 

semblava preludiar la caiguda de la dictadura; però les potències 

vencedores van preferir mirar cap a un altre costat. Va succeir amb 

les mobilitzacions obreres de la segona meitat dels anys cinquanta 

que van induir a fer pensar al PCE que una vaga general hi podria 

donar l’espenta definitiva; però els dos intents, la Jornada de Recon-

ciliació Nacional i la Vaga Nacional Pacífica, van estar molt lluny 

d’assolir aquell objectiu. Va succeir a partir de 1966 quan el desen-

volupament de Comissions Obreres, d’una banda, i del moviment 

estudiantil, d’una altra, van entrar en una dinàmica que semblava 

augurar un creixement exponencial, irrefrenable, de la mobilització 

social; però la repressió desfermada contra ambdós moviments va 

marcar un moment d’inflexió que va desactivar moltes esperances. 

Amb tantes frustracions a l’esquena, molts antifranquistes van arri-

bar a interioritzar la idea que el franquisme no s’acabaria mai, o que, 

en el millor dels casos, la cosa anava per llarg. Després hi hagué, de 

nou, grans mobilitzacions els anys 1974 i 1975, però, a la fi, «Franco 

es va morir al llit». És veritat que després de la desaparició del dicta-

dor es va produir una espiral de mobilitzacions, però tampoc no van 

aconseguir imposar una conquesta de la democràcia com l’havia 

concebuda l’oposició democràtica. Al final, unes elits reformistes 

procedents del règim aconseguirien capitanejar una transició a la 

democràcia en què les forces de l’oposició s’hi van haver d’incorpo-

rar en una posició no certament dominant.

En suma, tota una cadena d’insuficiències, de 1939 a 1976, en què 

l’oposició antifranquista mai no hauria assolit els seus objectius 

plens i que si a la fi va aconseguir la democràcia ho va fer amb 

menys protagonisme del desitjat i amb una presència de les elits 

postfranquistes molt superior a la que s’hauria pogut esperar. Per 

això encara són freqüents els laments al voltant del que no es va 

fer, del que no es va aconseguir; i per això també es prolonguen en 

el temps les visions negatives cap a una democràcia, l’actual, les 

deficiències de la qual trobarien explicació en aquelles frustracions, 

en aquelles tares d’origen.

Però, van ser així les coses? Podríem dir que, si més no, van ser més, 

molt més, complexes. Com intentarem posar de manifest en les pà-

gines que segueixen, tota visió del llarg camí de la dictadura fins a la 

seua desaparició final ha de tenir com a punt nodal d’observació el 

que fa referència a les relacions entre el règim franquista i la societat. 

I això en tots els seus aspectes, des del purament repressiu fins als 

factors de consentiment, des dels que generen propensions a l’accep-

tació fins a aquelles altres dinàmiques socials i culturals que van anar 

minant progressivament les bases de la més cruel —respecte dels 

seus propis súbdits— de les dictadures de dretes de l’Europa del segle 

xx. I en aquesta dramàtica història, com es veurà, la societat va tenir 

molt més protagonisme que el que li atribueixen relats com el que 

esbossàvem en el primer paràgraf. I encara més, podem avançar que 

va ser aquesta, la societat, la gran protagonista en la (re)conquesta 

de la llibertat.

Derrota, repressió, factors d’integració

Cal assenyalar-ho com a punt de partida: els espanyols van patir, 

no un, sinó dos traumes consecutius que pesarien com una llosa 

en les dècades successives. Primer, el de la guerra civil, amb la seua 

cadena de morts, al front i a la rereguarda, fam i patiments sense 

parió. Segon, amb la repressió franquista, amb centenars de milers 

d’afusellats, empresonats, exiliats, depurats, humiliats. Del primer 

trauma sorgiria una mena de mandat, fins i tot per als derrotats, 

que es plasmaria en aquell «mai més una Guerra Civil». El segon feia 

veure clar que la dictadura venia a quedar-se per sempre i costara el 

que costara, que el preu de la dissidència i de l’oposició era, podia 

ser, massa alt. Ambdós traumes van quedar fixats, mai més ben dit, 

a sang i foc en la memòria, i els efectes d’això en el terreny de la 

mobilització social i política dels espanyols es van fer sentir fins al 

mateix moment de la transició a la democràcia.

Tanmateix, cap règim es manté només pel record de traumes pas-

sats i pels efectes de la repressió. Hi ha sempre factors d’acceptació 

i discursos legitimadors. En el primer sentit, el règim es va poder 

beneficiar del tedi de la guerra, del fet que molts espanyols sentiren 

que valia més la pau, qualsevol pau, que la guerra. Una mena de 

bonus de la victòria que, certament, el règim va malbaratar així que 

es va poder apreciar que «la guerra no s’havia acabat», que es man-

tenia en les pràctiques repressives i humiliants per als vençuts, com 

es va mantenir en la primera dècada en el terreny de la fam i de les 

malalties. En el segon sentit, el dels discursos de la legitimació, hi 

havia, és clar, el de la victòria, però també que amb la victòria s’havi-

en posat les bases del «renaixement» d’Espanya i del benestar futur 

dels espanyols. El ressorgiment d’Espanya consistia, en el discurs 

nacionalcatòlic, en la destrucció de la hidra liberal i totes les seues 

ramificacions amb la corresponent recatolització forçosa de tots els 

espanyols. Per als falangistes, en canvi, fixades les bases anteriors, 
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es tractava d’anar més enllà, de dur a terme aquella revolució nacio-

nal i social que era la carta de presentació de tots els feixismes. Ells 

serien, pretenien ser, la cara social del règim, apel·lant als treballa-

dors, a les millores en el terreny dels salaris, a la dels serveis socials, 

a la del desenvolupament dels seus sindicats. Pretenien també pre-

sentar-se com els continuadors-integradors d’una cultura secular 

convenientment trossejada. Per això la seua primerenca «recupe-

ració» d’Antonio Machado, el poeta «espanyol» del qual, per des-

comptat, se suprimia tota la seua personalitat. Sabem l’abast de la 

recristianització, extraordinari, encara que no tardaria a revelar-se 

bastant epidèrmic; i sabem també que la imatge que va predominar 

del falangista va ser la de la més pura fatxenderia feixista.

Les primeres fractures

Amb tot, no es pot desdenyar la capacitat de penetració social de 

l’Església i de Falange en les primeres dècades del règim. Compta-

ven amb tots els suports polítics, institucionals, socials i econòmics, 

i els espanyols no tenien més vies de socialització, legals, que les de 

l’Església i les distintes institucions controlades per Falange. Però 

aquesta capacitat de penetració tenia un revers. Parafrasejant el 

que va escriure Gramsci a propòsit del feixisme, podríem dir que 

qui ocupa una societat acaba incorporar-ne les contradiccions. I la 

voluntat d’ocupació total de tots els espais per part de l’Església 

i de Falange acabaria incorporant al seu si les contradiccions, els 

problemes, els conflictes de la societat. En la seua voluntat recris-

tianitzadora, preveres i seglars visitaven els obrers, els seus barris 

i les seues cases..., i molts van acabar prenent consciència de la 

duresa de les seues condicions de vida, que no n’hi havia prou ni 

amb la religió ni amb la caritat. Era el germen, cap als anys quaranta, 

d’unes dissidències que amb el temps situarien molts catòlics en els 

camins del moviment obrer i de l’antifranquisme.

No sembla que als falangistes els anara especialment bé en els seus 

esforços per ocupar tots els espais en el món del treball. Encara que 

no podem ser taxatius en això, tot sembla indicar que, llevat d’ex-

cepcions, els treballadors no van veure en el sindicalisme oficial, en 

el sindicat vertical, sinó una prolongació de la mà dels opressors, ja 

foren aquests l’Estat, Falange o «el capital». És veritat que també hi 

hagué el que en la terminologia de l’època es coneixia com a «fa-

langistes honrats», gent sincerament preocupada pel benestar dels 

treballadors, disposada fins i tot a donar suport a vagues i mobilit-

zacions socials. Però eren, o així van ser percebuts, una minoria, una 

excepció. De tot això n’hi hagué, per exemple, en l’anomenada «vaga 

dels tramvies» de Barcelona en 1951. Entre els qui espontàniament 

la impulsaren no hi van faltar alguns enllaços falangistes, però van 

ser de seguida deglutits per una marea de descontents que tenien 

altres fonts de què alimentar-se. De fet, 1951 marca una primera frac-

tura en els esforços sempiterns del sector falangista del règim per 

canalitzar-controlar el descontentament obrer. Només la primera, 

certament, perquè en la segona meitat dels anys cinquanta les mo-

bilitzacions obreres van començar a ser més continuades, sense que 

serviren ja per a frenar-les les mesures populistes del ministre Girón, 

que no tardaria a veure’s apartat del govern. Va ser precisament llavors, 

cap a la fi dels anys cinquanta, quan van aparèixer, de manera incipient 

al principi, però amb un immens potencial de desenvolupament, les 

primeres comissions obreres. Però alhora que es posaven les bases per 

al que seria el «nou moviment obrer», es va poder constatar que la re-

cuperada capacitat de mobilització obrera estava lluny encara —heus 

ací el pes dels traumes a què ens referíem més amunt— de buscar 

una confrontació política oberta amb el règim. La sort de les dues 

convocatòries de vaga general promogudes pel PCE —la Jornada de 

Reconciliació Nacional de 1958 i la Vaga General Pacífica de 1959— ho 

posarien clarament de manifest.

Una altra cosa era la universitat i el món de la cultura. No és que 

la capacitat de penetració del falangisme, a través especialment del 

SEU, hi fóra total, com ho palesa la mateixa repressió a què van ser 

sotmesos els esforços per reorganitzar la FUE. Però és cert que molts 

joves socialitzats en el SEU van poder sentir dir una vegada i una altra 

que la revolució nacional i social estava «pendent», que no s’havia fet 

l’esforç necessari i suficient per a integrar als vençuts, que, enfront 

del torquemadisme nacionalcatòlic, hi havia una part de la rica cul-

tura secular espanyola a integrar. Els deien, i molts d’ells s’ho creien, 

que José Antonio havia sigut un autèntic revolucionari; que Ortega i 

Unamuno havien sigut una mena de pare i avi putatius dels seus mes-

tres. Van creure en la revolució, van creure en la renovació cultural 

i van creure en Falange. També ells visitaven els obrers i camperols 

per mitjà del Servicio Universitario del Trabajo (SUT). I van voler re-

novar la cultura, la pintura, la poesia i el teatre, amb el Teatro Español 

Universitario (TEU), o el cinema, amb els cineclubs i les Converses de 

Salamanca, per exemple, en 1955.

Per a la cúpula de Falange, per als mestres com Laín o Tovar, totes 

aquestes coses tenien molt a veure amb un intent de revitalització 

de Falange i del seu paper en el règim, en obert contrast a més amb 

la gent que venia d’Acción Española, ara ja a l’Opus Dei, com Calvo 

Serer o Pérez Embid. Fins i tot es va viure una autèntica batalla 

politicocultural entre tots dos sectors que culminaria amb l’arribada 

al govern dels epígons d’aquests darrers, els tecnòcrates integris-

tes i, no ho oblidem, furibundament antiliberals de l’Opus Dei, amb 

López Rodó com a gran estrella emergent. No és tampoc que els 

Laín o Tovar foren llavors precisament liberals o demòcrates; eren 

només franquistes que apostaven per una renovació en clau falan-

gista del règim. I això és el que van descobrir llavors molts dels joves 

educats en el revolucionarisme falangista. Si havien visitat camps i 

fàbriques per mitjà del SUT, va ser per descobrir la situació real de 

camperols i obrers, per constatar que tota la retòrica del règim, i de 

la mateixa Falange, era una immensa mentida. Si havien assumit 

els discursos de la renovació política i cultural, van descobrir que 

darrere d’aquella pantalla legitimadora no hi havia res. A l’altura de 

1953, per frenar les dinàmiques de crispació a què havien conduït 

les batalles politicoculturals entre opusdeistes i falangistes, la «pri-

mavera falangista» va ser apagada des de les altures; algunes de les 

seues publicacions més crítiques van ser silenciades. El mateix par-

tit únic va renunciar a moltes de les seues floritures renovadores. 

Això era prou perquè molts joves, conscients que els seus «mestres 

eren de fang», començaren a allunyar-se, no ja del règim, sinó de la 

mateixa Falange.

No s’entenen els successos universitaris de febrer de 1956 sense 

aquests fenòmens previs. Perquè en la incipient ebullició cultural 

del moment, amb trobades de poesia, convocatòries de congressos 

estudiantils, eleccions a la universitat, cada pas, cada acte, cada mo-

ment, va començar a prendre derives ambigües en què ja destacava 

la presència d’elements hostils a la dictadura. Va succeir, per exem-

ple, en les Converses de Salamanca de 1955, saludades per la premsa 

del règim com un esperó per a la renovació del cinema..., fins que 

es va descobrir l’enutjós protagonisme de gent del PCE com Muñoz 

Suay o Bardem. I va succeir amb les convocatòries de congressos i 

manifestos estudiantils darrere dels quals, i en posicions d’avant-

guarda, hi havia precisament la cèl·lula del PCE que llavors havia 

aconseguit configurar Jorge Semprún. Més enllà d’això, es pot dir 

que amb l’esclat dels enfrontaments de febrer de 1956 a la Universi-
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tat de Madrid, amb la cadena de detencions i despossessions, el que 

s’estava produint era el principi de l’altra gran fractura del règim, 

ara a la universitat i al món de l’alta cultura, que a partir de llavors 

serà ja afranquista o obertament antifranquista.

Convé aturar-se un moment en tot això. Les primeres fractures im-

portants de la dictadura es produeixen en els anys cinquanta, abans 

del pla d’estabilització i del desenvolupisme, als quals se’ls sol atribuir 

efectes molt determinants en la recuperació de la societat civil. En 

aquest sentit, cal remarcar que les primeres i, en certa manera, fo-

namentals passes en el procés de (re)creació de la societat civil van 

venir de la mateixa societat i no de les iniciatives de governs com els 

de 1957 i successius, que, en bona mesura, intentaven fer front a uns 

reptes que començaven a albirar-se com a amenaçadors.

Per descomptat, no es pot oblidar en tots aquests processos la pre-

sència de l’oposició. Malgrat la terrible repressió desencadenada 

contra els vençuts, i a pesar de la que de manera implacable es va 

exercir arran dels intents protagonitzats per la CNT, la UGT o el PCE 

per reorganitzar-se, el règim no va aconseguir el seu objectiu d’eradi-

car, per complet i per sempre, l’«anti-Espanya». És cert que, passada 

la primera dècada, tant la CNT com la UGT hi van perdre presència 

activa. Però no va ser el cas del PCE, l’aposta del qual per l’acció a 

l’interior acabaria convertint-lo en la força hegemònica de l’oposició. 

Decisiu va ser en aquest sentit l’abandonament de la lluita armada, 

de la guerrilla, tan heroica com a la llarga ineficaç. En apostar per 

la lluita pacífica de masses, la utilització de les possibilitats legals i 

molt especialment, en 1956, per la reconciliació nacional, el PCE es va 

convertir a poc a poc en el punt de referència per excel·lència per a 

bona part de la, vella o nova, dissidència. D’una banda, recollia i man-

tenia part de les tradicions obreres de preguerra. D’una altra, molts 

dels nous dissidents de procedència catòlica o falangista trobarien 

en els comunistes, diguem-ho així, algú a qui acostar-se. No eren, és 

clar, només els comunistes. I si ja trobem comunistes, exfalangistes 

i exfranquistes de distinta orientació en els successos de 1956, aviat 

noves formacions, com el Frente de Liberación Popular, el «Felipe» o, 

menys, l’ASU, faran palès que alguna cosa substancial havia canviat 

en la configuració del mapa de l’oposició.

La (re)construcció de la societat civil

En aparença, la dictadura va assolir els majors èxits en la dècada 

dels seixanta. El desenvolupisme, el «miracle espanyol», va permetre 

al règim presentar-se com el garant del creixement econòmic i de 

l’augment del benestar dels espanyols. Simultàniament, en un intent 

d’apropiació del sentiment popular i de les mateixes iniciatives de 

l’oposició, va mirar de presentar-se com el garant d’una «pau» que, 

això sí, havia de continuar fonamentant-se en la victòria, que es volia 

definitiva, sobre l’«anti-Espanya». No es pot negligir la incidència que 

aquests discursos van tenir sobre bona part de la població, i és pos-

sible que els nivells de consentiment i d’acceptació de la dictadura 

cresqueren en aquests anys. Ni es pot desdenyar tampoc el fet que 

bona part d’aquests discursos reforçaren la prevenció de molts dels 

espanyols contra la lluita i mobilització obertament política davant el 

fantasma d’una nova guerra civil. Però no es pot convertir això, com 

a vegades es fa, en un absolut. Perquè, llavors, no s’entendria per què 

els anys seixanta van ser també anys de creixent mobilització social, 

d’imparable desenvolupament d’un món de la cultura majoritària-

ment antifranquista, de la reactivació, per la via pacífica o la violenta 

d’ETA, dels moviments nacionalistes.

Van ser fonamentals en aquests processos el moviment obrer i el 

moviment estudiantil. Aquest últim mostraria al llarg de la dècada 

una vitalitat extraordinària. Ja en 1965 el règim hagué d’abandonar, 

entre incidents, manifestacions i destitucions de catedràtics, el seu 

instrument fonamental de control dels estudiants, el SEU. Progressi-

vament, el moviment estudiantil amb els seus intents d’organització 

democràtica, frustrats en part per la mateixa repressió franquista, i 

les seues mobilitzacions pràcticament contínues van arribar a posar 

en el règim en una situació delicada. No era encara 1968, però al co-

mençament d’aquell mateix any un nou i flamant catedràtic de dret, 

Torcuato Fernández Miranda, va arribar a certificar que 1967 havia si-

gut un any completament perdut a la universitat, per a l’ensenyament 

i per a la investigació. No desenvoluparem més ací aquest argument, 

àmpliament tractat en les pàgines d’aquest volum. Però convé subrat-

llar que l’espiral de vagues i manifestacions, amb la introducció de de-

pendències de la policia armada en moltes facultats, amb la repressió 

—mortal a vegades, com en el cas de Ruano— i el recurs final a l’estat 

d’excepció, havia de tenir, i tingué, encara que no s’haja tingut prou 

en compte, un impacte extraordinari sobre el conjunt de la societat, 

incloses aquelles classes mitjanes els fills de les quals es convertien 

en protagonistes i a vegades víctimes de la lluita universitària.

Si la universitat estava definitivament perduda per al règim, una cosa 

semblant es produïa, encara que d’una manera molt més complexa, 

en el món obrer. En aquest sentit, cal subratllar ara la importància 

extraordinària de les vagues d’Astúries de 1962. Primer, per les seues 

característiques intrínseques, per la seua duresa, la virulència de la 

repressió i les consegüents mobilitzacions obreres en altres zones 

i províncies. Segon, perquè a l’entorn d’aquelles vagues s’articula la 

primera aparició pública dels intel·lectuals, que signen cartes i mani-

festos —continuaran fent-ho cada vegada més en el futur— en suport 

dels miners i en contra de la repressió. Tercer, perquè ací s’aprecia ja 

de forma clara els qui seran els grans protagonistes del nou movi-

ment obrer, els comunistes i els catòlics.

Però n’hi ha més. Com era lògic, l’oposició va tendir a magnificar l’im-

pacte de les mobilitzacions d’Astúries, al voltant de les quals es va 

teixir tot un mite. Però també és veritat que amb el pas del temps 

el mite va tendir a desdibuixar-se i, en el marc dels discursos pessi-

mistes o negatius a què ens referíem al principi, quedaria reduït a un 

fenomen quasi episòdic. Doncs bé, el que no és sobrer assenyalar ara 

és que el règim va concedir a l’«episodi» tanta o més importància que 

la mateixa oposició. Fins i tot Franco mateix va recórrer a un dels seus 

tradicionals recursos en moments de crisi: els banys de multituds en 

la corresponent tourné per diverses ciutats espanyoles. El que resul-

tat sorprenent és que en els seus discursos insistira contínuament 

en la idea que el règim havia eixit reforçat, com sempre, davant les 

«grans» proves. No tan reforçat, tanmateix, perquè a Astúries es va 

visualitzar una altra gran fractura, la del sindicat vertical, i no és poca 

cosa que qui n’era el cap, secretari general del Movimiento i delegat 

nacional de sindicats, José Solís Ruiz, haguera de viatjar a Astúries per 

intentar pacificar els ànims, encara que per a això haguera d’entrevis-

tar-se, al marge del seu mateix sindicat, amb «comissions d’obrers».

Novament es van entrecreuar en aquest terreny les contradiccions 

internes del règim i les dinàmiques de la societat. Per als tecnòcrates 

de l’Opus Dei, impulsors d’un model econòmicament modernitzat i 

políticament reaccionari, sense més participació política que la pura-

ment «orgànica», i que descansava en unes masses desmobilitzades 

i despolititzades, els fracassos del «Movimiento» i del seu principal 

actiu, els «sindicats», constituïen tot menys una mala notícia. Per als 

falangistes, en canvi, conscients del seu propi fracàs, es tractava de 

dinamitzar els sindicats i de promoure la participació política activa 
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O en tenien una: la repressió. I en això, com al principi de la dictadura, 

tots, falangistes i opusdeistes, hi estaven d’acord. Es responsabilitza-

ven mútuament del fracàs de les seues polítiques d’integració. Els 

falangistes perquè els altres no els haurien deixat impulsar una po-

lítica d’obertura que poguera integrar les dissidències; els tecnòcra-

tes perquè consideraven que havia sigut aquella política de relativa 

obertura la que hauria afavorit el desenvolupament de la dissidència. 

Però en la repressió com a últim recurs tots hi estaven d’acord. Per 

això l’espiral repressora final, amb execucions polítiques —sis en els 

dos últims anys— i morts de manifestants en enfrontaments amb la 

policia —fins a 17 entre 1969 i 1974; amb detencions i processos —fins 

a 6.000 processats només en 1974—; amb tancaments de facultats i 

associacions veïnals —més de 20 al febrer de 1975 només a la provín-

cia de Madrid—; amb suspensions d’algun col·legi professional; amb 

sancions sense fi a la premsa —fins a 24 publicacions segrestades al 

setembre de 1975.

Tot això constitueix un barem, una demostració irrefutable que, com 

dèiem, la societat es mobilitzava d’una manera que semblava irrefre-

nable. Durant molt de temps, aquest tipus de valoracions va poder 

semblar una mena de tòpic mitificador propi dels discursos de l’opo-

sició. I encara hi ha qui s’embulla en el romanç contrari; això és, que 

en última instància la societat estava poc mobilitzada. Avui, tanma-

teix, comptem amb unes fonts en aquest terreny «poc sospitoses»: 

les del mateix règim. I aquestes coincideixen a assenyalar que aquest, 

el règim, estava perdent la batalla en molts i decisius fronts. En la 

qüestió nacional, per descomptat, com escenificaven reiteradament 

les sessions del Consejo Nacional del Movimiento, amb les seues la-

mentacions per no haver escomès abans reformes «descentralitza-

dores» que hagueren pogut frenar el desenvolupament dels naciona-

lismes. A la universitat, no cal dir-ho, en la qual, després de quaranta 

anys de dictadura, informes policials i governamentals coincidien a 

assenyalar que hi era hegemònic el seu enemic principal, el Partit 

Comunista. En el món del treball, respecte del qual calgué reconèixer 

la victòria de les candidatures impulsades per Comissions Obreres 

en les eleccions de 1975. Fets que representaven, no ho oblidem, la 

—és clar que a través del Movimiento i només a través del Movi-

miento— de la població. Per això l’«oberturisme» de Solís, promotor 

de les sempre malfadades associacions i impulsor de polítiques de 

revitalització sindical, amb eleccions més lliures i transparents i fins i 

tot amb la voluntat d’integrar el gran fenomen emergent, Comissions 

Obreres. Per això també l’«oberturisme» de Fraga, amb aquella Llei 

de Premsa que pretenia canalitzar-controlar les aspiracions cada ve-

gada majors d’una autèntica llibertat informativa. Una llei de premsa 

a la qual, siga dit de passada, s’ha concedit una importància quasi de-

cisiva però que en el seu moment va ser considerada excessivament 

restrictiva fins i tot per personalitats del règim com Emilio Romero, o 

el ja marginal Serrano Suñer.

Tampoc les iniciatives de Solís no van anar molt més enllà. La seua 

obertura sindical va afavorir el desenvolupament de Comissions 

Obreres amb èxits tan notables com el de les eleccions de 1966. I, 

per descomptat, aquelles Comissions Obreres, lluny de deixar-se in-

tegrar, potenciaven mobilitzacions i deslegitimaven per complet el 

sindicat vertical. Davant la frustració dels falangistes i la fúria dels 

tecnòcrates que, com López Rodó, responsabilitzaven Solís de l’auge 

d’unes Comissions l’activitat de les quals calia «aturar amb tots els 

mitjans possibles», el règim va recórrer de nou a una de les seues 

darreres i més segures bases: la repressió. Així, la il·legalització de Co-

missions Obreres en 1967 va ser seguida d’una cadena de detencions, 

despossessions sindicals i acomiadaments que, si bé va aconseguir 

bona part dels seus objectius desmobilitzadors, ho faria només per 

poc de temps.

La crisi de la dictadura

Amb la repressió encruelint-se amb el moviment obrer i amb la uni-

versitat, amb nous recursos a l’estat d’excepció, ara també davant 

l’emergència d’ETA, les contradiccions del règim es van exacerbar. El 

fracàs del Movimiento i de les seues organitzacions, incapaces d’in-

tegrar cap tipus de dissidència, va semblar deixar lliure la via per a 

la culminació del projecte polític dels tecnòcrates i del seu gran va-

ledor, Carrero Blanco. Aquests van aconseguir, en efecte, coronar el 

seu projecte polític amb la Llei Orgànica de l’Estat i el nomenament 

—quasi amb nocturnitat i traïdoria— de Joan Carles com a successor 

de Franco a títol de rei. El règim quedava, a la fi, institucionalitzat. 

Però això suposaria paradoxalment el principi del final. Perquè la re-

acció falangista —afer MATESA— i la formació de l’anomenat govern 

«monocolor» de clara hegemonia opusdeista no van servir sinó per a 

aguditzar les contradiccions internes, ara cada vegada més crispades 

i públiques. Les solidaritats internes es van trencar i la successió de 

governs entre 1969 i 1974 —assassinat de Carrero per entremig— no 

feien sinó confirmar les incerteses, consciència de feblesa i paràlisi 

política d’un règim que semblava involucionar a l’uníson amb la salut 

del dictador.

El que s’estava produint, en efecte, era el fracàs dels dos projectes 

polítics que eren a la base de la dictadura en l’aspecte absoluta-

ment crucial de les relacions entre el règim i la societat. Fracàs 

directe del Movimiento que ja no «movia» res i que observava 

impotent com tot el que es «movia» ho feia fora d’ell i contra ell, i 

contra el règim. Però fracàs també, encara que fóra per «èxit», dels 

tecnòcrates. Perquè el seu projecte passava per l’existència d’una 

societat desmobilitzada i despolititzada; però quan aquest supò-

sit fallava, quan la societat es mobilitzava i polititzava de manera 

exponencial, com s’esdevindria en la primera meitat dels setanta, 

ja no tenien alternatives.
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fractura definitiva del principal instrument de control dels treballa-

dors, el sindicat vertical. I «amb Franco viu». És possible que forçara 

la nota, però no és mal reflex de les dinàmiques en curs l’afirmació 

del comte de Mayalde en 1972 en una sessió del Consejo Nacional 

del Movimiento: «tanto hemos querido suprimir los partidos políticos 

que hemos llegado a suprimir el nuestro... ahora resulta que hay un 

solo partido en el país: el partido comunista».

 

Cap a la llibertat

Eppure «Franco es va morir al llit». Aquesta és la sentència mil vega-

des repetida fins a convertir-se en un lloc comú. Uns ho recorden, no 

sense una certa satisfacció, per a deslegitimar l’oposició democràtica 

i reivindicar de passada trajectòries no massa democràtiques; uns 

altres, amb un sentiment d’una certa frustració per no haver pogut 

posar fi «revolucionàriament» a la dictadura.

Tanmateix, cal dir unes quantes coses respecte d’això. La primera, i 

aparentment la més trivial, és que l’agonia física de Franco es cor-

responia, com apuntàvem, molt bé amb la del seu règim. Cal asse-

nyalar també que la imatge negativa que transcendeix l’esmentada 

expressió té alguna cosa a veure amb un efecte bumerang, com és 

l’efecte retrospectiu del mite comunista d’una somiada vaga general 

triomfant, circumstància que rarament ha acompanyat la fi de les dic-

tadures. Més important és, potser, constatar que sol ser precisament 

«al llit» on moren els dictadors que «no se’n volen anar» o que no són 

expulsats del poder arran de catàstrofes nacionals. Les dictadures 

feixistes van desaparèixer d’arrel amb la victòria aliada en la Sego-

na Guerra Mundial; tot el sistema soviètic va implosionar després de 

renunciar a l’ús de la força per a esclafar les mobilitzacions populars; 

els militars argentins es van retirar a partir de la catàstrofe de les Mal-

vines i una cosa semblant els va succeir als coronels grecs; fins i tot 

Pinochet va acceptar sotmetre’s a una consulta popular; a Portugal 

van ser els militars els protagonistes de la conquesta de la llibertat. 

I si hi ha alguna cosa clara en tot això és que Franco i el seu règim 

no només «no se’n volien anar», sinó que estaven disposats, a més, a 

utilitzar la violència fins al final.

Juntament amb tot això hi havia certament un factor fonamental a 

què hem fet referència reiteradament: el pes dels dos grans traumes 

que pesaven sobre l’imaginari popular, el de la guerra civil i el de 

la repressió de postguerra. El primer es traduïa en aquella mena 

Col·locació d’un cartell 
per la legalització dels partits polítics, 
a la plaça de la Verge de València. 1977.  
Arxiu Antoni Paricio.
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de mandat popular que es podria resumir en la frase 

«democràcia sí, però no al preu d’una guerra civil»; 

el segon, en la por a una repressió que continuava 

produint víctimes. De la conjunció d’aquests i d’altres 

factors sorgia una dinàmica que implicava una crei-

xent mobilització dels distints sectors socials, acom-

panyada d’una prevenció cap a les convocatòries 

obertament polítiques, que eren les que reactivaven 

les al·ludides prevencions.

El que va succeir després de la mort de Franco respon 

clarament a tot el que acabem d’afirmar. No es pot 

infravalorar en absolut la impressionant mobilització 

social, de pràcticament tots els sectors de la socie-

tat en els primers mesos de 1976, centenars de milers 

de persones, per no dir-ne milions, van participar en 

vagues, manifestacions i altres actes reivindicatius. I 

això va ser prou per a fer inviable l’últim intent de la 

dictadura per perpetuar-se en forma d’una pseudo-

democràcia, limitada i restrictiva, postfranquista. Per 

demostrar a tothom que a Espanya no hi havia ja més 

alternativa que la que es donava entre la democràcia i 

la democràcia. I això és el que van apreciar justament 

el rei, Suárez, Fernández Miranda i les elits reformis-

tes del règim. No es tractava ja de modelar una pseu-

dodemocràcia sinó d’acceptar que la democràcia era 

inevitable i que el problema raïa a saber qui anava 

a «pilotar-ne» el trànsit. Conseqüentment, el govern 

Família espanyola al camp amb un Seat 600, símbol del desenvolupisme. 1968. / Arxiu particular.

Pancartes a favor de l’amnistia en un concert del cantant valencià Raimon, 
al pavelló d’esports del Reial Madrid. 1976. / Autor: Volkhart Müller. EFE.
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Suárez va assumir la part essencial del projecte rupturista de l’opo-

sició, excepte en una qüestió crucial, la relativa al control polític, 

fins i tot policial, del procés.

Vist així, l’èxit reformista va ser quasi complet. Suárez va aconseguir 

connectar amb aquell mandat popular de «democràcia sí, però sense 

traumes»; i per aquesta via es van poder frustrar els intents de l’opo-

sició de desafiar la direcció governamental del procés. El resultat del 

referèndum sobre la Llei per a la Reforma Política i el relatiu fracàs 

de la vaga general del 12 de novembre de 1976, ho acrediten perfecta-

ment. L’oposició va haver d’entrar en la negociació i així es va poder 

arribar a les eleccions de juny de 1977, les primeres democràtiques 

des de 1936.

Aquesta és la base del discurs triomfalista dels 

uns, els hereus i epígons dels reformistes, i el 

«derrotista» dels altres, dels qui van lluitar 

obertament contra la dictadura i per la lliber-

tat. Però cal reintroduir novament en l’anàlisi 

aquells factors que fan que la realitat siga més 

complexa i no pas lineal. Cal assumir que hi 

havia molt de racionalitat en aquells espanyols 

que van acceptar una via cap a la democràcia 

que assegurava, o semblava assegurar, un tràn-

sit pacífic. Cal reconèixer, en segon lloc, que 

l’oposició no «va claudicar», que simplement 

va haver d’acceptar que, almenys a curt termini, 

no podia dirigir el procés cap a la democràcia. 

Cal retenir —i això s’oblida quasi sempre— que 

la transició espanyola va ser de tot menys mo-

dèlica en un aspecte substancial, el que impli-

cava una negociació oberta entre el govern i 

l’oposició; una cosa que, per exemple, sí que va 

fer el govern polonès i que no va voler fer el 

mitificat Suárez.

I, amb tot, la societat va aconseguir ultrapassar els marcs restric-

tius de l’operació reformista, com ho acrediten dues qüestions. En 

primer lloc, la legalització del Partit Comunista, una autèntica con-

questa que no estava prevista en el «full de ruta» dels reformistes i 

que aquests hagueren d’acceptar volens nolens, encara que no sense 

concessions per part d’aquell. En segon lloc, la mateixa Constitució, 

tampoc prevista en l’esmentat «full de ruta», l’elaboració de la qual 

—amb l’autoproclamació de fet de les Corts com a «constituents»— 

es va poder abordar perquè la majoria electoral es va decantar pels 

qui n’eren partidaris —inclòs ací un sector de la UCD.

No es pot parlar per tant de fracàs i sí de conquesta —bé que no míti-

cament i miríficament heroica— de la democràcia. Avui són freqüents 

les mirades negatives retrospectives cap a un procés, el de la cons-

trucció de la democràcia, les tares d’origen del qual serien a la base 

de molts dels problemes actuals, de l’existència, entre altres coses, 

d’una societat desmobilitzada i amb una consciència cívica deficient. 

Però una mirada cap enrere, cap als anys seixanta i setanta tradueix 

una altra imatge: la d’una societat civil que es va construir a si matei-

xa durant el franquisme i contra el franquisme. Si una part d’aquell 

immens capital polític s’ha esvaït amb el pas del temps, caldrà dirigir 

la mirada a processos posteriors a l’Espanya ja democràtica. No, per 

descomptat, cap aquells centenars de milers d’espanyols que a la uni-

versitat i les fàbriques, als barris, als col·legis professionals, al món 

de la cultura, a les nacionalitats, van ser els grans protagonistes en la 

reconquesta de la llibertat.

El president del Govern, Carlos Arias Navarro, 
anuncia per televisió la mort de Francisco Franco. 1975. 
Fotograma del NO-DO. Filmoteca Espanyola.
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Estatuts de la Federació Universitària Democràtica Espanyola (FUDE). 
Ajuntament d’Elx. Biblioteca Municipal Pedro Ibarra.
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L’agitació escolar en perspectiva històrica 
Moviments i protestes estudiantils a l’Espanya contemporània

Eduardo González Calleja
Universitat Carlos III de Madrid
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«De San Daniel a San Gil», Historia 16, 53 (se-
tembre, 1980), pp. 29-38 i Paloma Rupérez, La 
cuestión universitaria y la Noche de San Daniel, 
Madrid, Edicusa, 1975.

2. Vegeu Francisco Pi y Margall i Francisco Pi 
y Arsuaga, Historia de España en el siglo xix, 
Barcelona, M. Seguí, 1902, vol. vi, pp. 261-290 i 
Miguel Morayta, La libertad de la cátedra: Suce-
sos universitarios de la Santa Isabel, Madrid, Ed. 
Española-Americana, 1911.

3. Vegeu «Riots in Madrid» (Madrid, 18-2-1901), 
en National Archives, Foreign Office, llig. 
72/2146 i l’Informe de l’Ambaixada francesa de 
14-II-1901, en l’Archive du Ministère des Affaires 
Étrangères, Nouvelle Série, 1896-1918, Espagne, 
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lleja, Rebelión en las aulas. Movilización y pro-
testa estudiantil en la España contemporánea 
(1865-2008), Madrid, Alianza, 2009, pp. 78-83.

Els estudiants universitaris han exercit una important funció de mobi-

lització de l’opinió pública en les societats contemporànies. La protesta 

universitària presenta un caràcter cíclicament i freqüentment disconti-

nu, perquè cada generació d’estudiants deixa pas a la següent sense que 

hi haja temps perquè s’establisca una autèntica articulació intergeneraci-

onal. La seua difusa identitat, que depèn en bona part de la intensitat del 

seu compromís en la defensa dels seus interessos corporatius enfront 

de les autoritats acadèmiques i polítiques, explica les variacions que han 

experimentat les organitzacions estudiantils en la dinàmica reivindica-

tiva, que combina moments de forta mobilització amb llargs períodes 

d’apatia. Aquests són alguns dels elements clau que es poden deduir de 

l’estudi de les mobilitzacions estudiantils que es van desenvolupar a Es-

panya en la gairebé centúria i mitja que transcorre del 1865 al 2012.

Entre l’avalot i la protesta corporativa 
(1865-1901)

Les primeres grans mobilitzacions universitàries es remunten a la 

segona meitat del segle xix. En aquell moment, la peculiar situació 

de subordinació funcional i d’autonomia política de la Universitat 

facilitava la irrupció d’un tipus de protesta desestructurada en for-

ma de motí o d’avalot estudiantil, motivada per raons de disciplina 

acadèmica. Aquest tipus d’accions no tenia un caràcter polític, es ma-

nifestava en forma d’una explosió de violència incontrolada, estava 

adreçada en general contra el professorat i quedava circumscrita al 

recinte universitari. En l’últim terç del segle xix va anar perfilant-se 

una mobilització corporativa que tenia també un origen acadèmic, 

però que estava vinculada a raons ideològiques, com la defensa dels 

valors de la democràcia, la llibertat d’expressió o el laïcisme, cosa que 

donava un to d’incipient politització a la protesta. Acostumaven a 

iniciar-se com a moviments d’adhesió al professorat, i el seu ràpid 

desenvolupament, sovint tumultuari, superava els límits de les insti-

tucions acadèmiques per a convertir-se en un problema d’ordre pú-

blic que requeria la intervenció de les autoritats. Aquest va ser el cas 

dels «successos de la Nit de Sant Daniel» de 1865, l’origen del qual va 

estar en la prohibició ministerial d’expressió d’idees contràries a la 

monarquia i al Concordat. La protesta i ulterior sanció a Emilio Cas-

telar va donar pas a una dinàmica tumultuària d’amplitud creixent, 

que va acabar el 10 d’abril en la «Nit de l’Escorxador», en què dos mi-

lers de manifestants van lliurar durs enfrontaments amb la Guàrdia 

Civil Veterana, que va acabar amb 14 morts, 74 ferits i 114 detinguts.1 

Els disturbis de la «Santa Isabel», que van tenir lloc del 17 al 22 de 

novembre de 1884, també van tenir un mòbil ideològic i acadèmic, 

ampliat després a la crítica al règim de la Restauració: després de la 

irada reacció de carlins i integristes al discurs racionalista del cate-

dràtic d’Història Universal Miguel Morayta en la inauguració del curs 

acadèmic 1884-85, els joves liberals i republicans van fer una enèrgica 

protesta que va ser contestada amb un assalt policial al claustre del 

Noviciat. Els estudiants van fer crides a la llibertat de càtedra i a la 

unitat de la «família escolar», típics d’aquests moviments de defensa 

de la comunitat universitària. Encara que no hi van participar més de 

la quarta part dels prop de 12.000 estudiants que vivien a Madrid, 

l’onada d’adhesió escolar va anar creixent fins que va afectar altres 

districtes universitaris d’Espanya i de l’estranger.2

La participació estudiantil també va ser molt nombrosa en els enfronta-

ments que es van suscitar per la negativa a acceptar les vacances conce-

dides amb motiu de l’anunci del casament de la princesa d’Astúries amb 

el fill del dirigent carlí comte de Caserta al principi de 1901. En aquesta 

ocasió, la politització d’un contenciós d’origen acadèmic va acabar, els 

dies 8 a 12 de febrer, en una sèrie de manifestacions tumultuàries, la 

dinàmica de les quals va resultar molt semblant a la dels successos de 

1884 i els que van tenir lloc en els anys vint contra Primo de Rivera.3

La incipient professionalització del primer 
quart del segle xx

L’últim govern de Sagasta, que va arribar al poder al mes següent, va do-

nar un impuls a la creació d’Unions Escolars com a revulsiu professional 

enfront de l’avanç clerical. Això no va impedir la continuació de les velles 

formes de protesta, motivades per successos banals però d’un fort con-

tingut simbòlic, com el bufeteig d’un estudiant per un comissari de poli-

cia, que va acabar en un avalot a la Universitat de Salamanca l’1 i 2 d’abril 

de 1903, en què alguns guàrdies van penetrar als claustres, van disparar i 

van matar dos estudiants. Malgrat l’intent de mediació del rector Unamu-

no, la protesta es va estendre fins al dia 7 a altres centres d’ensenyament 

de Valladolid, València, Saragossa i Madrid, on en les agitacions es van 

barrejar escolars i treballadors manuals, un dels quals va resultar mort.
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Segons Isaura Varela, al començament del segle xx, els conflictes es-

tudiantils més destacats eren els de tipus reivindicatiu —llegiu-ne de 

tipus acadèmic—, seguits dels de solidaritat (defensa del prestigi i sin-

gularitat del col·lectiu escolar enfront de les «agressions» externes de 

la premsa o la policia) i, a més distància, els polítics i les faltes discipli-

nàries, molt freqüents a la universitat del segle xix, però que a partir 

de 1917-18 van desaparèixer gairebé per complet.4 El descontentament 

se solia expressar en desordres a l’interior dels centres, amb l’abandó 

de l’aula i el consegüent càstig. L’altre repertori era el de la manifesta-

ció del carrer més o menys tumultuària, amb reunions, nomenament 

d’una comissió negociadora, manifestacions, repartiment de pamflets 

o enganxada de cartells. La protesta estudiantil era, doncs, un fet molt 

sovintejat en els primers anys del segle passat, però en cap cas la mo-

bilització va ser general, ni va obeir a raons veritablement subversives. 

Exceptuant-ne petits grups de dissidents (bé carlins, republicans o bé 

lliurepensadors de qualsevol tipus), i deixant de banda l’especialíssi-

ma situació de Catalunya, la tònica ideològica de la universitat estava 

en sintonia amb la condició social dels seus integrants. És a dir, podia 

ser més o menys liberal i democràtica, però no qüestionava la vigència 

d’un règim que, a curt termini, aconseguia assimilar professionalment 

i, fins i tot cooptar políticament, la majoria dels egressats.

Al final de la primera dècada del segle es van abandonar progressiva-

ment les velles fórmules associatives de caràcter informal i lúdic, i es 

van realitzar els primers congressos escolars d’àmbit nacional, com el 

que va tenir lloc a València l’any 1909, que va comportar la creació de 

la Federació Nacional Escolar (FNE) el 1911. Però el tema de la llibertat 

de càtedra va provocar la divisió entre estudiants «neutres» —llegiu-ne 

liberals— i estudiants catòlics, que finalment es van separar del movi-

ment general i van crear, el 1920-21, la Federació d’Estudiants Catòlics 

(FEC) sota els auspicis d’Ángel Herrera i El Debate.5

La participació legalitzada dels estudiants en la vida universitària es-

tava recollida en els estatuts d’autonomia promulgats al setembre de 

1921 arran del Reial Decret de César Silió de 21 de maig de 1919. Aquesta 

norma obligava els estudiants a constituir associacions oficials en cada 

facultat, que s’articulaven en l’organisme central de la Unió Nacional 

d’Estudiants, mitjançant el qual podrien intervenir en el govern de la 

universitat d’acord amb els seus estatuts. Quan es van prohibir les as-

sociacions de tipus polític i religiós, les entitats escolars van abandonar 

el seu caràcter merament recreatiu i van accentuar la seua emprem-

ta de defensa corporativa. Des del curs 1922-23, els grups catòlics van 

tractar de disputar la representativitat estudiantil als sindicats profes-

sionals, que es van organitzar fins i tot als instituts de segon ensenya-

ment. Les associacions laiques lluitaven en condicions de desigualtat 

amb les organitzacions confessionals, acusades d’exercir una mena de 

«sometenisme estudiantil» contra la llibertat de càtedra. La tensió a les 

aules va augmentar, i va esclatar en enfrontaments violents a causa de 

la instrumentalització d’alguns incidents polítics.

La Noche de San Daniel. 
Gravat anònim, segle xix 
Museu Internacional de l’Estudiant.
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La mobilització estudiantil contra  
la dictadura i la monarquia (1925-1931)

L’oposició escolar a Primo de Rivera constitueix la línia divisòria entre 

el model d’universitari despreocupat, desmobilitzat i conservador, i 

el nou universitari rebel de classe mitjana. El moviment de protesta 

escolar havia heretat les tensions entre estudiants liberals i catòlics, 

la politització dels quals havia anat avançant des de la Primera Guerra 

Mundial. La «rebel·lió de les aules» contra la política educativa del go-

vern va ser canalitzada per les associacions professionals acollides al 

Decret de 1921, que van tenir la virtualitat d’oferir un instrument idoni 

per a les manifestacions de dissensió juvenil. Després de la desapari-

ció de la FNE, la torxa de la lluita va passar a les federacions escolars 

de contingut progressista, com la Unió Liberal d’Estudiants (ULE), 

promoguda al final de 1924 com un dels ressorts de contestació po-

lítica al règim dictatorial. Però l’ocasió per a realitzar una veritable 

tasca rupturista la va brindar una qüestió no estrictament política: 

l’article 53 de la Llei de Reforma Universitària, impulsada pel ministre 

d’Instrucció Pública Eduardo Callejo, que protegia l’ensenyament pri-

vat, en especial el religiós, l’equiparava amb el públic en l’expedició 

de títols acadèmics. La protesta contra la «Llei Callejo» va ser una res-

posta d’autodefensa dels estudiants contra la plètora de llicenciats en 

les professions liberals. La ULE va llançar un sonat manifest el 26 d’abril 

de 1925, i el 15 de maig, en el transcurs una sèrie de vagues d’estudiants, 

i es va produir el primer gran enfrontament del dictador amb els esco-

lars, quan va sancionar un dels seus dirigents, l’estudiant d’agronomia 

Antonio M. Sbert.

La no-aprovació governativa dels estatuts de la ULE va induir els es-

tudiants a revitalitzar les associacions professionals de cada facultat, 

que tenien un marc legal per a actuar-hi. Al final del curs 1925-26 es va 

començar a formar la Federació Universitària Escolar (FUE) amb un 

caràcter teòricament professional. Però malgrat que es va declarar 

aconfessional i apolítica, mantenia una línia de pensament liberal i 

socialista, oposat tant al primoriverisme com a les associacions ca-

tòliques que havien assumit de manera oficiosa la representació dels 

estudiants. No va ser fins a 1928 quan, a través del comitè pro Unió 

Federal d’Estudiants Hispans (UFEH), es va crear una xarxa a escala 

nacional, constituïda per les FUE dels diferents districtes universita-

ris, i aquestes, al seu torn, integrades per les associacions professio-

nals d’estudiants (APE) que es constituïen en cada institut, facultat i 

escola especial. Pel maig de 1928, la UFEH va protagonitzar la seua 

primera gran vaga, en protesta per la suspensió dictada contra el ca-

tedràtic Jiménez d’Asúa per haver fet una conferència sobre el control 

de natalitat, i contra l’article 53 de la Llei de Reforma Universitària. A 

partir d’això, els estudiants van impulsar successives onades de pro-

testa de més extensió, desenvolupament, radicalisme i continuïtat, 

basades en la vaga patrocinada per un sindicat professional, que va 

exigir el dret a la representació i a la defensa dels seus interessos 

per les vies legals. Més professionalització va implicar també la fi del 

paternalisme professoral i l’exigència d’unes relacions acadèmiques 

més igualitàries.

El 24 de setembre de 1929 es va derogar el polèmic article 53, però 

l’enfrontament dels estudiants amb Primo de Rivera ja havia des-

bordat la via merament acadèmica. L’agitació va tornar a guanyar 

les universitats en el segon trimestre del curs 1929-30. Assetjat des 

de tots els fronts, el dictador va respondre dissolent la FUE, que va 

decidir anar a la vaga perquè no havien anul·lat les sancions a Sbert 

i als professors implicats en les protestes anteriors. El 22 de gener va 

esclatar una aturada general universitària a escala nacional i amb un 

clar caràcter republicà, que va tenir el suport de les principals forces 

sindicals. Incapaç de resistir una ofensiva combinada d’aquesta en-

vergadura, Primo de Rivera va abandonar el poder sis dies després.

La caiguda de la dictadura va obrir el camí a una presència política 

més activa de la UFEH, que va anar polititzant les seues accions en 

un sentit antidinàstic, fins que es va transformar en un dels actors 

clau de l’enfrontament amb el règim, mitjançant el seu protagonisme 

en esdeveniments com els «Successos de Sant Carles» dels dies 24 i 

25, quan un assalt policial a la Facultat de Medicina en vaga va causar 

dos morts i setze ferits.6 L’avalot estudiantil, d’inequívoc caràcter re-

volucionari, va ser molt ben aprofitat per la propaganda republicana, 

i va precipitar la caiguda de la monarquia menys d’un mes després. 

La proclamació del nou règim va significar un triomf particular per a 

la FUE, i va ser el moment culminant de la seua influència política.

La sectarització de les aules (1931-1936)

Mitjançant les ordres de 3 de juny i 28 de setembre, la UFEH va ob-

tenir la representació oficial dels estudiants en els òrgans de govern 

de les universitats. La seua consagració com a única representació 

escolar va transformar l’entitat en una mena d’agència semioficial de 

gestió d’activitats universitàries, cosa que va contribuir a aïllar-la de 

la massa d’alumnes, sobretot quan els dirigents dels anys de lluita 

antidictatorial van acabar els estudis i es van incorporar a les activi-

tats polítiques o professionals. A l’abril de 1932, la FUE de Catalunya i 

Balears va abandonar l’organització i es va constituir de manera autò-

noma com a Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC).7 

A més, l’organització va anar perdent afiliats a mesura que la crisi 

econòmica limitava les possibilitats de promoció als joves de classe 

mitjana. L’oficialització de la UFEH i la intromissió dels partits en la 

vida acadèmica van provocar una deslegitimació gradual de l’acció 

sindical professional.

Va ser llavors quan el moviment estudiantil va començar a radicalit-

zar-se i a polititzar-se, i va desplegar una estratègia competitiva even-

tualment molt violenta. Des de 1932, la FUE va perdre la iniciativa 

política a favor dels grups antirepublicans, com les Juntas de Ofen-

siva Nacional-Sindicalista (JONS) i, sobretot, la bel·licosa Agrupación 

Escolar Tradicionalista (AET), que arrossegava els afiliats de l’apolíti-

ca Confederación de Estudiantes Católicos Españoles (CECE) en els 

freqüents enfrontaments amb els republicans. El descens dels grups 

d’esquerra va resultar evident després de la victòria electoral de la 

dreta de novembre de 1933, que va coincidir amb la fundació del Sin-

dicato Español Universitario (SEU) afí a Falange Española. A partir de 

1934, els estudiants catòlics van ser absorbits progressivament per les 

JAP (Juventud de Acción Popular) i la Falange, mentre que la FUE ho 

va ser per elements més polititzats de les joventuts comunistes i so-

cialistes. Les formes més habituals de violència falangista van ser els 

assalts als locals de les organitzacions rivals en instituts de segon en-

senyament i facultats. L’agitació de violència (que va causar la mort, 

el 9 de febrer de 1934, del protomàrtir falangista Matías Montero) va 
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marcar el trànsit des de la tradicional agitació tumultuària estudiantil 

fins al pistolerisme, cosa que va transformar la lluita ideològica uni-

versitària en un problema de política nacional. La FUE va clausurar els 

seus locals, va perdre el monopoli de la representació escolar i es va 

desintegrar molt de pressa després de la revolució d’octubre.

La recomposició de l’esquerra a partir de 1935 va tenir el seu reflex en 

el món escolar, quan un Bloc Escolar Nacionalista de caràcter anti-

feixista va llançar, el 8 de gener de 1936, un manifest a favor de la re-

posició del Patronat Universitari que havia estat suspès a Catalunya 

després de la revolució, i que va ser respost per l’AET, la CECE i el SEU 

amb una vaga que es va fer general els dies 22 a 26. L’atur va animar la 

voluntat fusionista, en l’ambient de polarització previ a les eleccions 

de febrer. A imitació del procés aliancista de l’esquerra, consumat a 

l’abril de 1936 amb la creació de la Joventut Socialista Unificada (JSU), 

el SEU, l’AET, la CECE i les Juventudes Universitarias del partit alfonsí 

Renovación Española es van embarcar, després de les eleccions, en 

un projecte de Frente Español Universitario, que no va tenir èxit per 

la negativa dels catòlics a diluir-se en un organisme únic.8

La burocratització de l’activitat estudiantil: 
auge i decadència del SEU (1936-1965)

Durant la Guerra Civil, la FUE va mantenir la seua empremta radi-

cal, i va apostar per la militarització del moviment estudiantil, per-

seguint els emboscats de rereguarda i donant suport de manera 

decisiva a la integració de les branques juvenils dels partits republi-

cans en l’Aliança Juvenil Antifeixista (AJA) a l’agost de 1937. D’altra 

banda, el 12 d’octubre de 1937, l’AET, la CECE i altres agrupacions 

estudiantils de dreta es van integrar oficialment en el SEU, que es 

va sotmetre a una ràpida transició des de l’agitació esquadrista fins 

a l’oficialització com a sindicat únic i obligatori en un model d’uni-

versitat de marcada empremta totalitària, fixada segons la Llei d’or-

denació universitària de 25 de juliol de 1943.9

L’ingrés en la universitat, a partir de 1944-45, d’una minoria de fills de 

la burgesia pertanyents al bàndol perdedor, va possibilitar l’aparició, 

el 1946-47, d’una altra FUE, més professional i liberal, que va desarti-

cular la policia entre març i abril de 1947. Amb això acabava el període 

d’enyorança de la República, i començava un nou camí del moviment 

estudiantil, dirigit per una generació sense experiència directa de la 

Guerra Civil.10 En la dècada dels cinquanta, es va consumar la ruptu-

ra entre la joventut universitària i el règim, i va nàixer un moviment 

estudiantil democràtic. Els inicis de l’autonomia intel·lectual propi-

ciada des de 1951 pel ministre d’Educació Joaquín Ruiz-Giménez van 

afavorir un ambient de liberalització que va facilitar l’activitat dels 

estudiants més inquiets. El malestar escolar es va fer palès, al novem-

bre 1955, després de la prohibició governativa d’un Congrés Nacional 

Universitari d’Escriptors Joves. En aquella conjuntura, els estudiants 

Javier Pradera, Enrique Múgica i Ramón Tamames van decidir con-

vocar, el 24 de gener de 1956, un Congrés Nacional d’Estudiants que 

proposara la democratització de les organitzacions escolars. Davant 

l’amenaça de realització d’eleccions lliures, el casalot de San Bernar-

do va ser assaltat el dia 7 de febrer per la Guàrdia de Franco. Com en 

èpoques passades, un atac protagonitzat per actors aliens a la normal 

activitat acadèmica va ser interpretat pels estudiants com una agres-

sió. La protesta estudiantil va passar ràpidament de l’autodefensa 

corporativa a la reivindicació política: el dia 9 es va produir un seriós 

incident quan va coincidir al carrer de Guzmán el Bueno una mani-

festació universitària i un grup de falangistes que commemorava el 

«Día del Estudiante Caído». Després de resultar greument ferit un 

falangista, la policia va detenir diversos dirigents estudiantils, mentre 

que el Govern ordenava el tancament de la universitat per dues set-

manes i declarava l’estat d’excepció per tres mesos. Els successos de 

febrer del 56 van revelar dos desacords bàsics: el del cos estudiantil 

respecte al franquisme, però també la creixent disfunció entre el ca-

ràcter conservador del règim i la retòrica de «revolució pendent» que 

continuaven alimentant les joventuts del SEU.11

Des de llavors, la direcció del SEU va anar abandonant la demagò-

gia falangista a favor d’una pretesa eficàcia i professionalitat, que 

considerava més pròximes a les inquietuds estudiantils del moment. 

La tímida ampliació de la representativitat i l’auge que van assolir 

les Cambres de Facultat va permetre l’aparició de líders estudiantils 

que van portar la lluita al si del sindicat oficial. Les mobilitzacions 

de 1956-57, la tímida obertura del SEU el 1957-58 i la desarticulació 

de l’aparell del PCE a la Universitat de Madrid van facilitar l’aparició 

de noves organitzacions clandestines, com l’Agrupació Socialista Uni-

versitària (ASU), creada a Madrid al febrer de 1956, i Nova Esquerra 

Universitària (NEU) l’origen de la qual va ser el Front d’Alliberament 

Popular (FAP), plataforma de convergència cristianomarxista creada 

entre finals de 1957 i la primavera de 1958. També el 1957 es va crear 

la Unió Democràtica d’Estudiants (UDE) com a punt d’unió de les 

forces democràtiques vinculades a la universitat. Les organitzacions 

clandestines van orientar les seues activitats a les activitats sindicals 

i professionals per a traure el màxim profit de les noves plataformes 

legals de representació electiva.12 El Decret, de 18 de setembre de 

1961, sobre organització del SEU va tractar de frenar la representati-

vitat de l’oposició en els consells de cursos i cambres sindicals, i va 

dotar l’autoritat acadèmica d’un major poder de supervisió i coacció. 

La conseqüència d’aquesta regressió va ser l’augment de la lluita es-

tudiantil contra el sindicat i el règim en conjunt. A la tardor de 1963 

es va crear la Federació Universitària Democràtica Espanyola (FUDE) 

per tal d’«agrupar a todos los universitarios disconformes con el sin-

dicato obligatorio» en una organització autònoma estudiantil de ca-

ràcter democràtic.

A partir de 1965, els estudiants van diversificar-ne l’estratègia i els in-

teressos. El 17 de gener, diverses facultats es van negar a participar en 

el nomenament del cap de districte de la Universitat de Madrid, i van 

exigir la desaparició del SEU. El 24 de febrer, uns 5.000 van reclamar 

la implantació d’un sindicat lliure, autònom i representatiu, l’amnistia 

total per als catedràtics i estudiants expedientats i la llibertat d’ex-

pressió docent i discent. Quan es van posar en camí, amb Aranguren, 

García Calvo i altres professors, cap al pavelló de govern de la uni-

versitat, la comitiva va ser dispersada per la policia. En pocs dies, 84 

centres universitaris es van separar del SEU, entre els quals gairebé 

tots els de Barcelona i Madrid. Es van constituir juntes de delegats, 

es va institucionalitzar el moviment assembleista i es van proposar 
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Assemblea constituent del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona (SDEUB), “la Caputxinada”. 1966. 
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com a objectiu immediat el sindicat lliure.13 El 7 d’abril, el govern va 

publicar un decret que va fer desaparèixer el sindicat falangista, que 

va ser dividit per branques en associacions professionals d’estudiants 

(APE). La transformació del potent entramat escolar falangista en 

una anodina delegació-comissaria per a simples assumptes de ser-

veis va suposar la seua liquidació com a organisme d’enquadrament i 

representació dels estudiants.

L’efímera primavera dels sindicats  
democràtics (1968-1976)

L’etapa de mobilitzacions de 1964-65 es va caracteritzar per una es-

tratègia de protesta més flexible i informal, de caràcter freqüentment 

lúdic i performatiu (manifestacions, segudes, assemblees lliures, amb 

una alta participació estudiantil, en part a causa de la forta massifi-

cació d’algunes facultats), però amb una voluntat clarament reivindi-

cativa, canalitzada per organitzacions estables, com el Sindicat De-

mocràtic d’Estudiants del Districte de Barcelona (SDEUB) impulsat 

després de la Caputxinada de 9 de març de 196614 o el SDEUM creat a 

Madrid el 7 de desembre d’aquell any. Aquests sindicats van articular 

les demandes professionals que encobrien reivindicacions polítiques, i 

van fer una important tasca de coordinació a escala estatal (reunions 

nacionals coordinadores) en el context internacional favorable de maig 

de 1968. Les assemblees lliures van ser un instrument de formació útil 

de la identitat col·lectiva i un fòrum de discussió que va alimentar el 

moviment escolar. Els SDEU, amb base en les cambres de facultat, van 

actuar com a mediadors entre els partits polítics d’oposició i la pràctica 

assembleista dels centres docents. Si fins a 1965 la mobilització s’havia 

adreçat a lluitar contra el SEU i reivindicar un sindicalisme lliure, autò-

nom i representatiu, des del final dels seixanta ja s’adreçava directa-

ment contra el règim a través dels partits polítics.

Quan l’experiència dels sindicats democràtics va assolir la seua mà-

xima generalització, van començar a enfonsar-se primer a Barcelona 

i després a Madrid. El Decret, de 20 de setembre de 1968, va suspen-

dre les moribundes APE i va aprovar noves formes d’associació estu-

diantil, sota el control de les autoritats acadèmiques. L’ascens de les 

lluites obreres i de les mobilitzacions polítiques unitàries va accelerar 

la decadència dels grups polítics de base exclusivament universitària. 

Malgrat la creixent repressió acadèmica i policial (amb l’ocupació dels 

campus entre 1969 i 1973) i la desunió i dissolució del moviment estu-

diantil a partir de 1972 en les més àmplies mobilitzacions populars del 

tardofranquisme, cal reconèixer que els estudiants van ser els únics 

que van saber crear una organització democràtica de masses i acabar 

amb una institució política creada pel règim: el SEU.

En el primer govern de la Monarquia, el ministre Carlos Robles Pi-

quer va tractar de canalitzar la participació mitjançant una reforma 

en profunditat del Decret, de 17 d’octubre de 1974, de participació 

estudiantil, que va permetre ampliar l’abast de les llibertats de reunió 

i d’expressió, alhora que es feien passos cap a una major autonomia 

universitària. El moviment estudiantil va lluitar intensament per la 

imposició d’una alternativa democràtica entre 1975 i 1978, però els 

partits rupturistes van perdre influència a partir de la Llei de Reforma 

Política de 1977, que va marcar el principi de la fi de l’estratègia anti-

franquista de confrontació i l’inici de l’etapa negociadora que carac-

teritzaria la política de consens.

La protesta estudiantil en un context  
de llibertats (des de 1978)

S’ha dit que el moviment estudiantil va ser el «gran perdedor» de la 

Transició, ja que la conquesta de la democràcia es va saldar amb la 

seua disgregació. Amb tot, va continuar protagonitzant importants 

accions de protesta durant la Transició, com la resposta a l’Estatut 

de Centres Docents i la Llei d’Autonomia Universitària (LAU) que va 

impulsar la UCD a la tardor de 1979, mitjançant aturades organitzades 

per una Coordinadora Estatal d’Universitats. La reactivació del movi-

ment estudiantil contra la LAU va ser una protesta ja democràtica, 

que va suposar l’epíleg de tot el procés anterior, però el seu abrupte 

desenllaç va accentuar la desconfiança cap a l’espai públic i el siste-

ma de partits en una actitud generacional que es va denominar el 

«desencant».

La victòria del PSOE el 1982 va produir un ràpid eclipsi de l’esquer-

ra radical en àmbits com l’universitari. L’aprovació, a l’agost de 1983, 

de la Llei Orgànica de Reforma Universitària (LRU) va generar grans 

expectatives de millora i va trencar la unitat del moviment estudian-

til, ja que va afavorir un clima de despolitització que va dificultar el 

desplegament reivindicatiu dels nous moviments socials. La protesta 

contra la LRU va començar per assumptes estrictament universitaris, 

com l’increment de les taxes, la imposició dels numerus clausus, la 

selectivitat, la reducció dels pressupostos i l’escassetat de beques, 

als quals es va afegir la reivindicació d’una major representativitat 

de l’alumnat al Claustre universitari, en les juntes de centre i en 

l’elaboració dels plans d’estudi. El debat sobre la LRU es va plantejar 

amb especial intensitat fins a 1985 en l’àmbit de les facultats, a tra-

vés d’associacions, plataformes i col·lectius amb vocació unitària que 

realitzaven activitats reivindicatives de tipus cultural, polític, social, 

institucional o específic, i es coordinaven amb la resta dels centres 

i amb altres grups o xarxes fora de l’àmbit universitari. La diversifi-

cació de la seua projecció institucional va facilitar-ne la coordinació 

amb altres moviments socials ja madurs, com els col·lectius antimi-

litaristes, pacifistes, feministes, veïnals, ecologistes, de solidaritat in-

ternacional, etc., experts en participacions assembleàries i contraris 

a la creació d’organismes de coordinació a escala estatal. La reforma 

dels plans d’estudi va reactivar la protesta escolar de febrer a maig de 

1987. Després de la campanya en defensa d’una universitat pública de 

qualitat, el moviment estudiantil va continuar reaccionant en contra 

de les normes que l’afectaven, com la Llei d’Ordenació del Sistema 

Educatiu (LOGSE) d’octubre de 1990 o la pujada de taxes i la reducció 

de les beques a octubre-novembre de 1993. Després de la convoca-

tòria de noves manifestacions estudiantils contra la pujada de taxes 

el 1997, l’onada de manifestacions estudiantils següent va mantenir 

el mateix patró de comportament que les anteriors, aquesta vegada 

contra un govern conservador. L’aprovació de la Llei orgànica d’uni-

versitats (LOU), promulgada contra el sentir majoritari de la comuni-

tat universitària, va motivar una protesta massiva per la defensa de 

l’ensenyament públic de qualitat i contra la privatització a l’octubre 

de 2001. Va ser un front de rebuig molt plural, amb xarxes organitza-

tives molt diverses i formes innovadores de mobilització (amb actes 

performatius, com les cadenes humanes, les casserolades, els resos, 

les vetles i l’enterrament carnavalesc de la universitat, les acampades 

salvatges, les donacions de sang, les classes al carrer, les accions nu-

distes, les manifestacions artístiques, l’ostentació de llaços grocs, la 

paròdia de mítings, etc.), inspirades en les campanyes del moviment 

antiglobalització, del qual es va emular fins i tot el lema: «Una altra 

universitat és possible». Amb tot, es va mantenir l’assemblearisme 

com a forma d’organització i decisió descentralitzada i fonamentada 

en la democràcia participativa.
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Durant l’etapa democràtica, els estudiants s’han mobilitzat contra els 

tres partits que han assumit el govern: el 1979-80 enfront de la UCD 

en contra de la LAU i de l’Estatut de Centres Docents; el 1986-87 en-

front del PSOE contra la selectivitat i en defensa d’una universitat 

pública de qualitat, i el 1993-94 en contra de les taxes; el 2001-2002 

enfront del PP contra la LOU, a favor del pluralisme estudiantil i pel 

desplegament de noves xarxes organitzatives, i el 2007-2009 contra 

el disseny de l’Espai Europeu d’Educació Superior acordat a Bolonya. 

El moviment estudiantil ha tingut una participació destacada en al-

tres manifestacions no estrictament escolars, com les realitzades en 

contra del «decretàs» (vaga general de 20 de juny de 2002), contra la 

gestió governamental de la catàstrofe ecològica produïda per l’abo-

cament del petrolier Prestige, la protesta a escala global que es va 

realitzar en contra de la intervenció armada a l’Iraq el 15 de febrer de 

2003, la manifestació convocada pels blogs alternatius en protesta 

contra la campanya de desinformació endegada pel govern d’Aznar 

en els dies que van transcórrer entre els atemptats gihadistes i la 

jornada electoral del 14-M i el recent moviment dels «indignats» que 

va ocupar els carrers i les places a partir del 15 de maig de 2011.

La mobilització escolar mostra un caràcter fragmentari. Això és 

a causa de diversos factors, entre els quals hi ha l’accelerat relleu 

generacional que es produeix a les aules, l’exercici d’una activitat 

professional que es presumeix limitada en el temps, o el fet que la 

comunitat universitària estiga formada per col·lectius professionals 

(estudiants, catedràtics, professorat numerari i no numerari, admi-

nistratius, etc.) amb interessos no necessàriament coincidents. En tot 

cas, les circumstàncies de l’entorn sociopolític (per exemple, el grau 

d’autonomia gestora de la universitat, la major o menor vulnerabilitat 

del sistema a les protestes, l’acceptació del pluralisme ideològic o la 

capacitat de cooptació professional i política) han estat factors deter-

minants a l’hora de brindar o arrabassar oportunitats de mobilització 

als estudiants. La seua capacitat d’actuació sempre ha estat lligada a 

l’autopercepció com a col·lectiu autònom, ja fóra sota la fisonomia de 

la comunitat d’estudiants, la corporació professional, el sindicat o el 

moviment juvenil polititzat.

La capacitat de transformació política de la protesta universitària 

ha resultat molt relativa, i ha depès de la convergència estratègica 

amb altres moviments dissidents. Les etapes d’agitació de 1956, 1962 

o 1967 van coincidir amb les mobilitzacions obreres, però no van ar-

ribar a confluir en els objectius. Tanmateix, el 1929-31, la reivindicació 

escolar i la política van coincidir imperfectament i van desbaratar la 

monarquia. Tot un símptoma de la potencialitat i els límits de la rebel-

lió de les aules.

Manifestació estudiantil a Madrid per l’assalt a la Facultat de Dret. Madrid, 1979. / EFE
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Efectes no previstos de la repressió 
franquista a la universitat

Alberto Carrillo-Linares
Universitat de Sevilla

Per allà on van trepitjar els fronts de l’Exèrcit Nacional, la universi-

tat va ser escapçada. Es considerava que a les seues aules s’havien 

forjat part dels errors del passat i per això calia ajustar l’alma mater 

als interessos i l’ideari del Movimiento Nacional: «La Universidad, 

inspirándose en el sentido católico, consubstancial a la tradición uni-

versitaria española, acomodará sus enseñanzas a las del dogma y la 

moral católica y a las normas del Derecho canónico vigente»; i «La 

Universidad española, en armonía con los ideales del Estado nacio-

nalsindicalista, ajustará sus enseñanzas y sus tareas educativas a los 

puntos programáticos del Movimiento», assenyalaven els articles 3 

i 4 de la Llei d’Ordenació Universitària (1943). En aquells moments 

es tractava d’un Estat amb pretensions totalitàries i fortes dosis de 

conservadorisme moral i cultural.

En l’univers estudiantil, el Sindicato Español Universitario (SEU, 1937), 

organització falangista, s’elevà a la categoria de sindicat únic d’afilia-

ció obligatòria (1943) i en contra seu s’articularen les primeres protes-

tes continuades. Buidat de la missió i el contingut originari, minvat el 

seu suport real, a penes en quinze anys fou ocupat per estudiants no 

afins o refractaris al règim, que en provocaren la destrucció efectiva 

i legal l’any 1965. Ridículament es va intentar resoldre el problema 

donant un gir professional a les associacions estudiantils i mantenint 

una retòrica de referència (Comisaría General del SEU). Així van nài-

xer les associacions professionals d’estudiants (APE), que procuraven, 

des de l’òptica tecnocràtica dominant, crear i estimular interessos 

professionals en els estudiants per allunyar-los de les preocupacions 

polítiques. Res d’això es va aconseguir i un any més tard es tornava 

a modificar la normativa d’associacions estudiantils. Per primera ve-

gada, l’acció d’un col·lectiu enutjat aconseguia eliminar una institució 

franquista. I més important encara: es consolidava la deserció d’una 

generació cridada a continuar el Nuevo Estado i que rebia freqüències 

de l’exterior que l’animaven a prorrogar les reivindicacions. Parado-

xalment, el SEU va ser niu d’antifranquistes i la universitat fortalesa 

d’opositors a la dictadura, malgrat que van ser concebuts amb finali-

tats molt diferents.

D’altra banda, el desenvolupament dels sectors urbans, on se situaven 

els centres universitaris, anà estenent i fent com més va més quotidià 

un clima d’oposició vital a la dictadura. Les accions estudiantils als car-

rers de les ciutats, cada vegada més poblades i amb un trànsit rodat 

creixent, tingueren efectes que, entre altres qüestions rellevant, obli-

garen els mitjans de comunicació a donar cobertura a les protestes 

universitàries durant quasi totes les setmanes del calendari acadèmic. 

L’efecte visual de la protesta i les seues conseqüències, percebut per la 

població civil, suposà una forma de deterioració del franquisme que no 

en va deixar incòlume l’estructura, per pressió o descompressió. Es pot 

dir que el conflicte implicà un desgast social de la dictadura, a la qual 

es treien defectes pertot i cada vegada es feia amb menys por. Certa-

ment, tampoc seria exacte dir que les fàbriques i les universitats van 

ser espais totalment perduts per al franquisme —almenys si comparem 

el nombre d’activistes amb la població total o la repressió que hi podia 

exercir i va exercir—, però no és menys cert que al llarg dels anys sei-

xanta i setanta eren dos àmbits on s’havia estès i normalitzat l’activitat 

opositora respecte als cinquanta. Un fenomen visible, posem per cas, a 

través de la creixent propaganda confeccionada aquestes dècades pel 

moviment estudiantil o obrer. Poca gent s’estranyava si un dia els queia 

a les mans un pamflet reivindicatiu, si escoltaven converses sobre te-

mes tabús o consideraven certes formes socials rupturistes. En tot cas, 

la massificació associada al desenvolupisme va constituir un element 

favorable per a l’oposició.

Els intents per part de la dictadura d’enquadrar una part important 

del jovent van naufragar. El concepte de politització, propi d’un estat 

totalitari, exigia la desmobilització, l’anul·lació del lliure criteri i l’as-

sentiment cec de les consignes emanades d’unes jerarquies i autori-

tats oficials que pudien a ranci per a joves inquiets. De res servia la 

llei per a arreglar allò, ni l’article 21 de l’Orgànica de l’Estat (1966) on 

s’assenyalava, entre les finalitats del Consejo Nacional, «contribuir a 

la formación de la juventud española, en la fidelidad a los Principios 

del Movimiento Nacional, incorporando a las nuevas generaciones a 

la tarea colectiva». Un fracàs educatiu que tingué un efecte corrosiu 

que minà i féu inviable la continuïtat de la dictadura.

Ni la politització dirigida ni la desmobilització induïda pogueren tenir 

efectes duradors. La generació que va nàixer després de la guerra es 

movia a la universitat en altres codis sociològics i vitals que miraven 

el que passava fora del país en aquells moments, mentre que la dels 

seus majors estava ancorada en valors nacionals antiquats. A vegades 

es va traduir en un xoc cultural i generacional d’alta intensitat, amb 

caràcters identificables en fenòmens semblants registrats en altres 

indrets del món, però amb l’afegitó domèstic antifranquista. Un sec-

tor de la joventut, amb presència a les aules universitàries, base del 

progrés cultural i polític, es trobava inquiet i dinamitzat des dels anys 

seixanta com ho havia estat en els trenta. Si aleshores l’avanç histò-

ric general que suposava la Segona República es veié estroncat per 

la Guerra Civil i el període posterior, després de la mort de Franco, 

malgrat la incertesa regnant, no hi hagué cap fre decisiu, per això 

l’explosió que suposà, que es percebia en diversos àmbits a través de 
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la premsa i els mitjans de comunicació de massa, l’ensenyament, el 

cine i les arts plàstiques, la moda, les relacions sexuals, la música, etc. 

Tot i ser numèricament reduït, aquell segment social tingué un paper 

cardinal en la transició política cap a la democràcia. Són els temps i 

la gent protagonista de la famosa Movida. Fins i tot un antifranquista 

conegut, com Tierno Galván, expulsat de la universitat en 1965, deixà 

per a la posteritat, amb poca convicció interpretativa, allò de «Roque-

ros, el que no esté colocao que se coloque, y al loro».

Mentre que els anys quaranta van ser de lògica tranquil·litat en els 

districtes universitaris, ja no es pot dir el mateix de mitjan anys cin-

quanta i posteriors. D’ençà d’aleshores el conflicte es féu cada vega-

da més notori fins que es transformà en permanent des del final dels 

seixanta. Començà per peticions acadèmiques —les més fàcilment 

inflamables— que de manera natural s’enllaçaren, quan el moviment 

estudiantil s’eixamplà, amb d’altres de matís polític. Un dels elements 

aglutinants més destacats fou el relatiu a les associacions i l’autono-

mia estudiantils, per això l’avantguarda n’explorà les possibilitats. La 

participació d’alumnes inquiets en el SEU generà descontentaments 

que aprofitaren l’organització, es pogué prendre consciència de les 

deficiències del sistema i proposar de substituir-lo per una alternativa 

(sindicat democràtic) que garantira la independència i la representa-

tivitat. Així va nàixer a Barcelona el Sindicat Democràtic d’Estudiants 

Universitaris (SDEU, març de 1966), el projecte del qual s’estengué al 

llarg dels dos cursos acadèmics següents a districtes mobilitzats però 

no tan organitzats. Amb aquesta finalitat es van crear les reunions co-

ordinadores i preparatòries del Sindicat d’Estudiants (les RCP), de les 

quals va arribar a haver-hi fins a sis: la primera a València (gener 1967) 

i l’última a Sevilla, al febrer de 1968. Evidentment, tot aquell maremàg-

num estudiantil, amb les activitats corresponents (cartells, assemblees, 

revistes, propaganda, etc.) no podia ser permès per les autoritats aca-

dèmiques, governamentals, policials ni polítiques. I no ho va ser.

Les formes de repressió que va exercir el franquisme sobre la uni-

versitat foren diverses i des de flancs diferents (fonamentalment 

acadèmic, policial, governamental, judicial i militar). La duresa de les 

sancions va ser proporcional a l’augment de l’espiral conflictiva. Si 

des del començament dels cinquanta hi ha protestes estudiantils que 

transcendiren al carrer, amb la repressió corresponent, va ser en els 

seixanta i setanta que es generalitzaren els expedients acadèmics col-

lectius. De primer foren selectius (representants, militants polítics, 

encarregats d’aules de cultura, etc.), però davant la dimensió que va 

adquirir el moviment els expedients disciplinaris passaren a ser mas-

sius i afectaren la matrícula de centenars d’alumnes. Intimidacions, 

amonestacions públiques i privades, prohibició, censura i segrest de 

revistes i propaganda, retirada de murals, telefonades als pares, tan-

cament d’aules de cultura o centres, van ser mesures habituals de 

baixa intensitat. La seua funció era fer el dia a dia asfixiant i acovar-

dir. De més intensitat podien ser les denegacions de certificats de 

conducta per a poder treballar o obtenir el permís de conduir; i més 

dures, les expulsions acadèmiques o les negatives de pròrroga militar, 

que obligaven a la incorporació a files (molts a Àfrica) amb la pèr-

dua afegida de diversos cursos escolars. A les multes governatives, 

les garrotades dels grisos o els passejos per les sòrdides comissaries 

amb interrogatoris amenaçadors i degradants, s’hi sumaven, en els 

pitjors casos, els processos judicials davant el TOP i la presó. Tam-

bé hi hagué estudiants torturats i alguns es deixaren la vida davant 

la policia. La presència habitual (i en certs casos permanent) de la 
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policia a la universitat no va ajudar gens ni mica a tranquil·litzar la 

situació. Molts recorden encara la coneguda policía de orden universi-

tario (POU, gener de 1968). Les blaüres d’estudiants van ser germen 

d’antifranquistes. Avui no disposem encara de cap cens general de la 

repressió sobre els estudiants durant el període franquista.

Els primers aldarulls universitaris amb projecció pública es registra-

ren ja al començament dels cinquanta, relacionades moltes vegades 

amb la pujada de preus de serveis bàsics (tramvia, menjadors, etc.). El 

8 de setembre de 1954 s’aprovava el Decret de Disciplina Acadèmica, 

que afectava docents i alumnes, instrument repressiu utilitzat per la 

dictadura per a sancionar i expulsar les persones implicades en la 

lluita universitària. Els tímids esclats de protesta estudiantil durant 

la primera meitat dels cinquanta es van transformar en explosions 

de descontentament que van sumar centenars d’universitaris. Des 

de mitjan anys seixanta es va aplicar reiteradament aquest Decret 

en expedients col·lectius. Arran dels successos del curs 55-56, mit-

jançant el Decret del 13 de gener, es va mirar de contenir les visibles 

accions col·lectives contencioses mitjançant la regulació de les faltes 

i desobediència col·lectives. Els anys 1958, 1965, 1966 i 1970 es van 

publicar noves disposicions legals en educació relatives a la discipli-

na. Així mateix, l’expulsió acadèmica solia anar acompanyada d’al-

tres sancions (militars, governatives, etc.). A petició dels ministeris 

de Justícia i Educació i Ciència, el Consell de Ministres va aprovar el 

31 de desembre de 1970 el Decret 3757, de Presidència del Govern, 

pel qual es consideraven sancions acadèmiques greus els processos 

judicials per accions comeses fora de l’àmbit universitari (propagan-

da il·legal, associació il·lícita, etc.). En aquest marc concret tingueren 

lloc les detencions d’estudiants valencians el 23 d’abril de 1971. Amb 

els procediments judicials es prohibia automàticament l’entrada dels 

encausats als centres docents. En definitiva, tot un repertori de dis-

posicions legals específiques que s’afegien a les que ja hi havia de ca-

ràcter general, incloent-hi els estats d’excepció; dos dels quatre que 

es van declarar en l’àmbit estatal (1956 i 1969) van ser justificats per 

l’oposició universitària.

En un context de pèrdua de por, de massificació i extensió de la pro-

testa (i paral·lelament, de la població estudiantil), la repressió retro-

alimentà el moviment, li donà cada dia nous motius per a mantenir 

un conflicte obert i desafiador, alhora que va radicalitzar molts estu-

diants. La causa antirepressiva —ara viscuda en primera persona per 

molts—, la solidaritat envers companys coneguts i desconeguts o la 

implicació en alguna cosa, resultava més senzilla que a principis dels 

seixanta. La repressió sistemàtica sobre aquell sector social estimulà 

la seua consciència política i va convertir un fenomen grupuscular 

en un moviment de masses, en molts aspectes idèntic al que es re-

gistrava en altres països de l’entorn. A diferència d’altres països, la 

pervivència de la dictadura féu que la lluita diària i la càrrega política 

anara incrementant-se en les reivindicacions i plantejaments en el 

primer lustre dels setanta, fins a fer-se gairebé l’única, amb una pre-

sència a la universitat ja incontrolable: seguint la metàfora de l’època, 

aquella era una zona de llibertat conquistada. Moltes organitzacions 

polítiques es van gestar allí i es nodriren gairebé exclusivament d’uni-

versitaris, fet que originà una espècie de paranoia organitzacional 

que es va traduir en una proliferació de sigles espectacular, la majoria 

de les quals no passà, amb sort, de la vintena de militants i tingueren 

una vida efímera. Territorialment també es registrà la presència del 

nacionalisme (cultural o polític) en els debats i peticions que anima-

ven les universitats.

Per comprendre el fenomen social que suposa el moviment estu-

diantil cal tenir també en compte una altra variable: la lluita conti-

nuada a les universitats va ser deguda en part al fet que cap altre 

front de lluita (especialment l’obrer) podia assumir una combativitat 

d’intensitat i continuïtat semblants. La disponibilitat biogràfica (obli-

gacions limitades, responsabilitat reduïda, disponibilitat temporal) 

dels estudiants facilitava la subversió, per això aquests produïren un 

dels moviments de major dinamització social en el tardofranquisme. 

No tots els estudiants s’hi van involucrar igualment, això és obvi. En 

aquest moviment es donà, com en d’altres, un diferent grau de com-

promís: des de l’activista a temps complet, que ho llegia tot en clau 

política i que pretenia fondre vida i acció política, en el marc d’una 

teoria omnicomprensiva, fins a aquelles persones que s’implicaven 

en actes puntuals, fonamentalment els massius o en col·laboracions 

esporàdiques. Aquest grup ampli i difús donava protecció i cos humà 

a la protesta. Entre tots dos hi havia un pont flexible: persones que 

sense estar organitzades assumiren riscos superiors (repartiment de 

propaganda, participació en assemblees, tasques d’enllaç, formació 

de comitès, etc.) i facilitaren la connexió entre els diversos nivells de 

participació.

Una altra circumstància que cal tenir en consideració es refereix a 

la presència activa de la dona en el moviment estudiantil. Les dones 

havien de lliurar alguna batalla més que els homes en la consecució 

dels seus drets. El primer pas fou la mateixa entrada a la universitat, 

una gran conquesta que es va aconseguir en silenci. A partir d’ací 

va haver d’obrir-se camí. Les activitats conspiratives van donar cabu-

da a la inclusió de les estudiants en tasques d’agitació, visibilitzant 

d’aquesta manera la presència de la dona. Normalment, les reivindi-

cacions no van ser, fins poc abans de la defunció del dictador, de tipus 

feminista. A penes es percebien demandes de gènere en el moviment 

estudiantil antifranquista, encara que en va sorgir un nombrós grup 

Acte reivindicatiu 
estudiantil a València. 1969. 
Arxiu Manuel García.
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Grup de joves 
en un casament.  
València, 1971. 
Arxiu Benito Sanz Díaz.

Alumnes de Filosofia i Lletres durant una classe 

a la Universitat de València. 1967. 

Autor: Luis Vidal. Arxiu Històric Municipal de València.



de dones que encapçalaren un moviment tan característic durant la 

transició política cap a la democràcia. Algunes dones van escalar en 

les organitzacions estudiantils dels partits polítics amb implantació a 

la universitat; altres col·laboraren en revistes, participaven en assem-

blees, distribuïen propaganda o senzillament se sumaven a les grans 

accions col·lectives. Exactament igual que els homes, tot i que nu-

mèricament continuaven sent una minoria aclaparadora en els llocs 

rellevants de les organitzacions polítiques o estudiantils. Una dada 

que hauria de ser ponderada considerant el percentatge d’università-

ries i el de militants femenines. Dues universitàries, Pilar Brabo (PCE) 

i Pina López López-Gay (JGR), van assolir nivells superiors, si bé no 

plantejaren mai problemes específicament de gènere als seus cama-

rades i organitzacions. Fou una altra llicenciada, Lidia Falcón, la que 

posà cara i discurs al feminisme al marge dels interessos del partit, i 

obrí camí al feminisme radical que arribà a institucionalitzar-se en el 

partit feminista.

De fet, les relacions entre homes i dones no eren només polítiques. 

Una part important de la militància universitària antifranquista s’ex-

plica, millor que des de l’òptica ideològica, per l’afinitat personal, per 

les xarxes informals i quotidianes de relació, per la concurrència en 

uns àmbits de sociabilitat. Les circumstàncies tan especials en què 

s’havia de desenvolupar l’activitat política feia que el mercat propa-

gandístic a què s’accedia estiguera condicionat per la proximitat i la 

confiança. Era lògic que la captació es realitzara en espais compartits 

(barri, facultat, etc.), entre afins, com usual va ser que la preocupació 

per la política s’estenguera entre familiars, amics i companys, amb un 

impacte especial entre les noves generacions. També va ser freqüent 

que les parelles sentimentals militaren en el mateix partit, i que els 

germans menors es radicalitzaren més. Militar en un partit no era 

només un fet polític, tenia a veure amb una manera de veure la vida, 

de percebre-la i explicar-la; els discursos omnicomprensius ajudaven 

a donar a tot això un sentit integral. Les qüestions personals eren po-

lítiques. Uns fets, d’explicació sociològica o psicològica, que retraten 

una societat, uns actors i un temps.

A través dels ambients universitaris i culturals van penetrar aires eu-

ropeus d’aroma occidental, que es barrejaren amb d’altres d’índole 

política i econòmica que miraven cap a l’Est. D’aquella barreja van 

eixir triomfants per imposició gradual els marcs culturals liberalitza-

dors, mentre que el discurs anticapitalista va ser abandonat per la 

majoria dels partits, des del PCE cap a la seua dreta. Això no obstant, 

leit motiv es repeteix: la preocupació constant del moviment estudi-

antil, d’ençà d’aleshores, per la defensa de la cosa pública, la crítica a 

la mercantilització de la universitat. Des del punt de vista cultural, la 

universitat en conjunt estava molt més avançada, almenys en termes 

de valors morals, que bona part dels partits d’esquerra, ancorats en 

tradicions antiquades impregnades d’una forta cultura política obrera 

clàssica i, a més, acostumades a les exigències de la clandestinitat. 

Moral i seguretat van ser dos condicionants obsessius en la major 

part de les organitzacions antifranquistes.

De tota manera, la universitat va ser un camp de proves del sistema 

democràtic i d’això se’n va tenir consciència durant el mateix fran-

quisme. Hi hagué una experiència i un aprenentatge democràtic a 

través de la normalització d’una activitat —la política— en el context 

universitari (fins i tot alguns bunqueritzats interioritzaren aquesta 

situació, incapacitats per fer més per evitar-ho). Quotidianament es 

parlava de política entre els claustres universitaris. Es va fomentar 

una cultura política participativa, revolucionària i democràtica en el 

sentit occidental. Totes dues, malgrat estar enfrontades ideològica-

ment, contenien un ingredient estimulant comú: promovien la parti-

cipació activa contra el règim. Aquest fou el seu punt d’unió i aques-

ta experiència resultà bàsica en un model com el que es va establir 

després de la dictadura. D’aquesta manera, la mateixa participació 

limitada pel franquisme a través del SEU o de les eleccions (contro-

lades) va servir de terreny adobat per a despertar inquietuds, recels 

i rebutjos; estimulà l’interès per fer les coses d’una altra manera, al 

marge dels interessos del règim. Allò era una declaració de guerra.

Un altre fet interessant relatiu al moviment estudiantil i la seua re-

pressió té a veure amb els canals de comunicació que s’arribaren a 

establir amb els professors més compromesos. Molts d’aquests eren 

joves professors no numeraris (els penenes) que s’havien foguejat al 

seu torn en polítiques d’oposició uns quants anys enrere a la mateixa 

universitat. Amb això s’allargava i reforçava la cadena d’antifranquis-

tes als centres d’ensenyament. Aquell suport per part del professorat 

feia reviscolar els estudiants. Una vegada que aquesta primera gene-

ració de PNN es va assentar laboralment, ja en els setanta, el conflic-

te penetrà en el si dels departaments i les juntes de centre. Les actes 

d’aquests òrgans col·legiats en donen fe. Immediatament, els docents 

serien objecte de la repressió (en aquests moments també laboral). 

Aquella via de transmissió del conflicte al si de la universitat va obli-

gar a destapar el debat polític en àmbits que s’hi havien mantingut al 

marge durant quasi quatre dècades.

Tot allò va tenir algunes conseqüències que convé subratllar. Molts 

dels estudiants més combatius s’integraren plenament (en la mesura 

en què se’ls va permetre o tingueren vocació) a les universitats com 

a personal docent i investigador (PDI). La repercussió d’aquest fet —a 

banda de la teoria del conflicte— és motivada per diverses raons: de 

primer, possibilità el desenvolupament de noves línies d’investigació, 

més aperturistes i actuals, i el naixement de grups d’investigació al 

marge dels interessos de la dictadura, la incorporació de nous marcs 

epistemològics, arraconats pel sistema polític o econòmic, etc. En 

segon lloc, amb el pas del temps va ser possible una nova manera 

de gestionar els departaments, les facultats o la mateixa universitat; 

va fomentar unes relacions més horitzontals i obertes entre els in-

tegrants de les unitats administratives i docents, en el si dels grups 

d’investigació. Definitivament, una manera de concebre les relacions 

humanes, basades en la jerarquia i l’autoritat repressiva, es va anar 

quedant obsoleta i associada a un passat ranci i fosc, encara que puga 

haver-hi encara residus del passat en el present.

D’altra banda, i sense pretendre-ho també, l’activitat universitària 

conspirativa implicà el desenvolupament i l’adquisició de certes com-

petències i habilitats importants: en el terreny de l’organització, en la 

gestió (des de mitjan anys seixanta van ser recurrents les assemblees, 

les comissions de treball, els congressos, la preparació de textos, la 

confecció de premsa i revistes, etc.), en l’àmbit dels contactes perso-

nals i/o sindicals, les intervencions públiques o la preparació de discur-

sos. En aquest sentit és destacable el paper del Sindicat Democràtic i 

de totes les reunions, fins les interuniversitàries, que va haver-hi durant 

quinze anys i que feren possible un aprenentatge en termes quasi ins-

titucionals: assemblees constituents, creació d’organismes, planificació 

de drets i deures dels estudiants, atenció a qüestions procedimentals, 

determinació d’objectius i estratègies, relacions externes i internacio-

nals, comissions, etc. Una experiència útil per als quadres tècnics en les 

empreses o en els diversos àmbits de l’administració postfranquista, 

incloent-hi l’esfera política a diferents nivells. Tota aquella experiència 

implicà una qualificació professional —per bé que aquesta no n’era la 

raó de ser— que possibilità l’assimilació teòrica i pràctica d’habilitats 

laborals com el treball en equip, la planificació, destreses en l’escriptura 

(periodistes, literats, etc.) o en l’oralitat, propaganda clandestina (edi-

tors, etc.), expressió gràfica, aplicació de coneixements adquirits en la 

seua formació superior (dret, etc.).
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La universitat aportà quadres tècnics i administradors, cosa que va 

obrir també una finestra a gestions més democràtiques en altres es-

pais laborals al marge de la universitat. A vegades es posaren en pràc-

tica sistemes moderns d’organització del treball, perfeccionats amb 

els anys, que resultaven ser l’antítesi dels sistemes d’ensenyament 

caducs implantats durant el franquisme: basats en l’esforç individual, 

en el coneixement memorístic i positivista, etc., enfront del treball 

en grup (capacitat desenvolupada en la clandestinitat: assemblees, 

etc.), recerca del pensament reflexiu i analític. Universitat i empresa 

es modernitzaren en part com a conseqüència de les vivències uni-

versitàries que, a causa de la repressió, hagueren de ser clandestines.

En definitiva, sense ser triomfalistes amb el paper i el significat del 

moviment estudiantil antifranquista, sobretot si atenem els seus 

objectius últims, es poden destacar una sèrie d’efectes que van ser 

transcendents: d’una banda, desgastaren i deslegitimaren la dictadu-

ra fent-la molt més inviable sense Franco i, de l’altra, tingué un paper 

de primer ordre en la creació d’una base social, formada per classes 

mitjanes urbanes, d’indubtable valor en la transició política cap a la 

democràcia. Paradoxalment, els més beneficiats en el procés de pac-

tes d’elits i els resultats electorals entre 1975 i 1982 no van ser els qui 

més es van jugar en la lluita contra el franquisme.

Una vegada aprovada la Constitució de 1978, el moviment estudiantil 

entrà en una fase de letargia provocada per diferents motius, amb un 

grau de responsabilitat divers: la fi de l’estímul que suposava l’exis-

tència de la dictadura, l’esgotament d’un clima i d’un cicle cultural 

procliu a la protesta, etc.; però un és especialment interessant: el pa-

per dels partits polítics en la desmobilització social. Poc després de 

morir Franco hi hagué una important fractura en les forces d’esquerra 

fins aleshores en l’oposició: es va establir un tall entre els legals i els 

no legals, i el PCE era el límit de la legalitat. Amb això es pretenia 

aïllar les forces que es trobaven a l’esquerra del partit de Carrillo, de-

fensores d’opcions més rupturistes i que havien tingut una presència 

especial a les universitats; però d’altra banda, la incorporació del PCE 

a la legalitat i el seu reconeixement institucional implicà un canvi 

dràstic en la seua política de moviments socials: progressivament van 

ser desmobilitzades les bases a fi de garantir la pau social després 

d’anys de conflicte. Era, d’altra banda, una forma de guanyar-se la 

confiança dels més desconfiats sobre la seua legalització. D’aquesta 

manera la gestió directa del camí cap a la democràcia passava quasi 

exclusivament pels partits, els sindicats, els despatxos oficials o per 

vies institucionals. Aïllada l’extrema esquerra, que mantingué l’agi-

tació un quant temps —no gaire més enllà de les segones eleccions 

que confirmaren la seua posició estratègica—, l’esterilització dels 

moviments va ser un fet. A partir d’aleshores i fins avui, les majors ex-

plosions estudiantils han estat vinculades a reformes purament edu-

catives que afectaven títols, preus, beques, sistema de crèdits, etc. 

Encara que el moviment no eren els partits, que òbviament animaven 

i promovien l’acció, tampoc es pot comprendre la protesta sense la 

presència d’aquests, amb les seues teories explicatives de la realitat i 

els seus combatius i disciplinats militants.

En conclusió, la història del moviment estudiantil i la seua repressió 

pel franquisme reflecteix molts dels canvis socials, culturals i polítics 

que es vivien a Espanya d’una manera soterrada i latent, si bé a ve-

gades es presentaven de manera manifesta i rupturista. Considerant 

aquests espais és possible reconstruir l’origen i l’evolució de modes 

i hàbits que avui ens serveixen per a dibuixar un mapa d’època; ens 

permet també conèixer l’obstinada lluita que es mantingué des de les 

aules, amb els seus riscos i aportacions, com en altres temps es féu 

contra la dictadura de Primo de Rivera. Com en els anys trenta, la jo-

ventut trucava a la porta per fer-se notar, però en aquest cas amb una 

dimensió social i cultural molt més progressista. L’efervescència vital 

es manifestà en molt diferents llocs però sempre, d’alguna manera, 

xocava amb els ja febles murs dictatorials, per això la feroç repressió 

que es va desplegar. Una vegada detingueren un grup de joves «por 

formar parte de un grupo de melenudos», segons que va quedar re-

collit en la fitxa policial de l’arrest.

L’amplitud de la repressió es pot constatar a través de les sentències 

del TOP (després de 1963), que evidencia amb dades el que s’acaba 

de dir. És aquesta una línia directa per a estudiar la repressió, però 

n’hi ha d’altres que són més difícils de documentar: circulació de llis-

tes negres de les quals no quedava constatació oficial, intimidacions 

policials, sancions privades, detencions preventives, tortures a les co-

missaries, pressions familiars, interrogatoris brutals, coaccions, etc. 

La majoria dels protagonistes d’aquesta història encara són vius, im-

parteixen classes a la universitat, treballen en empreses privades o en 

el sector públic, investigant, dirigint grups o entitats. Són testimonis 

fidels i directes d’una etapa fosca del nostre passat.

El fet més greu és que es tracta d’una història inconclusa. El franquis-

me quedà present i amb vida institucional com una cosa més que un 

residu a través d’un dels afronts més greus a la universitat democrà-

tica: la vigència del Decret de Disciplina Acadèmica de 1954 i les se-

ues reformes successives, instrument repressor, en mans de paladins 

franquistes, pensat a per esclafar el moviment estudiantil i ofegar les 

veus crítiques. Una veritable ignomínia acadèmica inacceptable en 

un marc de llibertats que hauria d’enllustrar la universitat per dins, 

i, tanmateix, aquest vergonyós Decret continua aplicant-se actual-

ment. La covardia dels qui tenen la potestat de modificar aquesta 

situació és proverbial. Com es deia pomposament, la Història en 

donarà compte, i no perquè el Decret està en franca i substancial 

contradicció amb els estatuts dels estudiants, els defensors universi-

taris o altres canvis normatius dels darrers anys, sinó perquè significa 

l’acceptació limitada de la democràcia per part dels qui tenen l’obli-

gació de fer complir les lleis, incloent-hi la Llei de Memòria Històrica. 

Al marge de consideracions puntuals de caràcter legal, el Decret de 

Disciplina Acadèmica és un insult per origen i contingut a l’esperit 

que animà la Transició, base de la democràcia actual.
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«FORA FRANCO!» 
Universitaris contra la dictadura

Elena Hernández Sandoica
Universitat Complutense de Madrid
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Los grafitis de FUERA FRANCO ya no cabían en las paredes de la Uni-

versidad [...]. No podía entrar a las universidades porque estaban todas 

revueltas, pero en fin, en una entré, y casi me linchan, en Valencia.

José L. Villar Palasí 1 

1. Dissidència política i canvi generacional

El final de la dècada de 1950 i la següent, els «Seixanta», van ser es-

cenari d’un profund canvi generacional. Els joves, especialment els 

estudiants universitaris, van tendir a mostrar una politització que la 

generació anterior no havia experimentat. Poques vegades ho van 

fer dins de la democràcia formal —o en direcció a ella si no existia—, 

sinó que es van inclinar per formes alternatives: ja les pròpies del so-

cialisme real o, més encara, les que sotmetien a forta crítica ambdós 

models, el capitalista i/o el comunista soviètic. Feroços detractors de 

l’aliança entre capitalisme i democràcia sempre, les seues ideologies 

i programes d’acció van ser diversos, però convergeixen a descobrir 

i a tractar de posar en pràctica noves formes d’organització social. 

Formes que englobarien el subjecte individual en el teixit d’una vida 

intensament comunitària (especialment els hippies) i que li exigeixen 

una manera de conducta antitradicional, contestatària enfront de les 

rutines heretades i oberta a altres cultures sotmeses i desnaturalitza-

des per la dominació colonial.

Part de la novetat sociològica compartida per aquells joves, més enllà 

de diferències essencials entre grups, va consistir en l’intent (insistent i 

fallit) de transcendir la «mirada occidental» imperialista. Encara que no 

la recobrisca per complet, aquesta tensió ideològica queda expressada 

pel terme «contracultura», una aliança de teoria i pràctica que deia no 

a tot l’existent i que, sense negar la legitimitat de la violència, conté 

tanmateix el rebuig de la guerra. La protesta contra la intervenció nord-

americana a Vietnam va ser de fet la que va convertir en polítics, en 

tota l’extensió de la paraula, els discursos culturals de l’època.2 I va ser 

a la costa oest nord-americana on va quedar naturalitzada com una 

característica inherent a l’edat (que a més visualitzava el gènere tam-

bé, diferenciat en part), una nova estratègia col·lectiva de conductes 

socials que, centrada en els joves de manera específica,3 proclamava 

en veu alta ja «no només la possibilitat, sinó la necessitat de triar una 

forma de vida», i ja no resignar-se a rebre-la dels majors. La denúncia 

de les institucions es va estendre a tot, des de l’esfera més íntima i 

privada fins al món sencer en general.4

Les formes que va adoptar aquell intens canvi van ser diverses, mal-

grat l’enganyosa aparença d’uniformitat, perquè són majors les dife-

rències que les semblances quant al que van protagonitzar els joves a 

Torí, Berlín o Praga, a París, Varsòvia o Beijing, a Madrid, a Barcelona 

o Mèxic. Les conseqüències de les seues actuacions, amb tot, apa-

reixen nuades per un fil comú, l’explosió negadora que va partir dels 

campus californians: la versió antisistema més radical en aquells mo-

ments, perquè afectava al sexe i a la idea del cos pròpia de la moral 

burgesa. A Europa va predominar una barreja d’idees polítiques d’es-

querra radical que salten les fronteres socials i geogràfiques (Cohn 

Bendit, per exemple, serà un alemany que estudiarà a París). Els estu-

diants estarien pendents de l’acció a les fàbriques, des de Nanterre o 

Frankfurt, des de Barcelona o Torí, atenent a la col·laboració amb els 

obrers per a aprofundir en la lluita de classes.5 Espanya i Mèxic, entre 

altres països, ofereixen episodis de mobilització revolucionària que, 

malgrat ser l’un molt llarg i l’altre, en canvi, concentrat en el temps, 

van ser especialment sagnants.

El desig de distanciar-se dels adults s’expandia a una velocitat vertigi-

nosa entre els joves de la societat de masses: el deure compulsiu de 

ser un mateix (i una mateixa de manera diferent), apareixia no ja com 

un dret del subjecte modern, sinó com un mandat imperatiu, una 

obligació particular i col·lectiva alhora. L’elecció del destí personal, 

una idea que fins ací va ser romàntica i d’elit, d’uns pocs, passava a 

ser compartida socialment com a aposta de les generacions joves per 

a definir una identitat pròpia. Comportava aquest gir un declivi de la 

deferència deguda a les normes socials, i com escriu Giddens, supo-

sava concedir a l’edat juvenil «un enfocament més crític de l’elecció 

política».6 La bretxa oberta per la socialització d’aquesta creença, as-

sumida amb força i rapidesa, va obrir pas a un torrent de mobilitza-

cions juvenils que anirien enfilant destins i biografies personals en 

una construcció col·lectiva que mostrava un profund canvi genera-

cional. Va ser un procés en el qual els universitaris, millor formats 

que la resta dels joves i amb major capital cultural i més expectati-

ves d’apoderament, assumirien el lideratge.

Persecució d’un grup d’Estudiants durant una manifestació a la Universitat Complutense de Madrid. 1971. / Autor: Paco Elvira. Arxiu de l’autor.
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Vista des de la universitat espanyola, aquella experiència revesteix un 

perfil mixtilini i té un caire dramàtic dilatat (els estudiants morts en 

el conflicte contra la dictadura de Franco s’estenen en el temps fins 

a l’agonia del dictador).7 El relat d’aquella extensa trajectòria exigeix, 

per tant, començar advertint que la mobilització estudiantil espanyo-

la té, en tot el temps i al llarg de tot el territori, un biaix predominant-

ment antifranquista. Enderrocar el dictador era la màxima urgència 

política, encara que moltes mobilitzacions començaren per reivindi-

cacions acadèmiques i en totes elles es puguen observar els trets d’un 

canvi social clar. Un objectiu que es materialitza permanentment en 

missatges i consignes («Muira Franco!», «Fora Franco!»), i deixa veure 

que per als estudiants mobilitzats el primer seria el rebuig de la falta 

de llibertats i de la repressió que es viuen a Espanya durant quatre 

dècades.8 I solament després d’això, com a rerefons inseparable, s’as-

sumeixen les noves idees que vénen de fora. Aquestes noves idees, 

en cada cas i en cada biografia (tant homes com dones), encarnen a 

poc a poc els anomenats «nous moviments socials»: antimilitarisme, 

pacifisme, ecologisme i feminisme,9 subordinats a les oportunitats re-

latives que el sistema deixava obertes o tancava per a l’acció política 

contra la dictadura. Oportunitats dependents sempre de l’increment 

de la repressió i del temor dels governs (i la classe política en general) 

que s’enfonsara l’artifici del poder.10

La condició de líder estudiantil exigia afrontar riscos: la pèrdua de 

matrícula després de la detenció, el canvi d’una universitat a una al-

tra, potser l’expulsió total de la universitat i la impossibilitat de conti-

nuar estudis (molts la van patir, sobretot al final de l’era de Franco), a 

més dels interrogatoris, el calabós, la tortura i, fins i tot, en els casos 

més tràgics, la mort «accidental» (caigudes des de la finestra o l’es-

cala...). Les tortures a comissaria o a la Direcció General de Seguretat 

de la Porta del Sol van ser freqüents. Des de 1961 (la primera vaga 

estudiantil a Barcelona) i més clarament des de 1965, aquesta cade-

na de situacions que es reproduïa per totes les universitats del país 

acabaria per calar en la societat i arribar a sectors no polititzats ni 

contraris a Franco fins a aquell moment. Era difícil ja tancar els ulls.

La primavera de 1968 constitueix internacionalment una fita. En 

aquella primavera no es volia «morir d’avorriment», com diria la In-

ternacional Situacionista en el seu Tractat del saber viure per a ús de 

les joves generacions.11 Però les universitats espanyoles no havien es-

perat aquest moment per alçar-se: la mecànica del poder franquista i 

la lluita de l’esquerra clandestina contra ell ja havien convertit abans 

la protesta en estructural. Santiago de Compostel·la, com recorda Ri-

cardo Gurriarán, s’avança llavors a París.12

I és que ja almenys des de maig de 1966, quan la Caputxinada va 

presenciar a Barcelona la creació del primer sindicat democràtic 

d’estudiants a Espanya, sota la pressió d’una policia que assetjaria en 

Manifestació convocada per reclamar 
l’Estatut d’autonomia 
i l’amnistia dels presos polítics a Catalunya. 1976. 
EFE.
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un convent els estudiants, els artistes i els intel·lectuals congregats 

per impulsar una universitat democràtica, les universitats s’estaven 

mobilitzant. Segons els estatuts que va redactar Manuel Sacristán, 

el Sindicat Democràtic d’Estudiants Universitaris de la Universitat de 

Barcelona (SDEUB), imitat de seguida als altres districtes, aspirava 

a implantar una gestió acadèmica de democràcia participativa, però 

enquadrada en el marc del «socialisme» i la «revolució».13 Aquest Ma-

nifest per una universitat democràtica seria per sempre durant tota 

la lluita antifranquista el text bàsic d’una universitat en lluita. La de-

saparició del sindicat falangista, el SEU, sobrevindria arran d’aquest 

punt, qual el moviment va donar pas a l’hegemonia del Partit Comu-

nista, el PCE (a Catalunya, el PSUC), pràcticament a tot arreu. Tanma-

teix, els estudiants d’inspiració cristiana van pugnar per seguir al peu 

del canó, mentre que començava a obrir-se el ventall d’una esquerra 

radical de diverses orientacions i els estudiants falangistes buscaven 

com ressituar-se després de la seua pèrdua de poder.

Les reformes educatives del ministre Villar Palasí (que ja no era falan-

gista ni propagandista, sinó de l’Opus Dei), modificacions de plans 

i estudis que pretenien acostar a Europa les allunyades titulacions 

espanyoles, van ensopegar entre els estudiants amb un rebuig ge-

neralitzat («No a la Llei General d’Educació», «A baix la LGE!»). Els 

estudiants s’oposaven tant a la divisió en cicles com a l’especialització 

en les carreres i a la implantació de la selectivitat. El seu clam contra 

aquests canvis, a principis dels anys 70, es dirigeix també a defensar 

els molts estudiants detinguts («No als expedients de Filosofia», per 

exemple).

Després del 68 es veurà a la universitat l’aparició dels partits petits, 

minúscules agrupacions que troben ocasió de provar la seua força 

en l’increment de l’aparell repressiu, especialment en el Procés de 

Burgos contra ETA, els mesos inicials del curs 1970-1971. Pel seu abast 

polític i pel rebuig internacional que va suscitar, el «1001» reordenaria 

les demandes pròpiament acadèmiques per estendre i aprofundir la 

protesta política i renovar la pedrera d’estudiants compromesos. En-

cara al març de 1974 van executar Salvador Puig Antich, del Moviment 

Ibèric d’Alliberament (MIL), un grup anticapitalista d’acció directa 

proper al moviment obrer.14

L’increment de la violència per part de la policia i els estudiants matei-

xos anava en correspondència amb l’extensió de la lluita a les fàbriques, 

una oposició que sofreix amb major cruesa encara la repressió. La mili-

tància a l’esquerra del PCE és la que més sofreix, mentre acusa aquest 

de connivència amb els poders i mentre que per a Governació segueix 

sent el major enemic. Les presons estaven plenes, i entre els estudi-

ants víctimes d’assassinats polítics hi ha Enrique Ruano,15 Pedro Patiño 

i Antonio Ruiz Villalba, Amador Rey i Daniel Boira, Cipriano Martos i 

Manuel F. Márquez, Miguel Roldán i Víctor Manuel Pérez Elexpe.

2. La seqüència contínua de mobilitzacions  
a Espanya

Les protestes estudiantils a l’Espanya de Franco, els aldarulls i les mani-

festacions, el desplegament diari de cartells i altres formes de protesta 

i mobilització (les pintades, les vagues, els salts i assemblees, els crits 

de repulsa contra l’exèrcit i la policia) havien tardat a renàixer després 

de la derrota dels antifranquistes en la Guerra Civil.16 Sota el control 

de la Falange i el seu sindicat estudiantil d’afiliació obligatòria, la falta 

d’adhesió real de la majoria dels estudiants a les consignes quedaria 

encoberta tanmateix per les preocupacions materials de la vida cor-

rent en un país tan devastat com aquell.17 Solament el 1947 uns pocs 

estudiants madrilenys d’idees comunistes, en la clandestinitat, prota-

gonitzarien un gest èpic, una pintada difícil d’esborrar, en la Facultat 

de Filosofia i Lletres de Madrid, gest que acabarien pagant amb una 

condemna a treballs forçats.18

Manifestants davant el lloc 
on va caure mort l’estudiant 
Arturo García, durant una manifestació 
pro amnistia. Madrid, 1977. 
Autor: Volkhart Müller. EFE. 

Manifestació d’estudiants. c. 1970. / Arxiu particular.
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règim volguera esborrar del tot la vida en el passat, malgrat la por i 

el silenci, l’ofensiva retòrica nacionalsindicalista acabaria per produir 

l’efecte contrari. I molts joves prendrien consciència de la penúria i 

l’opressió, sobretot si entreveien les pèrdues sofertes pels espanyols 

en els camps intel·lectual i moral. Més encara si entraven en contacte 

amb joves com ells fora d’Espanya: els grups d’estudiants més afortu-

nats, a través de l’esport i els intercanvis escolars que el mateix SEU 

va fomentar, percebrien desconcertats que els seus iguals vivien en 

un món molt diferent: el que havia dissenyat l’Europa democràtica en 

concloure la Segona Guerra Mundial.19

La majoria dels joves espanyols de la postguerra ignoraven les coses 

que passaven en realitat a Europa, perquè l’assetjament de l’autorita-

risme i la censura els impedia veure-les, però percebrien diferències 

notables amb la seua pròpia situació. D’una manera o una altra, amb 

estratègies particulars, a mitjan anys cinquanta la joventut univer-

sitària espanyola començaria a obrir-se a inspiracions ideològiques 

diverses, que van acabar quallant en la següent dècada en una malla 

d’oposició frontal al dictador. De la universitat van partir moltes de 

les proclames contra Franco i el seu règim i s’hi van forjar els líders 

del canvi polític i intel·lectual que hi va haver a la fi del franquisme, 

una part important de les elits de la transició. Sense que l’orientació 

d’aquells joves cap a la democràcia fóra sempre segura i clara (mal-

grat el reclam creixent del terme en tots els discursos antifranquis-

tes i no solament com a consigna), durant les dues dècades últimes 

L’escassa llum que passava per les escletxes del sistema malgrat la 

foscor, deixaria en les consciències dels estudiants dubtes o insatis-

faccions que a poc a poc donarien pas a la tensió política. Per una 

lectura atzarosa o un professor no del tot adherit, i per molt que el 
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(1868-2008), Madrid, Alianza Editorial.
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del franquisme la labor d’enfonsament del sistema que parteix de 

la mobilització universitària és indiscutible. Les universitats espa-

nyoles viurien de manera permanent entre l’agitació i la repressió, 

entre l’intent d’assetjar el règim de Franco i la desactivació forçosa 

d’aquella pressió. Alternant períodes de normalitat acadèmica amb 

d’altres d’activitat (legal o il·legal) en suspens i els centres tancats, 

oscil·lant entre vagues multitudinàries i pèrdues i reculades per força 

de la traumàtica violència policial, i en els pitjors moments els estats 

d’excepció (se’n van decretar dos), la protesta dels estudiants no va 

deixar de preocupar seriosament el règim.

Els seus jerarques van sentir que l’ordre trontollava, i no solament 

per quedar vius calius del bloc antifeixista, sinó perquè sectors de 

la població nascuda després de 1939 (i que no va fer la guerra) es 

resistien a acceptar l’opressió. Especialment quan l’embull ideolò-

gic del franquisme semblà mostrar ja la seua debilitat, i coincidint 

amb el canvi generacional del 68, l’oposició universitària va arribar 

a creure que era un gegant amb peus de fang. «La clandestinitat 

començava a casa», va escriure Manuel Vicent evocant el conflicte 

generacional en l’àmbit domèstic, indici d’un imparable antagonis-

me: «L’estudiant tornava de la facultat on havia participat en una 

assemblea revolucionària, i en arribar a casa s’estavellava de nou 

contra l’ordre establert. A l’hora de l’esmorzar el pare encara beneïa 

els aliments que els havia donat el Senyor... quan els plançons ja 

eren ateus». (Potser no ateus estrictament, caldria dir, però rece-

losos de l’aliança entre la jerarquia catòlica i el dictador, i amb una 

orientació del sentiment religiós cap a la solidaritat social, viratge 

propiciat pel Vaticà II).20

Va ser un xoc de generacions d’una duresa tal que va impedir mol-

tes vegades el diàleg. S’anaven deixant a un costat creences i cos-

tums apresos i es redirigien les idees cap al pol contrari, en una 

espècie d’exercici sistemàtic de negació. Imatges i llenguatges es 

tornarien incomprensibles entre si per a pares i fills, les idees i els 

raonaments sense possibilitat de conciliació... Els testimoniatges 

dels qui van ser protagonistes de la revolta han tendit a matisar el 

record, a avaluar a la baixa el paper revolucionari dels estudiants i 

a subratllar l’escassa participació o la debilitat final del moviment, 

la seua falta d’efectivitat per a complir el doble objectiu d’acabar 

amb el règim i de democratitzar la universitat. Clar que molts estu-

diants, dins o fora del recinte acadèmic, s’acontentarien d’aprovar 

els cursos i aconseguir el títol. Però un grau suficient de consens i 

assentiment de la població estudiantil, alternant diferents nivells de 

participació, va sostenir durant gairebé vint anys aquest contínuum 
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de rebel·lia i aprenentatge del pensament no oficial (d’esquerres) 

que va tenir lloc a la universitat.

En ser detinguts, per desistir, per no arribar-los forces per a continuar 

o, senzillament, per anar acabant els cursos, els mobilitzats anirien 

canviant, uns estudiants reemplaçarien d’altres, i potser altres fracci-

ons ocuparien els buits que deixava la caiguda relativa dels líders en 

els nivells més alts de la mobilització. Mentrestant el país havia canvi-

at en els plans econòmic i social després de les polítiques d’estabilit-

zació que arranquen de la fi dels anys cinquanta, de manera que una 

sèrie de corrents culturals, d’innovació o de recuperació de la moder-

nitat de la preguerra començarien a arribar a Espanya a glopades. De 

manera irregular i asistemàtica, ja fóra des de París, ja des de Londres, 

ja des d’Amèrica, idees i modes heterogènies arribaven portades pel 

cinema, la música o la literatura, i un poc després també pel turisme. 

Per desgràcia, els canvis en ciència o pensament van ser menys i ni 

tan sols el corpus genuí del liberalisme aconseguiria penetrar amb 

facilitat. La democràcia política seguia condemnada i el que escapava 

a la censura a l’Espanya de Franco (especialment a través del teatre, la 

música o la literatura, les activitats culturals més freqüents, o a través 

de l’humor) bé podia ser producte de l’atzar.

Enfront de l’horitzó gris i empobrit dels treballadors i les classes po-

pulars, enfront del pes aclaparador d’una repressió que cau sobre el 

moviment obrer i sindical, la universitat era, malgrat tot, un espai de 

relativa llibertat. Des de mitjan anys seixanta, i en gran part a cau-

sa de l’acció combatent dels estudiants, va perfilant-se un sistema 

acadèmic ja no del tot autoritari ni especialment jeràrquic (si fem 

abstracció del paper policial exercit pels degans i els rectors). És un 

sistema que va a poc a poc cedint quant a l’adscripció confessional i 

que ja ni tan sols pot aspirar al model feixista, encara que hi queden 

vius molts dels qui comparteixen aquests codis. Hi ha sectors d’es-

tudiants falangistes que, unes vegades de manera sincera i d’altres 

per sabotejar la rebel·lió, passen en pocs anys a engrossir l’oposició.

La mobilització estudiantil va ser recurrent a les nostres universitats 

des que en 1965, a Barcelona primer i a Madrid a continuació, es va 

desencadenar una protesta estudiantil molt nombrosa que secunden 

totes les universitats del país. Gairebé una dècada abans, al febrer de 

1956, havia tingut lloc a Madrid un episodi molt recordat, en el qual 

s’havia posat a prova la flexibilitat interna del sistema franquista en 

implicar càrrecs falangistes, com el rector Laín, i polítics d’inspiració 

Càrrega policial en una manifestació 
per les llibertats a Catalunya. 1976. 
Autor: Manel Armengol. Arxiu de l’autor. 
VEGAP.
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cristiana, com el ministre d’Educació Ruiz-Giménez. El parany que els 

van tendir els estudiants comunistes acabaria costant-los el càrrec.21 

I és que la dictadura no va romandre impassible davant aquells «ja-

raneros y alborotadores» (com en va dir Franco llavors),22 que havi-

en aprofitat l’enterrament d’Ortega per desencadenar la inquietant 

amenaça del comunisme. Es temeria així sobretot els comunistes, els 

més actius intel·lectualment i política i els més organitzats quant a 

infraestructura per a superar la clandestinitat. Actuarien fins i tot des 

de dins del mateix SEU mentre va existir, on eren dinamitzadors de 

la vida cultural.

El febrer de 1956 va ser protagonitzat (com conta Semprún en Mundo 

Obrero) pels qui tractaren d’alçar un Front Nacional en el qual els es-

tudiants havien de ser cap de pont entre una burgesia no franquista 

i el proletariat, idea que compartia amb Claudín i Carrillo.23 Si bé el 

projecte va fracassar, va quedar la xarxa de militants i simpatitzants 

que el PCE havia aconseguit armar a la universitat de Madrid i en la 

qual hi havia, entre d’altres, Ramón Tamames, Sánchez Dragó, Javier 

Pradera, Enrique Múgica, Julio Diamante i José Luis Abellán. A la pre-

só van conèixer un Dionisio Ridruejo que s’allunyava de Falange24 i 

un Marcelino Camacho que els donaria claus per a saber moure’s en 

clandestinitat.

La presó (setena galeria) va ser una escola política, la «Universitat 

Lliure de Carabanchel», en van dir. En successives batudes van anar 

a la presó estudiants de militància no comunista (felipes com Jesús 

Ibáñez o socialistes com Francisco Bustelo),  i molts més després, de 

l’anarquisme al maoisme i al leninisme. Des de 1956, la inquietud dels 

responsables sindicals del SEU per la falta d’entusiasme polític de la 

joventut universitària havia conduït a un desplegament extraordinari 

de les forces de l’ordre. La coacció, la falta de llibertat d’expressió i 

de reunió, el filtre de la censura i l’esforç afegit que exigia la forma-

ció autodidacta i sobretot el fet de suportar diàriament la vigilància 

policial estendrien i naturalitzarien entre els estudiants aquell rebuig 

del franquisme i de l’autoritarisme que, per molt difús que fóra al 

principi, s’estendria entre la població estudiantil fins a portar alguns a 

la militància més compromesa i al lideratge.

Madrid i Barcelona, però també Santiago de Compostel·la, Oviedo, 

Sevilla, Valladolid, València, Saragossa, Salamanca, Múrcia, La La-

guna o Granada viurien aquest increment de l’allunyament polític 

dels estudiants i, segons es perceben els efectes del 68 sobre el nou 

professorat d’ensenyaments mitjans, el rebuig arribarà igualment als 

claustres dels instituts, on s’alçaran els estudiants de menor edat. La 

lectura de premsa crítica, com ara Triunfo o Cuadernos para el Diálogo, 

va fer-se imprescindible, però als mateixos centres es llegia Mundo 

Obrero i Nuestra Bandera. Els textos difosos pel PCE eren els que, 

entre altres, més probabilitats tenien d’arribar a les mans de l’estu-

diant: entre aquestes lectures, en 1965, es difon per exemple Después 

de Franco ¿qué?, de Santiago Carrillo. Va caure en terreny abonat per 

les expectatives que desperta la mobilització estudiantil d’aquella 

primavera a Barcelona i Madrid i que va estendre el foc a la resta 

d’universitats.

D’altra banda, la professionalització no estava assegurada per als 

molts titulats que expulsava el sistema. Per això no és d’estranyar que 

en més d’una ocasió la queixa política aparega tenyida de protesta 

per la pressió d’un mercat laboral no elàstic ni suficient. Encara que 

aquesta circumstància aflora també a altres parts, com a producte i 

amenaça de la tecnificació, és especialment visible a Espanya i allu-

nya els estudiants espanyols dels estudiants d’altres països, perquè si 

la queixa per les eixides professionals va ser també una raó molt forta 

en el maig francès, per exemple, aquesta tensió es percep ja en el 

cas espanyol una dècada abans, encara que es reelabore després en 

discursos simètrics amb el 68 parisenc. Amb tot, la nota més repre-

sentativa del cas espanyol és la violència, la violència com a estruc-

tura. Els estudiants més tebis («apolítics»), els menys sensibilitzats o 

poc inclinats, culparien els seus companys radicals o el mateix règim, 

alternativament, d’aquesta violència, però a poc a poc aniria calant en 

la societat, de portes enfora de la universitat, la idea que la culpa del 

malestar no era precisament dels estudiants.

Malgrat les incerteses i la discontinuïtat, l’assistència dels estudiants 

a les assemblees es va fer massiva a partir dels cursos que van des 

de 1965-1966 fins a 1968-1969, i van mantenir una seqüència intensa 

i perllongada en l’apoteosi del moviment, entre 1973 i 1977. A partir 

Raimon durant un concert 
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Arxiu Benito Sanz Díaz.
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d’ací, començarà el reflux. Però solament així, havent convertit el re-

pudi del franquisme en la norma i no ja en l’excepció, es fa duradora 

la protesta i se n’afirmen els efectes sociopolítics. En aquesta actitud 

perllongada es gesta un model de comportament per al futur, i les 

pràctiques culturals i ideològiques forjades en aquest eix de la con-

testació marquen els anys venidors.26

3. La protesta i la repressió com a estructura

La protesta va adoptar moltes formes: vagues i aturs puntuals, ma-

nifestacions, salts, aturs, segudes, desallotjaments, carreres davant 

els cavalls dels guàrdies o les tanquetes o la «mànega», fixació de 

cartells, pintades, lectures de poetes censurats o sota sospita (com 

Cernuda o Lorca) o estrangers d’especial interès (molt de Sartre, 

menys de Camus i una mica de Wilhelm Reich), pel·lícules prohibides 

(especialment Buñuel), judicis polítics als catedràtics (com a França, 

si bé no sempre va tocar als més autoritaris), seminaris sobre clàs-

sics o moderns (de Marx a Althusser passant per Mao i, potser, per 

Marcuse). I, sempre, el repartiment i la sembra de fulls volants que 

expulsava sense parar la «vietnamita»... Tots constituïen actes polítics 

gairebé d’idèntic valor. Fins i tot no assistir a classe podia formar part 

de la protesta, una espècie de patent genuïna de la condició estudi-

antil. Però aquell absentisme testimonial (per tal de no contribuir a 

sostenir la base ideològica, es deia) no significava desinterès ni des-

torbava la lectura, una lectura tan intensa com desordenada, era la 

garantia de la rebel·lia i el dissentiment.

La discussió i els debats sobre assumptes de política i vida cultural, 

sobre el sexe alguna vegada i (com en tots els països llatins, menys 

intensament) sobre feminisme i alliberament de la dona, omplien el 

dia a dia i creaven un clima de preocupació intel·lectual que eixia de 

l’espai acadèmic. A pisos, als bars o a les cafeteries, igual que a les 

mateixes aules (tantes vegades desertes, però sempre sota vigilància 

policial), o fins i tot a la biblioteca, on costava extingir el rumor de les 

converses, els estudiants comentaven el llibre últim que havien llegit, 

petits volums, en general, de butxaca, que anava de mà en mà a la ve-

locitat del prohibit. Des de 1965, un Boletín Informativo de Actividades 

Estudiantiles, que elaborava la Dirección General de Investigación So-

cial, donava compte a les autoritats de la informació sobre «agitació i 

propaganda» recollida en els informes diaris que elaborava la policia 

a cada centre: eren tantes dades que calia resumir-les.

Les assemblees, no autoritzades excepte casos comptats, eren un 

fet social impressionant: els estudiants s’apinyaven a aules de gran 

capacitat, aules que havien estat alçades de pressa per albergar-hi el 

creixement demogràfic i l’accés a l’ensenyament superior de xics i de 

xiques, moltes famílies dels quals aspiraven per primera vegada a un 

títol universitari. Amuntegats en el marc de les finestres, asseguts a 

terra i sense una mera escletxa lliure, entrecreuant a crits les consig-

nes, normalment els estudiants sentien mal els oradors, malgrat la 

megafonia que duien. Els vigilava la Brigada Político Social, que amb 

freqüència dissolia l’assemblea, amb ajuda dels grisos o sense. La poli-

cia de paisà era ocupant habitual de l’espai acadèmic, exercia aquest 

paper amb escrúpol i feia diàriament recomanacions molt concretes 

en els seus informes sobre persones de les quals, pràcticament, ho 

sabien tot, fins al menor moviment. Al seu torn, els discursos dels 

oradors eren «generalment breus i interromputs per crits hostils o 

burlescos» (ho recorda Félix d’Azúa), i sempre rebien aplaudiments, 

fins els dels falangistes o els del Front Nacional, que a partir del curs 

1968-1969 reivindicaven la «revolució pendent».27 Els testimoniatges 

gràfics d’aquelles reunions de centenars i de vegades milers de perso-

nes ens parlen avui millor que els mateixos relats orals de protagonis-

tes i assistents, sobretot les fotos que la policia feia per identificar els 

més actius (que apareixen marcats en roig), i deixen veure l’altíssim 

grau d’assistència dels estudiants i la impressionant participació.

Assistir a assemblees i segudes, participar en la confecció de cartells, 

pintades i murals, estar sempre llestos per a acudir a manifestacions, 

tancaments i segudes, i assistir a les freqüents activitats culturals (un 

paper decisiu el d’aquestes per a mantenir actives les xarxes), la vida 

de l’estudiant conscienciat tenia unes pautes clares de vida quotidi-

ana. Cal ressaltar el paper de la música: els recitals dels cantautors 

troben en la trama juvenil sobretot aquesta funció de negació rebel 

(Diguem no...). Així, els estudiants del septenni 1968-1975 combinaren 

les carreres davant dels grisos i potser el llançament de pedres contra 

ells (acostumats ràpidament a la violència) amb l’assumpció del risc 

com a preu ineludible per a l’abolició de la dictadura. Escapar de l’as-

sot en un espai material controlat i poblat fins a la saturació no era 

fàcil per àgil o espavilat que hom fóra. De vegades, sofrir el càstig en 

carn pròpia radicalitzava l’estudiant i l’impulsava a intervenir en un 

nivell més alt, al servei de la primera línia. Una avantguarda en la qual 

s’alineaven, ben coneguts de la policia de paisà (que fins i tot assistia 

a classe en els períodes de pacificació), els estudiants més arriscats, 

els líders. Molts d’ells eren del PCE.

Les accions de masses eren dirigides pels comunistes gairebé sem-

pre, però també hi feia sentir la seua veu, sobretot els primers temps, 

algun democratacristià o algun socialista, després invariablement un 

anarquista i, sobretot a Madrid, els felipes.28 Van sorgir també nacio-

nalistes, i ja a la fi, Bandera Roja (especialment a Barcelona), a més 

d’altres partits petits, molt actius, més algun que es va reclamar «in-

dependent» (anticomunista sempre en la pràctica, malgrat la més que 

probable sintonia d’idees amb el PCE), a més d’altres sectors de dre-

tes que anirien creixent progressivament segons s’acostava la fi del 

règim. Veus heterogènies, contradictòries en tàctiques i estratègia. 

Després de l’assemblea, els dirigents tenien llargues discussions que 

alimentaven la fragmentació i la dispersió. No era infreqüent canviar 

de fracció o partit a la presó i abandonar Carabanchel tot dubtant 

sobre quina era la formació més bona per a seguir lluitant. La cohesió 

era proporcionada tanmateix per la creixent duresa repressiva.

En la modulació de les freqüències, en les formes d’acció i en l’orga-

nització de les pràctiques subversives i del contingut del discurs, van 

tenir importància desigual agrupacions molt diferents, de vegades 

nombroses i actives des del principi, sobretot el Frente de Liberación 

Popular, que hem citat diverses vegades, i que naix a partir de l’obre-

risme cristià, forma després la Federació Universitària de Demòcra-

tes Espanyols (FUDE) i s’obre al foquisme, al tercermundisme i a la 

radicalització esquerrana. D’altres eren fraccions molt petites d’una 

esquerra radical marxista heterodoxa, des del maoisme al leninisme, 

agrupacions fràgils i refractàries a qualsevol concessió pactista en el 
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si del moviment estudiantil, una traïció de la qual acusen els seus 

companys comunistes, sempre disposats a negociar amb les auto-

ritats acadèmiques.  Minories d’estudiants que, sobretot a la fi del 

franquisme, són les més solidàries amb el proletariat, classe de la qual 

provenen possiblement ells mateixos. A certa altura del moviment, 

segons avance la tensió interna, n’hi haurà prou que uns pocs siguen 

detinguts —com va ocórrer en 1975 amb uns militants de la Lliga— 

perquè es produïsca una reacció espectacular de rebuig del règim a 

tota la universitat.

La recrudescència de l’aparell repressiu va colpejar l’espai acadèmic 

sistemàticament a partir de mitjan anys seixanta i fins al moment en 

què ja havia mort Franco, i va acostumar professors i estudiants a 

aquella accidentada vida diària d’emergències o paralització d’activi-

tats, de suspens de la normalitat o d’eufòria i efervescència mobilitza-

dora que va influir en el decurs del sistema científic universitari i molt 

possiblement en el fet que el seu nexe amb el teixit social seguira 

sent tan fràgil. Són efectes que es veurien més tard, a mitjà termini, 

però en la bullícia quotidiana el que aflorava llavors no podia ser cap 

altra cosa sinó la tensió, l’amenaça permanent que arribaren de sobte 

la policia per desallotjar una aula o les ordres d’un degà, que estava 

normalment al servei de l’aparell repressor. Un focus de sensibilitat 

especial va ser Barcelona, amb el seu component nacional, on el pro-

tagonisme principal del desgast de la dictadura va ser assumir pel 

PSUC i on la fundació d’una universitat autònoma va escapar aviat 

als designis aïllacionistes amb què va ser fundada. 

Que la protesta es convertira en un factor de la vida diària a les uni-

versitats tingué a veure amb la frustrada evolució política del règim i la 

seua escassa obertura, i es va assentar en els canvis que hi va haver en 

la composició social de l’alumnat i, al fons de tot, en el seu espectacu-

lar increment numèric. Els revolucionaris dels anys cinquanta eren una 

minoria d’extracció burgesa, de classe mitjana o mitjana alta, i de pro-

fessions liberals, notoris pels seus cognoms i fàcils de localitzar i con-

trolar, però la protesta dels seixanta i els setanta va ser protagonitzada 

en canvi per un col·lectiu ampli, en el qual els rostres que destaquen 

i porten la tasca principal són molts, estan en totes les universitats i, 

a més, canvien amb molta freqüència. La continuïtat del moviment es 

basa en la quantitat, malgrat les baixes i les detencions. Als centres 

més constants en la rebel·lia (Dret, Lletres, Ciències), s’hi van sumant 

d’altres, com ara Medicina i Arquitectura, que van estar al capdavant de 

la mobilització en més d’un cas als últims anys del franquisme. Ací van 

créixer i van fer-se visibles les formacions petites (ORT, PTE, LC, LCR, 

PCE m-l, la Jove Guàrdia Roja, el MIL, el FRAP...).  En l’últim quinquenni 

sota Franco l’extrema complexitat de la situació fa molt difícil un resum 

sintètic de les dinàmiques particulars. La resposta a l’increment de la 

violència policial i el valor teòric que la violència «revolucionària» asso-

leix en les doctrines d’algunes d’aquestes formacions les faria solidàries 

de les accions «anticapitalistes» més radicals del moviment obrer. Els 

llenguatges dels estudiants d’aquests grups s’adapten llavors a pràcti-

ques de classe que abracen com a pròpies i indistintes.

La Transició afebliria el moviment estudiantil, per la seua pròpia lògi-

ca i també pel fet generacional que una part dels líders estudiantils 

es mobilitzen llavors al seu torn com a «professors no numeraris», i 

en aquesta posició interna al sistema universitari continuen la seua 

trajectòria reivindicativa fins a principis dels anys vuitanta. L’antiga 

hegemonia del PCE es va dissipar en la mesura en què havia canviat 

l’imaginari polític i cultural. Però les biografies de molts dels estudi-

ants del franquisme portarien ja inscrita l’empremta simbòlica d’aque-

lla protesta política de resistència que alguns van arribar a pagar amb 

la vida i la majoria van portar amb ells com a equipatge per viure en 

un món polític en transformació. Si més d’una vegada es nega la ca-

pacitat real de la protesta estudiantil per a deteriorar seriosament el 

règim de Franco, en conclusió, tanmateix, no sembla tan fàcil liquidar 

d’un colp de ploma el seu poder cultural conformador.

Manifestació veïnal a Benimaclet. València, c. 1975. / Arxiu particular.
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II Assemblea del Partit 
Socialista del País Valencià. 
c. 1970. 
Arxiu Toni Paricio.

Joves en l’interior d’un vaixell amarrat en el port de València. 1972. / Autor: José Vicente Penalba. Arxiu de l’autor.

Pàgina dreta: 
Detencions d’estudiants 
de la Universitat Complutense 
de Madrid després d’una 
manifestació de protesta 
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Autor: Volkhart Müller. EFE.
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Universitaris contra la dictadura  
Relleu generacional i ruptura cultural

Marc Baldó Lacomba
Universitat de València

1. J. Marías, La España real, Madrid, 1996 [1976], p. 574.

Durant el segon franquisme, la universitat espanyola va conèixer 

un doble procés d’aportació per a la recuperació de la democràcia. 

Va consistir, d’una banda, en la construcció d’una vida cultural més 

lliure i, d’una altra, en la mobilització dels estudiants, a la qual un poc 

més tard s’afegiren joves professors. Aquesta història forma part de 

l’aprenentatge de la llibertat a Espanya. Anem a pams.

La conquesta d’una vida cultural més lliure, crítica, moderna 

i democràtica probablement va ser la transformació que més 

va contribuir al «tímido, vacilante, inseguro renacimiento de la 

libertad en España».1 Aquesta reconstrucció no s’ha d’atribuir a una 

conseqüència del creixement econòmic dels seixanta, sinó a un relleu 

generacional i a l’arribada a les aules (i també a les fàbriques) de joves 

que no havien participat en la Guerra Civil. El canvi d’estudiants es 

va fer visible en 1956 i 1957 a Madrid i Barcelona, i poc després (1962) 

a totes les universitats, però tenia arrels anteriors. A les universitats 

més grans el fenomen es va advertir en els últims anys quaranta i 

primers cinquanta. Una nova generació d’alumnes, infants durant 

els anys de la guerra, o aviat ni això, entrava a les aules, i amb ella i 

amb el canvi de dècada dels quaranta als cinquanta començaven les 

novetats. Aquests estudiants ja no formaven part de la «generació 

d’abatuts» on «ningú semblava tenir idees», com explicava en les 

seues memòries Carles Barral, llicenciat en dret a Barcelona en 1950. 

Al febrer de 1949, la primera revista universitària que se n’eixia de les 

vies franquistes, Curial, deia en l’editorial: «Els únics punts de contacte 

entre nosaltres [un grup d’escolars barcelonins nascuts entre 1930 i 

1931] són: el desig d’evitar aquesta vida mecànica i grisa de la majoria 

d’estudiants i el gust, cadascú a la seva manera i tendència, pels 

conceptes moderns de l’existència humana, de la cultura i de l’Art». 

En molt pocs anys es va produir un gran canvi.

Algunes enquestes fetes en la segona meitat dels anys cinquanta 

confirmaven aquests diagnòstics: la majoria d’estudiants desitjaven 

un canvi polític democràtic i eren partidaris d’intervenir en eleccions 

per a càrrecs representatius. Laín Entralgo, a mitjan dècada dels 

cinquanta, en el seu informe sobre la situació espiritual dels 

estudiants, va observar que els més inquiets formaven una minoria 

«activa y operante» que sentia «viva desazón» pel futur d’Espanya 

i feia una «crítica acuciosa» al règim, que consideraven incapaç de 

«resolver con justicia y eficacia los problemas de la vida española». 

Però hi ha una altra novetat en les protestes de la fi dels cinquanta 

que Laín no subratllava: els fills dels vencedors i dels vençuts van 

començar a assumir les mateixes reivindicacions, a participar en les 

mateixes plataformes i a signar els mateixos manifestos. Era l’alba 

d’una nova generació: el sentiment compartit de joves (no estar 

d’acord amb el món tal com era) era superior (començava a ser-ho) al 

de la dicotomia vencedors/vençuts.

Els estudiants amb inquietuds més audaces eren europeistes, 

lectors de filòsofs existencialistes i de marxisme, buscadors de 

novetats, disposats a remoure les aigües estancades de la universitat. 

Conreaven les activitats culturals que servien per a atraure alguns 

companys. En les lectures buscaven respostes a les seues preguntes 

que no trobaven en cap altre lloc. Raimon ha explicat que la seua 

cançó Diguem no, en part, es devia a la lectura de L’homme révolté 

d’Albert Camus, un llibre que havia llegit entre la fi dels cinquanta 

i la primeria dels seixanta, i que comença amb una frase impactant: 

«Qu’est ce qu’un homme révolté? Un homme qui dit non». López 

Aranguren va captar el sentit generacional d’aquesta cançó i va 

definir, en la contraportada del LP del 1964 del cantautor, el contingut 

d’aquelles inquietuds: «Yo diría que Raimon contiene en sí una fuerza 

capaz de movilizar las dormidas energías de una gran parte de 

nuestra juventud, justamente porque pertenece por entero a ella, y 
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porque, pudiendo “comunicar” con ella, es exigente, sabe decir “no” 

a la injusticia, conocer y rechazar las manos que matan y las que 

mandan matar; y porque busca a tientas y a gritos [...] una nueva 

salvación para todos». No es tractava, per tant, d’una forta protesta 

contra alguna cosa concreta, sinó que la protesta i proposta escolar es 

plantejava com una gran aspiració a un món distint.

La conquesta d’una vida cultural crítica i democràtica que comentem 

va comportar, a més de tot el que s’assenyala, l’impuls de la investigació, 

aspecte molt més rellevant del que sembla: els seminaris, les tesines 

i les tesis doctorals (que des de les reformes de Ruiz-Giménez van 

començar a produir-se en totes les universitats) van fer que aquesta 

joventut inquieta, a més, desenvolupara una tasca investigadora 

notable que l’enllaçava amb el món i amb la investigació oberta 

abans de la guerra. En la Facultat de Lletres de València (valga com a 

exemple), entre 1957 i 1975 es van llegir 192 tesis doctorals (83 sobre 

història, geografia, història de l’art o literatura del País Valencià). 

Des de la prehistòria fins a l’empresariat valencià del moment, 

passant per mudèjars, moriscos, il·lustrats, revolució burgesa, 

industrialització, moviments socials, valencianisme, krausistes, 

arquitectura modernista i anàlisis geogràfiques a l’estil d’Annales 

(la terra i els homes), es va capgirar el coneixement de l’experiència 

històrica i social valenciana d’una manera revolucionària, i el mateix 

es pot dir de l’audàcia d’alguns joves doctorands que introduïen 

novetats filosòfiques del moment, com Sartre, la filosofia analítica, 

Lévi-Strauss o la lògica matemàtica. En les altres facultats l’impuls 

va ser, almenys, semblant, encara que el que més crida l’atenció és 

l’evolució que s’expressa:

Protesta i proposta

El canvi mental i cultural pel que apostaven els joves amb inquietuds 

era un fenomen mundial que va arrancar en els anys cinquanta en altres 

països amb més força que a Espanya i que va créixer en les dues dècades 

següents. Es coneixia a l’època com la «rebelión de la juventud» (Tierno 

Galván, i no va ser l’únic, va escriure un llibre amb aquest títol). Aquest 

canvi comportava una autèntica revolució cultural que va agitar les 

aigües profundes de les societats industrialitzades. Allà on es produïa 

el creixement econòmic, amb els seus miracles i desenvolupismes, hi 

emergia un grup social nou: una generació d’adolescents —la del 

baby boom de postguerra— que es beneficiaven del creixement, de 

l’increment de la renda familiar. Tenien la possibilitat d’estudiar, i els que 

no ho feien (perquè els seus pares no s’ho podien permetre o perquè no 

valoraven aquesta tasca) s’incorporaven tard al treball i al matrimoni, 

així que tant els uns com els altres retardaven les responsabilitats 

familiars i prolongaven uns quants anys la vida de joves.

Aquest grup de joves arreu del món industrialitzat o en via 

d’industrialització es va anar definint i intercomunicant i va crear una 

cultura juvenil que, entre els anys cinquanta i els seixanta, adquiria 

continguts i trets comuns en la seua consciència i cultura. El fenomen 

es va evidenciar aviat als Estats Units (i al Regne Unit) i d’aquest país 

es va difondre per tot el món, com ho van fer el rock, la coca-cola, els 

electrodomèstics i els automòbils. Aquesta cultura juvenil, que es va 

nodrir d’aportacions de la generació beat, va agitar les tranquil·les 

aigües de la puritana cultura de la postguerra i va perfilar la comunitat 

de sentiments de tota una generació.

Aquesta cultura jove i inconformista, quan era incipient, va ser 

potenciada per dos factors específics de la segona meitat del segle 

xx: el capitalisme i els mitjans de comunicació. Les empreses més 

despertes i vivaces van contribuir a crear un mercat juvenil ampli i 

diversificat de música, moda, programes de ràdio juvenils, espais nous 

de socialització, revistes, llibres de butxaca per a universitaris... Malgrat 

l’assimilació mercantil, va nàixer, doncs, una cultura juvenil que introduïa 
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inestabilitat en la societat i que aspirava a obrir nous camins. Però 

aquesta cultura, desenvolupada a l’època del Sputnik, la comunicació 

per satèl·lit, el «veïnatge universal» (McLuhan) i l’escolarització 

massiva, va ser un fenomen estandarditzat. La globalització cultural 

entre els joves s’articulava / era articulada pels poderosos mitjans de 

comunicació desenvolupats per les societats industrials, encara que no 

per això el resultat final era homogeni: no era igual la classe mitjana 

que les populars, i cada país, d’acord amb les seues circumstàncies, 

tenia els seus propis aspectes i icones. L’estandardització, de tota 

manera, va aportar recursos als joves de totes les latituds (a través de 

la música, per exemple), va potenciar el seu esperit crític i rebel i no va 

deixar al marge les universitats, a les quals afluïen cada vegada més 

joves. Un dels aspectes més sorprenents de la protesta universitària 

dels seixanta va ser, precisament, la seua universalitat.

Lògicament, la nova cultura juvenil no s’explica només pels mercats 

i els mitjans, sinó també pels seus creadors. Van aparèixer genis 

creatius en totes les esferes literàries, musicals i artístiques (Kerouac, 

Ginsberg, Camus, Warhol, Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones...), en la 

reflexió sobre la vida privada (Kinsey, Friedan...), en la filosofia (Sartre, 

Marcuse...), en l’acció política (Luter King, Castro, Che, Ho Chi Minh, 

Franz Fannon, Front d’Alliberament Nacional algerià, el poble palestí...). 

I, en fi, un punt de maduresa i culminació de les capacitats creadores 

d’aquesta nova cultura contestatària va ser el mateix Maig del 68, 

planter d’idees, eslògans, actituds i maneres que palesava la distància 

sideral entre els fills criats en la postguerra i el creixement econòmic 

i la generació dels pares (criats en la Gran Depressió, la Guerra Civil 

espanyola, la Segona Guerra Mundial).

Manifestants per la llibertat d’expressió. Madrid, 1978. / Autor: Juan Santiso. Fundación Pablo Iglesias.
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Una de les actituds mentals compartides pels joves d’arreu del món 

era el repte als valors existents. Els més conscienciats, de classe mitjana 

o no, s’alçaven contra les injustícies i les mancances d’una societat 

que jutjaven acomodada i egoista, de la qual criticaven unes maneres 

culturals i morals que frenaven la seua llibertat i les possibilitats de 

realitzar la seua vida d’acord amb unes noves regles més tolerants 

que es proposaven de crear (i ho expressaven vestint, cantant, 

ballant, llegint...). Aquest desassossec és a la base de la protesta 

dels joves i dels estudiants dels cinquanta, seixanta i setanta. Als 

universitaris, l’existencialisme els ensenyava que la principal funció 

de l’ésser humà en un món absurd, com entenien que era el que els va 

tocar de viure, era viure amb plenitud, ser conscients de la seua vida, 

de la seua condició. «Ningú no pot patir incessantment pel fred», va 

escriure Faulkner en 1961 en un text d’homenatge a Camus. Viure 

significava, a més de rebel·lar-se a «patir incessantment», rebel·lar-

se, també, contra un món purità que retallava les ales del cos, que 

posava trinxeres als pobles del Tercer Món, que postergava al futur 

l’esperança i reservava per al present el sacrifici. Per a molts joves, 

viure comportava, en conseqüència, practicar la rebel·lia: dissenyar 

un altre món d’horitzons més amplis.

Es van oposar, doncs, a una vida emmascarada, mutilada per 

opressions. I can’t get no satisfaction. Es van rebel·lar contra les 

convencions puritanes i hipòcrites que regien la vida quotidiana. 

Es va iniciar així una rectificació de les repressions que coartaven la 

llibertat i les possibilitats de realització de les persones. Com deia 

el dirigent estudiantil alemany Rudi Dutschke, «lo que hoy nos 

mantiene unidos es el asco existencial por una sociedad que charla y 

charla de libertad mientras oprime, sutil y brutalmente, los intereses 

inmediatos y las necesidades de los individuos y de los pueblos que 

luchan por su emancipación económico-social».2 Els joves sentien 

la necessitat de formar-se ells mateixos. En diverses latituds podien 

dir el que assenyalava José Ribes, estudiant de 1971 de Barcelona: 

«Pertenezco a una generación con mitos —Jim Morrison, John 

Lennon, Andy Warhol, Che Guevara— pero sin maestros; en España, 

las circunstancias nos forzaron a ser autodidactas; nos formamos 

gracias al cúmulo de curiosidades sentidas y experimentadas hasta 

el fondo de nuestras almas».3

Aquest rebuig de la «vida burgesa», considerada mesquina, mediocre, 

reprimida i opressiva, es va intuir a la fi dels cinquanta i va anar arrelant 

al llarg de la dècada dels seixanta. A Espanya, el desenvolupament 

d’aquesta nova cultura juvenil es va veure alimentat i reforçat pel 

creixement econòmic i el canvi social dels anys seixanta i primers 

setanta (el desenvolupisme). Llavors, la mutació social plantejada pels 

estudiants amb «inquietuds» dels cinquanta es va intensificar, va 

créixer, va augmentar-ne les possibilitats. Va rebentar.

Però per a caracteritzar la rebel·lia juvenil universitària, hem 

d’al·ludir a un altre factor, a més de la prolongació de la vida de jove i 

l’emergència de la nova cultura juvenil, inèdita fins a la segona meitat 

del segle xx: l’expansió de les classes mitjanes. La seua presència a 

la universitat és un factor base que explica el moviment estudiantil 

Viatge a Perpinyà (França) 
d’un grup d’estudiants 
de València. c. 1975. 
Arxiu Benito Sanz Díaz.
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contestatari. Hobsbawm va definir els protagonistes de la rebel·lia 

com un moviment de joves intel·lectuals, i concretament «de los 

hijos e hijas de familias de clase media».4 El creixement de les classes 

mitjanes es devia al creixement econòmic, a l’ocupació generalitzada 

i a la mateixa funció d’ascensor social del sistema educatiu. A Espanya 

el canvi va ser rellevant:

Mobilització política

El moviment estudiantil era un moviment sociopolític flexible, 

inestable, sense afiliació regularitzada. Com els nous moviments 

socials, actuava d’una manera difusa; el formaven xarxes més o 

menys articulades que es creaven amb la participació i l’acció.  

Dels militants als simpatitzants hi havia una gradació variable de 

compromís, formalitat i informalitat. Aquesta base voluble era una 

de les claus del seu èxit: comptava amb un públic simpatitzant que, 

encara que volàtil, tenia una clara identificació amb les aspiracions 

genèriques del col·lectiu. Era important l’empatia, l’emoció, la 

solidaritat (amb altres estudiants, amb els obrers, amb els oprimits 

del món...). El formaven partits polítics i estructures transversals 

poc jerarquitzades —plataformes, comissions interfacultats...— i 

tenia diversos nuclis d’activistes (no sols un) que eren els partits 

clandestins que proposaven idees i accions molt diverses. Tanmateix, 

encara que hi havia un fort pes del PCE i del PSUC, també hi van 

ser molt influents els marxistes revolucionaris o esquerra comunista 

i altres grups i corrents o estats d’opinió, com els que estimulaven 

els llibertaris o els nacionalistes. Aquesta diversitat engendrava 

tensions en el moviment: la llibertat, fins i tot quan es busca, no 

és harmònica sinó tensa. Però la discrepància es percebia com a 

expressió del calidoscopi plural dels joves rebels. En fi, moviments 

com l’estudiantil dels seixanta no produeixen mai efectes immediats. 

Les conseqüències van començar quan es va alçar la darrera seguda.

La protesta universitària va començar per la cultura i d’ací va passar 

a la política. Encara que cada alumne o alumna va tenir la seua 

experiència, el seu camí de Damasc, podem dir, no obstant això, que 

el procés que va de la cultura a la política és general. En efecte, la 

lectura, el recital, el teatre..., ajudaven els estudiants a delinear un 

altre món, sobretot perquè aspiraven a un món distint. Tanmateix, 

la cultura no esgota totes les vies. També es van nodrir d’altres 

experiències: el viatge, la informació, els mitjans, la música, el flux 

d’idees, l’acció al barris obrers o el Servicio Universitario de Trabajo 

del SEU, que consistia a treballar durant els mesos d’estiu, cosa que 

permetia mostrar les condicions de vida dels treballadors als fills de la 

burgesia i, ben sovint, els removia les consciències. Però el predomini 

de la cultura i la informació fluida van ser els factors determinants. 

Alterar la cultura, obrir-la al món com van fer aquells estudiants, no és 

cap nimietat en les societats contemporànies, perquè amb les noves 

aportacions d’informació i comunicació es generen noves idees (o es 

reconstrueixen les anteriors), i aquestes es projecten com a marcs 

d’acció que adopten els grups i els individus.

En els anys seixanta, l’actitud de disconformitat va continuar enriquint-

se a causa, en part, de l’arribada de gent nova (capes mitjanes 

emergents) a la universitat, a les noves experiències i expectatives de 

vida dels joves, i a una activitat opositora dels grups clandestins més 

eficaç que va aprendre a connectar amb els estudiants.5 Jordi Solé 

Tura conta en les seues memòries que a la Universitat de Barcelona 

hi hagué «un cambio sustancial» els anys 1959 i 1960, que atribueix 

a «la entrada en acción de una nueva generación». La participació 

en les protestes, des del començament dels seixanta, es va fer més 

massiva i va començar a comptar amb «bases» receptives. «Ya no 

eran», ha escrit aquest autor, «unos cuantos estudiantes los que se 

movían y acababan detenidos o en el exilio... Se estaba organizando 

un movimiento más amplio, más articulado, más autónomo, más 

complejo, y por tanto más difícil de reducir a un piquete que proponía 

acciones», com passava abans. José María Maravall, en el seu estudi 

sobre el dissentiment polític antifranquista, recull un testimoni que 

explica la diferència que hi hagué en les protestes universitàries de 

Madrid abans i després de 1961. Abans, diu, hi havia poc de suport 

de la major part d’estudiants als qui organitzaven protestes: «en el 

mejor de los casos podías esperar una cierta admiración, con poca 

comprensión, entre los compañeros». Però, en canvi, a la tardor de 

1961 «hubo un salto cualitativo»: es va crear en aquella universitat 

«la primera organización de masas... y acabó siendo uno de los éxitos 

más importantes de la oposición política al régimen». No és casualitat 

que entre 1959 i 1962 aparegueren noves organitzacions o plataformes 

estudiantils a totes les universitats, com la Federació Universitària 

Democràtica Espanyola (FUDE), que ja no eren els grups aïllats que 

operaven en els cinquanta. A la Universitat de València va aparèixer 

entre 1958 i 1961 un grup organitzat del PCE; l’Agrupació Socialista 

Universitària (ASU); el Moviment Social Cristià de Catalunya (MSCC), 
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nacionalistes que van deixar pas, poc després, al Partit Socialista 

Valencià (PSV), i el Frente de Liberación Popular (FLP), una formació 

nova que agrupava marxistes i catòlics, i la plataforma Associació 

Democràtica d’Estudiants Valencians (ADEV), que va monopolitzar 

el grup nacionalista.6

El règim també va intentar atraure’s els joves, però va fracassar. En 

1962, Martín Villa, un jove enginyer industrial, conseller nacional del 

Movimiento i ben aviat cap nacional del SEU, en un informe sobre 

la joventut universitària en què valorava les possibilitats d’integrar-

la al Movimiento, deia amb contundència: «la juventud se nos ha 

ido».7 I es va intentar posar-hi remei obrint vies per a assimilar els 

crítics i controlar-los, des de 1958-59. Aquestes vies cal emmarcar-

les en les noves temptatives d’integració dels moviments populars 

en l’estratègia del règim: integrar i domesticar la disconformitat 

estudiantil i l’obrera.

Tanmateix, aquestes temptatives van acabar sent desbordades per 

l’oposició. La dictadura no va poder assimilar-les. Com va expressar 

el ministre d’Educació Lora-Tamayo, l’agitació dels universitaris 

espanyols es devia no només a les característiques sociològiques i 

generacionals comunes a altres països europeus i americans, sinó 

a més a «interferencias netamente políticas frente al régimen». Es 

devien a l’acció constant de la militància clandestina i la difusió d’una 

cultura política antifranquista cada vegada més significativa.

L’estratègia d’aprofitar aquelles vies, de penetrar en els intersticis 

oficials, es coneix com a entrisme (estratègia també seguida 

pel moviment obrer). Era una resposta pragmàtica en la qual 

col·laboraven opositors i estudiants amb «inquietuds». Els estudiants 

votaven delegats; els més «inquiets i inquietes» es presentaven a 

aquests càrrecs i formaven cambres de representants des de les quals 

organitzaven actes culturals i publicaven butlletins d’informació 

que van congelar el somriure als jerarques del SEU i a les autoritats 

acadèmiques. Aprofitar els intersticis de la legalitat ajudava els 

estudiants de les cambres a difondre els seus missatges i a publicar 

revistes gestionades per ells mateixos. A València, al començament 

dels seixanta, en cada facultat, la cambra de delegats en publicava 

una. En Dret, una de molt cèlebre: Diàleg. El diàleg era important 

perquè els permetia «entendre com som i el món que ens envolta», 

cosa convenient perquè anhelaven intervenir «en les grans qüestions 

de la nostra època» i «al nostre país». N’hi hauria prou amb fullejar 

el butlletí per a advertir-ne les dues principals característiques: 

preocupació pels problemes del seu temps i sensibilitat nacionalista.8 

Les activitats culturals, d’altra banda, revestien continguts polítics 

antifranquistes i s’acompanyaven, a vegades, d’accions directament 

«subversives», com per exemple solidaritzar-se en 1962 amb els 

obrers asturians en vaga.

Com es dedueix, l’entrisme tenia els dies (els cursos) comptats. Les 

contradiccions entre els representants d’estudiants, d’una banda, i la 

línia de comandament del SEU i autoritats acadèmiques, d’una altra, 

van conduir els primers a trencar amb el SEU, i el govern a substituir 

el sistema de representació per un altre de més controlable i, de 

passada, suprimir el SEU (cosa que plaïa a polítics de l’Opus). Les 

contradiccions entre delegats i autoritats (seuistes i acadèmiques) 

van donar lloc a petites i grans tensions, ocasionades sovint per 

la prohibició d’actes culturals o l’anul·lació de la representativitat 

dels delegats. Quan aquestes topades es produïen, els alumnes 

protestaven. La resposta de les autoritats podia arribar, segons les 

circumstàncies, a l’expedient o la sanció, la qual cosa al seu torn 

podia multiplicar els disturbis.

Aquestes activitats són a l’origen de la «qüestió universitària» de 1965, 

que va consistir en l’expulsió o sanció de catedràtics i professors no 

numeraris com Aranguren, García Calvo, Tierno Galván o Manuel 

Sacristán, que donaven suport a les iniciatives dels escolars. L’impacte 

a tots els districtes va ser fulminant: les cambres d’estudiants es van 

fondre en «assemblees lliures». La dictadura, així les coses, va liquidar 

el SEU al juny de 1965 i va crear un nou model d’Asociación Profesional 

de Estudiantes (APE). Tanmateix, els estudiants més mobilitzats volien 

autoorganitzar-se en un sindicat propi, «nostre», lliure. I així, en un tortuós 

procés que va ocupar el curs 1965-66, es van enfonsar en la soledat les 

APE i va emergir (triant-ne representants al marge, organitzant cambres 

i juntes de delegats, etc.) el Sindicat Democràtic d’Estudiants.

El primer va ser el de la Universitat de Barcelona, al març de 1966 (la 

Caputxinada). Des de llavors es van escampar per tots els districtes 

aquestes noves organitzacions. El SDEUV de la Universitat de València 

no va nàixer com el sol del matí, sinó que es va formar a poc a poc, com 

a tots els districtes. Al novembre de 1966 ja existia. La vida d’aquests 

sindicats va ser breu, però intensa, perquè eren «propis» i des d’ells 

s’organitzava «una vida fantástica dentro de las universidades, con 

obras de teatro, películas, librerías de estudiantes, conferencias, 

charlas, seminarios, carteles, revistas murales que ahora atacaban ya 

directamente al régimen, denunciando la represión y la dictadura».9 Al 

gener de 1967 es van reunir representants dels sindicats democràtics 

a València per donar forma definitiva a un Sindicat Democràtic 

d’Estudiants que els aglutinara a tots.10 La policia va desbaratar la 

reunió, i la dictadura, amb pals, expedients i judicis, va impedir que 

funcionaren a les distintes universitats, però el pas decisiu de la 

independència organitzativa dels estudiants ja s’havia fet.
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Reprimit i desmantellat, el moviment estudiantil d’àmplia base que 

va gosar organitzar sindicats democràtics lliures no va tardar a 

renàixer de les pròpies cendres, però més radical i minoritari. Maig 

del 68 va alimentar l’anticapitalisme i la protesta universitària en va 

redefinir l’objectiu. A partir de llavors, el moviment estudiantil no es 

va limitar a l’aspiració de reformar la universitat, sinó directament a 

la transformació de la societat sencera, a considerar-se part essencial 

de l’avantguarda del proletariat revolucionari.

La segona fase del moviment estudiantil (1968-1975) es va caracteritzar, 

doncs, per la radicalització, fenomen que creixia a tot Occident i a 

Espanya també. El ministre Lora-Tamayo ho va intentar tot per posar 

fi a la subversió: des d’unes reformes superficials a la universitat fins 

a la introducció de la policia als recintes universitaris. Tot va ser inútil. 

Assistents a l’assemblea constituent del Sindicat Democràtic d’Estudiants 
de la Universitat de Barcelona (SDEUB), coneguda com “la Caputxinada”. Barcelona, 1966. 
Autor: Guillem Martínez. Arxiu Nacional de Catalunya.

Alguns estudiants de l’Agrupació Socialista Universitària (ASU),  
junt amb altres presos polítics, a la presó de Carabanchel de Madrid, 1959. 
Arxiu Vicente Lluch de Juan.
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Fins i tot el mateix Franco confessava a un familiar la mala utilització de 

les forces de l’ordre a la universitat. Eren —deia— el «pim, pam, pum» 

dels estudiants subversius, que les instigaven i després s’amagaven.11 

A l’abril de 1968 va dimitir el ministre. El nou, Villar Palasí, va preparar 

reformes més profundes: la Llei General d’Educació (LGE), aprovada 

en 1970, i, alhora que es preparava aquesta, es van reorganitzar els 

serveis secrets de l’Estat. Es va crear, dependent de Carrero Blanco, 

l’Organización Contrasubversiva Nacional (OCN), que va preparar una 

xarxa de delators que es van introduir a les aules, amb espies camuflats 

entre els escolars. Aquesta oficina es va crear a la darreria de 1968, arran 

de ser alertat el govern per serveis d’espionatge de «països amics» del 

creixement del radicalisme a Europa després del Maig Francès. En 1970, 

quan s’aprovava la llei Villar, disposava de 400 delators repartits per tots 

els districtes. Així doncs, van començar a preparar-se llistes negres, no 

sols d’alumnes, sinó també de professors «comunistes». Juntament amb 

aquestes iniciatives també s’activava, des d’aquests serveis, el control 

(subvenció...) d’associacions d’estudiants d’extrema dreta (Guerrilleros 

de Cristo Rey, Movimiento Social Español, Fuerza Nueva...), mitjans de 

propaganda contrasubversiva i accions violentes que van desenvolupar 

els ultres de l’extrema dreta —enfrontaments amb estudiants, pallisses, 

cremes de llibreries—, com en els millors temps del feixisme.

Només faltava la brutalitat de la repressió per a convertir les protestes 

radicals, inicialment minoritàries, en fenòmens més massius, amb 

explosions de rebel·lia contra la dictadura. Cada acte de repressió brutal 

convertia centenars de joves en antifranquistes i mostrava les incapacitats 

del règim. Al gener de 1969 va ser assassinat per la policia Enrique Ruano, 

estudiant de dret de Madrid, per repartir pamflets. Era militant del FLP, 

era un somiador que va pagar amb la vida els darrers anys de plom i fúria 

de la dictadura. Apreciat per Peces-Barba pel seu talent i integritat, cantat 

per Maria del Mar Bonet (Què volen aquesta gent), la seua mort va ser un 

revulsiu perquè molts joves passaren de la cultura a participar en política, 

i alguns de la política participant a la política militant.

L’estat d’excepció decretat immediatament després d’aquesta mort 

pretenia desmantellar el moviment estudiantil i el moviment obrer i 

restituir l’ordre públic. 543 persones (153 estudiants) van ser detingudes 

i, a més, 265 van ser confinades (136 estudiants i diversos professors, 

com Óscar Alzaga, Peces-Barba, Jiménez de Parga, Pedro Schwartz, 

F. Bustelo, E. Díez, R. Morodo...). Els efectes dissuasoris de l’estat 

d’excepció, tanmateix, no van ser duradors. A partir del curs 1969-70, els 

problemes de massificació, manca de professorat, deficiències de locals, 

autoritarisme dels responsables acadèmics, canvis de plans d’estudi i les 

creixents crítiques a la LGE (els continguts de la qual es coneixien per 

la publicació de les seues bases en 1969) van ajudar a fer renàixer amb 

força la protesta universitària. Es van anar vertebrant així els problemes 

concrets dels estudiants amb la crítica general a la dictadura i al mateix 

«món burgès» que aspiraven a transformar les minories més polititzades 

del moviment estudiantil, discurs abstracte que, d’altra banda, requeria 

concretar-se en aspectes com la selectivitat.12

A la radicalització i massificació de la protesta universitària, la dictadura 

hi va reaccionar novament amb la repressió. A l’abril de 1971 van ser 

detinguts diversos estudiants comunistes de València, alguns d’ells fills 

de famílies del règim (tota una revelació de la ruptura generacional). 

El coneixement de les tortures a què van ser sotmesos va intensificar 

l’antifranquisme. Des de llavors, la repressió, sembrada de cadàvers (un 

estudiant a Santiago en 1972, José María Fuentes), judicis en el TOP 

contra estudiants, sindicalistes i antifranquistes, multes, censures, 

accions dels neofeixistes i llistes negres d’estudiants i professors (fruit 

dels afanys del servei d’espionatge) que imposaven sancions efectives 

en algunes universitats, van tenir com a efecte intensificar la protesta, 

que es movia entre el temor i el radicalisme. A València, al setembre 

de 1972 la policia havia preparat llistes d’estudiants per a expulsar-los 

de la universitat (500 a la universitat espanyola, 70 a València) i de 

professors no numeraris (200 i 8, respectivament) per a no renovar-los 

el contracte. Sense més causa que la delació dels serveis d’espionatge, 

la Junta de Govern de la Universitat de València es va negar a complir 

les sancions i va dimitir. El nou rector, Báguena Candela, i la nova 

Junta de Govern, disposats a dur a terme la purga, el curs següent 

van expedientar 312 estudiants, entre els quals hi havia els dirigents 

del moviment estudiantil (que la policia tenia fitxats o havien sigut 

multats o processats) i altres escolars, fruit de les delacions del sistema 

d’espionatge introduït a la universitat pels serveis secrets de Carrero. 

Tanmateix, l’oposició acadèmica i ciutadana (col·legis professionals, 

rectors i l’opinió pública expressada en determinats mitjans) va anul·lar 

la mesura i va aconseguir evidenciar que la dictadura era un règim 

gastat i incapaç de donar respostes adequades. La descomposició 

de la dictadura des de llavors es va precipitar: al desembre es van 

succeir el procés 1001 i l’atemptat que va posar fi a la vida del valedor 

de la dictadura, Carrero; a l’abril de 1974 la revolució portuguesa. 

La mobilització antifranquista es va generalitzar a àmbits que 

ultrapassaven les fàbriques i les universitats.

En aquestes últimes, mentrestant, el govern de l’«espíritu del 12 de febrero» 

va intentar a l’octubre de 1974 establir un sistema de representació 

d’estudiants que calmara la protesta i aïllara els estudiants més radicals. 

Encara que el decret va escindir els grups moderats i radicals del moviment 

estudiantil (a favor d’aprofitar-lo els primers, i en contra els segons), a 

penes s’hi va poder implantar, perquè no va aconseguir ni candidatures ni 

vots suficients on n’hi havia, i damunt es va perseguir els delegats del nou 

sistema així que van començar a reivindicar qüestions que el règim no 

volia que li reivindicara ningú. Les protestes de la Universitat de Valladolid 

(un estudiant que era delegat va ser defenestrat per la policia, com Ruano, 

però es va salvar) van ser el motiu del tancament d’aquesta universitat, 

amb escàndol entre les altres i la classe mitjana de tot el país.
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La ressonància de la protesta escolar va ser triple. (a) Va ser més 

espectacular que el procés callat d’elaboració de la cultura democràtica 

a còpia d’estudi, lectures, actes culturals, seminaris o tesis, encara que la 

protesta hi va ser —no s’ha de perdre aquesta perspectiva— un procés 

paral·lel. (b) Les mobilitzacions van mostrar la visibilitat pública de les 

aspiracions i idees del col·lectiu i van ensenyar que la vida pública es 

construïa mitjançant la participació activa en política, que va crear un 

espai social compartit de rebel·lia contra la dictadura. «Para organizar 

esas zonas de libertad [...] se hace necesaria una organización de masas 

que permita la consolidación de lo conseguido y sepa marcar cuál es 

el proceso de avance hacia nuestra gran perspectiva: una Universidad 

Democrática, una Universidad al servicio del pueblo».13 La protesta 

va ressonar en les classes mitjanes (d’on procedien majoritàriament 

els estudiants), va atiar la incertesa i la inestabilitat del règim i va 

multiplicar la percepció del seu envelliment. Per a explicar la Transició 

s’ha considerat com a factor important la protesta social d’obrers, 

estudiants, veïns, cristians, professionals, dones..., que va ser creixent, 

i aquesta dinàmica va empènyer sectors polítics de dins del règim i 

pròxims a ell a reflexionar sobre el futur i començar a fonamentar-se, 

d’aquesta manera, el procés reformista.

“Collage“ ideològic

L’horitzó ideològic del moviment estudiantil era molt variat. Hi 

destaquen pels seus plantejaments, estratègies i cultures polítiques 

quatre grans vectors amb convergències entre ells: (a) els que volien 

la transformació social: comunistes i socialistes, de filiació marxista; 

(b) els que aspiraven a més a la revolució de la vida quotidiana: la 

nova esquerra, amb ideologia llibertària; (c) els cristians d’esquerra, 

demòcrates, liberals que aspiraven a la democràcia: (d) els 

nacionalistes de diversos territoris amb un espectre ideològic que 

abraçava posicions democratacristianes, socialistes o comunistes. Si 

considerem els 130 estudiants amb filiació política coneguda dels 213 

expedientats valencians de 1973, el resultat és el següent:

Comentarem, breument, alguns trets del primer i segon grup. 

Els partidaris de la transformació social estaven molt influïts pel 

marxisme. De fet, el marxisme va esdevenir un referent ideològic 

de la lluita antifranquista i va contribuir a la construcció d’una 

cultura crítica, que va provocar un procés de marxistització de 

la intel·lectualitat i dels estudiants. Cal distingir tres grups de 

formacions polítiques d’influència marxista:

a) Els comunistes del PCE i el PSUC, els més influents, que lluitaven per 

un canvi de model de producció: «luchábamos por las libertades reales, 

no por las libertades formales», ha dit Javier Pradera, militant del PCE 

entre 1955 i 1965.14 Per als comunistes, la democràcia era una estació de 

pas en la marxa ineludible cap al socialisme, que era el que buscaven. 

Ja en els anys setanta, el PCE i el PSUC, sense renunciar a aquest 

objectiu, apostaven pel gradualisme i apreciaven les llibertats formals i 

la democràcia. El «pacte per la llibertat» expressava aquesta evolució. 

En la crida del PCE al Primer de Maig de 1972 llançada a València es 

reivindicava per aquest ordre: «amnistía para los presos políticos y 

exiliados, libertades políticas sin discriminación, un gobierno provisional 

que convoque elecciones constituyentes en las que el pueblo decida el 

régimen de preferencia, huelga general política y huelga nacional».15 La 

revolució socialista es postergava: era per a generacions posteriors.

b) Aquesta actitud gradualista va ser la que va alimentar l’esquerra 

comunista. Consideraven el PCE i el PSUC «revisionistes» i, en 

conseqüència, pusil·lànimes davant les expectatives revolucionàries 

que molts joves polititzats francament creien realitzables. 

L’esquerra marxista universitària va somiar la revolució, es va creure 

avantguarda i fins i tot va visitar de forma retòrica (llançant pedres 

i alguns còctels molòtov) la violència política com a instrument de 

revolució.16 Per a l’esquerra comunista, la lluita política per objectius 

«academicodemocràtics» havia sigut superada per la radicalitat 

revolucionària. «Los estudiantes no nos contentamos con cuatro 

reformas formales más o menos democráticas (aunque no por ello 

hay que despreciarlas), sino que vamos más allá: el movimiento 

estudiantil en España ya hoy se configura como anticapitalista».17 

Contraris a l’imperialisme «ianqui», el PCE (m-l) s’oposava al turisme, 

a la instal·lació de la Ford a Almussafes, de la IBM a la Pobla de 

Vallbona, a les centrals nuclears, i fins i tot estava en contra de les 

whiskeries del barri de Russafa; aspirava a una universitat al servei 

del poble.18 La Lliga Comunista, en fi, a la primeria de 1973 considerava 

que la crisi del sistema d’ensenyament, l’incert futur professional, la 

repressió, l’ascens de les lluites obreres i la revolució mundial, així 

com la crisi de l’estalinisme, eren factors objectius del moviment 

estudiantil i garantien la combativitat de la protesta.19

c) Els socialistes (ASU, «grups Tierno», Partido Socialista Popular, 

Grups d’Acció i Reflexió Socialista) tenien uns plantejaments que 

els allunyaven dels comunistes i l’esquerra comunista. Des d’un 

marxisme «flexible» i assumint «la problemàtica» de les nacionalitats 

ibèriques, volien construir una alternativa postfranquista democràtica 

i homologable a la resta dels països europeus, amb redistribució de 

riquesa; creien, a més, que els models de civilització comunista tenien 

«deformacions» antidemocràtiques profundes en l’organització 

política (règim de partit únic, censura cultural i artística...) i 

ineficiències en l’organització econòmica i de funcionament de 

l’empresa, i se situaven en una posició de socialisme democràtic.20

La nova esquerra alternativa, que va tenir un gran atractiu, va aportar les 

més destacades novetats, aspiracions i maneres. Va desenvolupar un estil 

llibertari i irreverent, críticament corrosiu del món capitalista (tan crític com 

impotent per a transformar-lo) i de l’autoritarisme allà on el detectaren: 

a l’Estat, a les universitats i a les fàbriques. També volia la transformació 

social, però adaptada a la vida quotidiana. La revolució social només era 

pensable des de la revolució personal d’actituds i una nova cultura política 

que abandonara per il·lusori un futur paradisíac a canvi de convertir el 

present en perpetu calvari. Cada persona, a més, podia generar situacions 

transformadores en l’àmbit de la seua vida diària («espontaneisme tàctic», 

happenings...), en els gestos i maneres, en la relació amb els altres..., que 

revolucionaren el món i alliberaren els humans.
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La repressió contra el moviment 
estudiantil antifranquista

Introducció

En el llenguatge polític, la paraula repressió sol designar un dels ex-

trems dins del continu de respostes possibles enfront d’una actitud 

definida com a inadequada, especialment si aquesta es concreta en 

accions de desacord actiu i obert contra les autoritats. La repressió 

pot adoptar diverses modalitats en funció dels agents executors als 

quals és confiada, els mitjans que aquests utilitzen, la publicitat amb 

què actuen i la manera com afecta a les seues víctimes. Quan la font 

última de la repressió és el poder polític establert, la seua virulència 

—considerada des del punt de vista de la reversibilitat o la possibilitat 

que les víctimes es recuperen del perjudici que els ha causat— és 

condicionada per diversos factors: la naturalesa del mateix règim, la 

cultura política predominant dels qui ostenten el poder, la qualitat 

dels seus serveis d’informació, els mitjans de resposta disponibles, 

les circumstàncies —nacionals i internacionals— i, per descomptat, 

les característiques concretes dels dissidents i de les seues activitats. 

En general, com menys participatiu i més controlador siga un siste-

ma polític, més tendirà a tipificar de perillosa i subversiva qualsevol 

mostra de desacord, la qual cosa dóna lloc a la paradoxa —només 

aparent— que porta les més implacables dictadures a combinar un 

elevat grau de repressió amb una constant sensació d’alarma entre 

els seus dirigents.

La percepció exagerada d’un perill potencial i el càstig preventiu sub-

següent per part de les forces de l’ordre poden transformar tímids 

descontents en ferms opositors mitjançant un efecte de retroalimen-

tació. Al revés, un moviment de protesta pot ser subestimat, i propor-

cionar-li així el temps i les oportunitats necessàries per a amenaçar 

—i fins i tot derrocar— el govern. D’altra banda, un diagnòstic ajustat 

no té per què donar lloc a una repressió oberta: les condicions del 

moment poden fer aconsellable manipular els fets interessadament 

de cara a l’opinió pública, bé per inflar la seua importància, bé per 

menysvalorar-la, sense deixar per això d’actuar en conseqüència su-

breptíciament. En el mitjà i llarg termini opera un procés de selecció 

objectiva: per més que existisquen filtres i distorsions, els règims que 

es consoliden i perduren solen tenir una representació bastant apro-

ximada dels riscos als quals s’enfronten; quan deixen de tenir-la, es-

tan abocats al seu final. Per això, la classificació d’activitats i persones 

com a més o menys perilloses i el tipus de mesures que s’adopten 

contra elles poden ser utilitzades, amb la deguda prudència, d’indi-

cadors preliminars de la seua amenaça real per a l’ordre establert.

Aquestes consideracions resultaran útils per a analitzar en l’espai 

ací disponible el tractament que un règim polític recent a Espanya, 

la dictadura encapçalada pel general Francisco Franco, va donar al 

dissentiment estudiantil, especialment quan aquest últim es va con-

vertir a partir dels anys seixanta en una àmplia i sostinguda onada de 

protestes que es va estendre progressivament pel conjunt d’universi-

tats espanyoles. Es va desenvolupar així un moviment social, és a dir, 

un procés sostingut d’agregació i coordinació dels patrons d’opinió i 

acció d’un ampli col·lectiu de persones identificades amb uns refe-

rents i objectius comuns en un espai i temps determinats. Un examen 

de les causes, l’evolució i les conseqüències de la repressió exercida 

contra la dissidència universitària, a més de tenir sentit en si mateix, 

pot fer llum sobre aspectes rellevants dels estudiants de l’època, de 

la dictadura i del medi històric canviant en què es va produir el xoc 

entre ambdós. Atès que aquest text està vinculat a una mostra de 

material sobre el cas valencià, s’hi farà una especial subratllada de les 

circumstàncies locals, encara que sempre en relació amb el procés 

global a Espanya i a l’exterior.

El perquè de la repressió

Per què les autoritats franquistes van reprimir el descontentament 

dels estudiants? És possible que aquesta pregunta puga resultar sor-

prenent, i fins i tot innecessària, als qui tinguen present el caràcter 

dictatorial del règim, especialment si el van conèixer per experiència 

pròpia. Tanmateix, el plantejament de qüestions aparentment ingè-

nues serveix sovint per a contrarestar el biaix que les creences esta-

blertes imposen sobre l’adquisició de nous coneixements. Encara que 

la violència era la resposta que les autoritats de la dictadura donaven 

per defecte a qualsevol tipus de contestació, els universitaris van re-

bre en general un cert tracte de favor, especialment si es compara el 

seu cas amb el del moviment obrer. En bona mesura, la combinació 

(gairebé sempre incongruent) del pal i la pastanaga resumeix l’acti-

tud, alhora commocionada i paternalista, amb què la classe política 

de la dictadura va afrontar el desafiament que representava el movi-

ment estudiantil.

És important recordar que, ja des de la mateixa Guerra Civil, les uni-

versitats havien estat sotmeses a un profund procés de depuració i 

refundació com a part de la instauració del Nuevo Estado franquis-

ta. La purga del professorat i la imposició de nous currículums es-

trictament concordes amb els principis ideològics del règim tenien 

per missió convertir la institució en una «escuela de mandos de la 

Patria», capaç de preparar «como Dios manda» els hereus del 18 de 

juliol. A més, l’«alta cultura» va ser utilitzada d’instrument de propa-

Estudiants fugint de la policia,
durant una manifestació per les llibertats.
Autor: Manel Armengol. Barcelona, 1976.
Arxiu de l’autor.
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ganda cap a l’interior i l’exterior del país. Les universitats van ser vies 

privilegiades per a l’arribada d’influències dels successius socis de la 

dictadura: les potències de l’Eix a principis dels anys quaranta i els 

Estats Units i els seus aliats des del canvi de dècada. Durant els anys 

cinquanta i seixanta, l’ensenyament superior va ser un dels apara-

dors de la suposada normalitat del règim. Al mateix temps, el caràcter 

sensible de l’àmbit universitari es va incrementar en ser un dels prin-

cipals camps en què es lliurava, no sempre calladament, una batalla 

interna (travessada per aliances i conflictes transversals) entre falan-

gistes (feixistes) i nacionalcatòlics (reaccionaris) per l’hegemonia al 

si de la coalició franquista. La seua submissió a Franco en el present 

i la visió elitista de la societat que compartien va conduir els seus 

seguidors a intentar guanyar el futur mitjançant el reclutament dels 

líders de l’avenir, que estaven preparant-se a les aules universitàries. 

Destruït el breu parèntesi de la democràcia republicana, l’educació 

superior tornava a estar associada en termes reals i simbòlics a uns 

orígens socials molt estrets, que les restringides i pobres beques ofi-

cials, malgrat la seua retòrica, no arribaven a erosionar.

Els mateixos estudiants van ser objecte d’adulació constant per part 

de la propaganda oficial. Ja durant la Guerra Civil, el «sacrifici heroic» 

dels joves alferessos provisionals per la causa rebel va ser presentat 

com el model a seguir per la joventut de la «nova Espanya». La su-

pervisió sobre els universitaris va ser confiada al Sindicato Español 

Universitario (SEU), una organització que havia estat la base prin-

cipal dels esquadrons de xoc falangistes al final del període demo-

cràtic anterior i que havia d’agrupar en qualitat d’activistes tots els 

joves «addictes». Tanmateix, la convicció feixista de molts dels seus 

militants els va portar a ser un focus constant de descontentament 

contra les polítiques «dretanes» del règim, un tipus de «dissidència 

interna» que sempre acabava tancant files davant de qualsevol signe 

d’activitat antifranquista conseqüent. Això últim va permetre que el 

SEU rebés el monopoli de l’ordre públic universitari (les forces con-

vencionals de l’ordre no van poder entrar legalment a les universitats 

fins al 1959, i amb limitacions, fet que va alimentar una llarga llegen-

da sobre un suposat «fur universitari») i el control directe sobre els 

estudiants, obligats a afiliar-se al sindicat oficial per poder estudiar i, 

sobretot, sotmesos a l’amenaça permanent d’expulsió sobre la base 

del seu comportament polític.

Aquesta doble vinculació dels estudiants a un origen social elevat i 

a un entorn institucional lleial, els garantia un llindar de tolerància 

desconegut per a altres col·lectius socials, amb l’excepció potser dels 

vinculats a l’Església. Pel·lícules, obres de teatre i lectures prohibides 

estaven presents en el context universitari, perquè el seu accés era 

minoritari, es produïa sota control i havia d’actuar com una vacuna 

ideològica contra doctrines subversives. Fins a cert punt, alguna des-

viació respecte del comportament establert —sobretot masculí— era 

acceptada com a «bogeries de joventut» prèvies a la vida adulta. 

D’aquesta manera, la procedència familiar i la formació acadèmica 

que rebien els proporcionaven mitjans, oportunitats i motivacions 

inaccessibles per a joves de diferent extracció social. Això era també 

cert en el cas de les dones, per més que hagueren de carregar amb 

estereotips masclistes com aquell segons el qual anaven a classe «a 

pescar-hi un marit». Més enllà d’això, els estudiants eren tractats com 

un col·lectiu especial i percebien a ells mateixos en conseqüència.

Durant els primers quinze anys de la dictadura aquesta política va 

donar bons resultats. Les escasses mostres de dissentiment actiu a la 

universitat en la dècada dels quaranta (no relacionades amb dispu-

tes entre faccions de la coalició en el poder) es van limitar a intents 

efímers i aïllats —sovint utilitzant sigles del període republicà— que 

confiaven en una possible intervenció dels Aliats contra el poder fran-

quista. El primer acte massiu de desobediència civil contra el règim 

—l’ampli boicot als tramvies de Barcelona el 1951— va comptar amb 

una activa participació estudiantil (en la immensa majoria apolítica 

o de signe falangista crític), però encara poc articulada entorn d’una 

identitat pròpia. De fet, la suposada apatia i indiferència dels joves 

pel que feia a la política era un tòpic habitual entre els comentaristes 

de divers signe en els anys cinquanta, tant a Espanya com a altres 

països. Amb tot, si bé encara de manera poc clara, s’estava posant de 

manifest l’existència d’una creixent bretxa generacional que separava 

uns adults encara moguts pels referents de la passada guerra d’unes 

noves generacions amb les seues pròpies preocupacions i expecta-

tives. En el context dels esforços de la diplomàcia espanyola per ob-

tenir major acceptació a Europa, el projecte d’«obertura» (més aviat 

actualització) desenvolupat per Joaquín Ruiz-Giménez i una direcció 

renovada del SEU van intentar reduir aquesta bretxa utilitzant l’oferta 

d’activitats culturals i socials innovadores de reclam per a evitar que 

la joventut continuara allunyant-se de l’Espanya oficial.

La crisi de 1956 va demostrar el fracàs d’aquesta iniciativa i va des-

pertar vells fantasmes entre els jerarques de la dictadura, incloent-hi 

el mateix Franco. El descobriment d’activistes del Partit Comunista 
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d’Espanya (PCE) —la bèstia negra del règim— a la Universitat «Cen-

tral» de Madrid, la crisi interna del mateix SEU i els xocs violents al 

centre de la ciutat recordaven massa el passat: en concret, evoca-

ven el protagonisme que havia tingut la mobilització estudiantil en 

la caiguda del dictador Miguel Primo de Rivera a la fi dels anys vint. 

L’experiència de Primo sempre va ser considerada pel Caudillo com 

un model negatiu i la semblança va portar a prendre mesures dràsti-

ques. Va ser declarat el primer estat d’excepció (emergència) des del 

final de la Guerra Civil i es va iniciar un procés de reforma del SEU 

per aconseguir que els estudiants acceptaren canalitzar les seues in-

quietuds a través d’instàncies oficials. Tanmateix, aquesta proposta 

va ser totalment insincera, com va quedar de manifest en les res-

triccions imposades a les activitats culturals i socials afavorides pel 

sindicat oficial. Al mateix temps, es va actuar amb duresa contra els 

intents d’organització antifranquista clandestina (de signe esquerrà 

i/o anticentralista), i es va impedir que anaren més enllà de reunions 

conspiratives i llançaments de fulls volants.

Les autoritats van aconseguir guanyar una mica de temps, però no 

van poder impedir que el creixent descontent entre els universitaris 

donara lloc a un moviment contestatari de masses als anys seixanta: 

aquest va ser l’autèntic problema al qual van haver d’enfrontar-se des 

d’aleshores. De forma convergent amb les experiències que s’estaven 

desenvolupant entre els treballadors, els activistes antifranquistes a 

la universitat van saber anar més enllà de les velles estratègies de re-

sistència de la postguerra i desenvolupar un nou repertori d’oposició 

adaptat a les noves circumstàncies d’una societat espanyola en ràpid 

procés de canvi com a resultat del desenvolupisme, la reurbanització, 

el turisme i l’emigració.

Els líders estudiantils van aprendre a actualitzar el vell discurs cultu-

ral i elitista de les universitats per aconseguir tres objectius fonamen-

tals. En primer lloc, van aconseguir disfressar prou el contingut polític 

de les seues posicions per passar desapercebuts durant un temps (o, 

almenys, per donar la menor quantitat possible d’excuses a la poli-

cia per a practicar detencions). En segon lloc, van poder connectar i 

mobilitzar la majoria dels seus companys, que, empatxats de propa-

ganda oficial, rebutjaven per principi plantejaments obertament ide-

ològics, però que estaven oberts a d’altres de tipus associatiu, intel-

lectual, ètic i social. Finalment, van donar motiu a alguns professors 

per donar-los suport partint d’una justificació intel·lectual i ètica. Els 

dissidents van elaborar la noció d’identitat estudiantil, la van dirigir 
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contra el SEU i van utilitzar les mateixes instàncies representatives 

del sindicat per a denunciar la seua subordinació a les autoritats polí-

tiques. Al mateix temps, les mateixes organitzacions antifranquistes, 

en particular —però no solament— el PCE, van ser les impulsores 

d’una organització estudiantil unitària i democràtica que, en lloc 

d’oposar-se obertament al poder establert, plantejava reivindicacions 

raonables (llibertats i drets que la dictadura no podia concedir sota 

pena de negar-se a si mateixa) amb mitjans totalment públics i pací-

fics. El canvi socioeconòmic i cultural dels anys seixanta hi va ajudar 

notablement, amb el reforç de la identitat de les noves generacions 

entorn d’una nova «cultura juvenil» de consum d’àmbit internacional 

i amb l’ampliació de la distància mental entre ells i els seus majors.

Els poders franquistes van gastar l’últim cartutx amb la dissolució 

del SEU i la seua substitució per unes Asociaciones Profesionales 

de Estudiantes (APE) suposadament independents i despolititzades, 

procés en el qual es van posar novament en evidència enganyant gro-

llerament els representants estudiantils que havien cridat a negociar. 

Les APE van ser boicotejades o ocupades des de dins a les principals 

universitats i els líders del moviment van acordar construir i imposar 

a les autoritats un Sindicat Democràtic d’Estudiants (SDE), l’equiva-

lent a les universitats de les Comissions Obreres. La Caputxinada 

de Sarrià el 1966 i, sobretot, la reunió dels representants de totes 

les universitats a València el 1967 van ser les dues principals fites en 

aquest procés. La convergència estratègica amb el moviment obrer, 

atiada pel PCE i pels nous grups (de notable base estudiantil) que hi 

havia a la seua esquerra, va ser un altre tomb decisiu en l’aposta del 

govern per una via obertament repressiva. El predomini de càrregues 

dissuasives de la policia armada («els grisos»), precedides d’intents 

de persuasió perquè els joves desistiren i se n’anaren casa, van deixar 

pas a un tractament cada vegada més indiscriminat i brutal, sem-

blant al que rebien els treballadors, tan bon punt començaren uns i 

altres a participar en manifestacions conjuntes. El 1968, les dificultats 

del president francès, el també general Charles de Gaulle, davant la 

unitat d’acció d’obrers i estudiants, van convèncer els vells dirigents 

franquistes de la necessitat de «modernitzar» encara més l’aparell re-

pressiu per fer front al retorn d’una «subversió» que ells creien que 

havien eradicat a sang i foc trenta anys abans. Per contra, van haver 

de fer front al fet que la repressió contra un focus de protestes només 

semblava servir per a agitar, per solidaritat, la contestació en d’altres.

El desplegament de la repressió

Les autoritats franquistes van anar a remolc dels esdeveniments que es-

taven transformant les universitats espanyoles en focus d’oposició. Du-

rant els anys quaranta, la major part de la responsabilitat va ser deixada 

en mans dels activistes del SEU, que van exercir eficaçment la seua tasca 

de gendarmes a l’àmbit públic acadèmic, assetjant i donant pallisses als 

joves de família republicana, adjudicant els seus escassos (però preciosos 

per a molts) recursos amb criteris partidistes i fent xantatge directament 

amb la retirada del carnet del sindicat oficial, és a dir, amb l’expulsió au-

tomàtica de la universitat, a tot aquell sospitós de discrepància activa. La 

coneguda existència d’arbitrarietats i tractes erràtics basats en odis i fa-

vors personals contribuïa, de fet, a multiplicar l’eficiència i l’efectivitat dels 

recursos punitius, ja que sumia els potencials afectats en una temorosa 

incertesa tan útil per a aquells que exercien un poder dictatorial. Amb tot, 

les forces convencionals de l’ordre intervenien quan era necessari en la 

seua doble tasca policial i d’intel·ligència. En particular, la Brigada de In-

vestigación Social (policia política de paisà que era coneguda com la So-

cial), la Guàrdia Civil i els restants Servicios de Información Militar (SIM), 

així com els del Moviment Nacional, entre els quals hi havia el mateix 

SEU, actuaven com una estructura de vigilàncies creuades que, com era 

d’esperar, també arribava a un àmbit tan sensible com era la universitat.
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Durant els anys cinquanta va començar ja a manifestar-se una con-

tradicció relacionada amb l’educació superior que acompanyaria la 

dictadura franquista fins a la fi. D’una banda, les autoritats pretenien 

que el règim polític vigent a Espanya obtinguera la major acceptació 

possible en el context internacional, cosa que anaren aconseguint en 

bona mesura gràcies a les especials circumstàncies de la guerra freda. 

D’una altra, com hem vist, es van veure obligades a bregar amb una 

creixent inquietud a les universitats més importants, un problema 

que el SEU ja no semblava capaç de controlar, sobretot perquè també 

estava sent-ne afectat, com es va posar clarament de manifest en 

l’ensorrament intern que va sofrir el 1956. Encara que ja havia ocor-

regut abans de forma esporàdica —per exemple, en la protesta bar-

celonina de 1951—, les entrades de la policia als recintes universitaris 

(sobretot a Madrid i a Barcelona) es van multiplicar durant la segona 

meitat de la dècada dels cinquanta, fins al punt que es va optar per 

modificar la llei d’ordre públic el 1959 per regularitzar la situació.

A partir de llavors, els agents de l’ordre establert podien irrompre a 

les escoles i les facultats quan ho consideraren oportú, si bé s’espe-

rava dels seus comandaments que feren tot el possible per obtenir 

prèviament l’autorització de les autoritats acadèmiques de cara a la 

galeria. Malgrat aquest canvi legal, els socials no van fer res per dis-

sipar la il·lusió del suposat «fur universitari», que els resultava molt 

útil per a induir entre els activistes una sensació de falsa seguretat. 

Tant l’existència de nombrosos confidents entre els estudiants i el 

personal universitari (en particular, els conserges) com la presència 

de policies i guàrdies civils joves matriculats a les aules supliren àm-

pliament les possibles limitacions derivades de la gestió conserva-

dora de les seues noves competències. De fet, pràcticament tots els 

intents successius d’organització clandestina antifranquista de base 

estudiantil realitzats en aquest període van ser sistemàticament vi-

gilats i desarticulats abans que tingueren oportunitat de donar-se a 

conèixer als seus companys. Encara que moltes es refeien posterior-

ment, estaven condemnades a començar des de zero una vegada i 

altra, en unes condicions que encara no eren molt diferents respecte 

de la dècada anterior.

És interessant comprovar fins a quin punt la policia política disposava 

de protocols ben establerts per a gestionar el dissentiment, inclo-

ent-hi mètodes de tractament dels detinguts que havien estat perfec-

cionats durant els anys quaranta —en part gràcies a l’assessorament 

de la Gestapo nazi— i que van seguir sent aplicats rutinàriament amb 

posterioritat, fins al punt que diverses generacions d’activistes van 

sentir les mateixes frases i van patir els mateixos turments dels ma-

teixos policies. Era comú, per exemple, que els arrestats estigueren 

tancats durant dies als calabossos, unes vegades en solitari i d’altres 

amb persones desconegudes, que podien ser, de fet, confidents o 

provocadors. Sovint, els dificultaven o impedien de fer les funcions 

fisiològiques bàsiques (ingestió d’aliments i aigua, eliminació de resi-

dus corporals, dormir) per afeblir-los la determinació. Com ja s’ha es-

mentat abans, els matisos introduïts pel tracte personal que donaven 

els encarregats de les cel·les no feien sinó introduir un element d’ar-

bitrarietat que augmentava la inseguretat dels presoners. En alguns 

casos, l’estatus social associat a la condició estudiantil operava en 

contra dels activistes en forma d’odi de classe, ja que podia fomentar 

l’aparició de comportaments vexatoris específics per part de policies 

armats o guàrdies civils d’origen humil que es trobaven temporal-

ment en una posició de poder.

Els interrogatoris incloïen tècniques psicològiques bàsiques, parti-

cularment efectives amb persones que havien sofert les privacions 

que hem referit abans. Representacions clàssiques eren les del re-

partiment de papers entre els torturadors (policia bo / policia do-

lent), l’exhibició de suficiència quant a la informació a aconseguir 

(«ja ho sabem tot, els teus companys ja han parlat, no cal que et 

faces l’heroi, no empitjores les coses») i els intents de llevar sentit 

a la lluita antifranquista: «no podeu guanyar; quan Franco muira al-

gun dia, nosaltres seguirem ací i no canviarà res». Els procediments 

de tortura eren variats i permetien un ampli grau d’adaptació en l’ús 

de la violència contra cada detingut, incloses una àmplia gamma de 

cops (pensats per deixar o no senyal), cremades, estrangulacions 

parcials, ofegaments fins al límit en aigua més o menys bruta o di-

rectament en excrements, simulacions d’execució, simulacions de 

violació, violacions autèntiques amb objectes o sense, amputacions 

més o menys irreversibles i descàrregues elèctriques (la «moderna» 

tècnica apresa dels alemanys als anys quaranta). Com en qualse-

vol procediment de tortura, l’objectiu últim era reduir la víctima al 

paper de cooperador en el seu propi turment o en el d’altres per 

trencar-li d’aquesta manera l’autoestima, mecanisme essencial per 

a garantir en el futur la seua inacció política o, fins i tot, el recluta-

ment com a col·laborador dins o fora de la presó.

Contra el que sovint es pensa, tot aquest reguitzell d’infàmies va ser 

utilitzat fins i tot més enllà de la mort de Franco, en part per la ma-

teixa naturalesa dictatorial del règim, en part perquè les preferències 

del franquisme es van veure confirmades a partir de la fi dels sei-

xanta per la «guerra bruta» contra el «comunisme» i la «subversió» 

a diverses zones del planeta. Una de les causes que expliquen per 

què aquest ús continuat al llarg dels anys va passar més desaper-

cebut és que la seua aplicació va estar sotmesa a estrictes criteris 

d’eficiència i modularitat. No tots els dissidents eren tractats de la 

mateixa manera. En general, eren torturats més o menys en funció 

almenys de quatre variables principals: el sexe (hi havia una ambi-

gua protecció de tipus paternalista que va beneficiar durant algun 

temps les menys nombroses activistes), el grup concret a què es per-

Manifestació
per las llibertats.
Barcelona, 1976.
Autor: Manel Armengol.
Arxiu de l’autor. 
VEGAP.
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tacions i tancaments es van multiplicar fins al punt que a partir de 

1965 la imatge dels antidisturbis perseguint joves manifestants es va 

fer habitual a les grans ciutats amb universitat.

El govern sospesava amb gran interès els pros i els contra d’una re-

pressió indiscriminada, amb els ulls posats en la imatge que el règim 

projectava a l’exterior, però també amb la preocupació sempre pre-

sent que la justificació tradicional de la dictadura com a garant de 

l’ordre públic i la pau social poguera quedar en dubte. Per això, no és 

estrany que molt aviat procurara completar l’acció policial ordinària 

amb mitjans extraordinaris, l’ús intensiu i extensiu dels quals s’incre-

mentaria a partir de la fi de la dècada. En primer lloc, es va procurar 

suplir l’antiga tasca de xoc que el SEU havia exercit en el passat amb 

l’estímul i el finançament de grups «incontrolats» d’extrema dreta, el 

primer representant de la qual va ser Defensa Universitaria. En segon 

lloc, i de manera complementària, es va buscar atraure els líders no 

comunistes del moviment, en aquest cas amb el suport i l’orientació 

proporcionada per l’aliat nord-americà. Des del restabliment de les 

relacions diplomàtiques en la primera meitat dels anys cinquanta, el 

Departament d’Estat i la pròpia Agència Central d’Investigació (CIA) 

havia inclòs Espanya en l’àmbit d’acció dels programes que desenvo-

lupaven a diversos països per captar-hi els líders del futur que, com es 

pensava als anys quaranta, no podien ser d’altres que els universitaris. 

Programes d’intercanvi amb finançament interposat, com ara People 

to People, i sobretot els que van executar a l’empara de l’American 

Field Service (AFS) i la National Student Association (NSA), becaven 

estudiants (o estudiants acabats de llicenciar) amb projecció de futur 

perquè viatjaren als Estats Units i hi comprovaren les virtuts —i la 

superioritat— de l’«estil de vida americà». Encara que aparentment 

aquests programes no estigueren directament relacionats amb la re-

pressió, en la pràctica constituïen no només un complement, sinó 

fins i tot un mètode (no sempre reeixit) per a reclutar agents i infor-

madors a l’estranger. En qualsevol cas, la marxa dels esdeveniments 

els van fer inservibles: als anys setanta, d’acord amb el gir a l’esquerra 

del conjunt del moviment, la pràctica totalitat dels líders universitaris 

a Espanya pertanyien a alguna tendència comunista.

Com s’ha avançat més amunt, a la fi de la dècada l’increment de les 

protestes i la seua radicalització simbòlica i pràctica, en sintonia amb 

un context internacional de contestació generalitzada als poders 

establerts (als anomenats primer, segon i tercer mons), va alarmar 

realment els jerarques de la dictadura fins al punt que van 

considerar urgent una modernització dels mitjans de con-

tenció de la «subversió». Per a això, diversos ministeris van 

ser cridats a actuar conjuntament en una acció concertada 

que va incloure la creació d’uns serveis secrets especialit-

zats dependents de la Presidència del Govern —l’Organiza-

ción Contrasubversiva Nacional (OCN), més tard Servicio de 

Documentación (SECED)—, el finançament i l’organització a 

gran escala de grups violents d’extrema dreta, la promulgació 

de successius estats d’excepció i, finalment, l’intent de recu-

perar la iniciativa en l’àmbit educatiu mitjançant una refor-

ma substancial, concretada en la Llei General d’Educació de 

1970. Això no va implicar la renúncia als mètodes repressius 

tradicionals, particularment la presència policial continuada a 

les universitats, la mort «accidental» de diversos estudiants a 

mans de la policia i les sancions acadèmiques massives en for-

ma d’expedients indiscriminats concentrats en un sol campus, 

com va ocórrer successivament a Barcelona, Madrid i València.

La qüestió rellevant és fins a quin punt tots aquests recursos re-

pressius estaven interconnectats i responien al mateix tipus de 

lògica aplicada per la dictadura des dels inicis. A València, per 

tanyera (els comunistes i les organitzacions armades sempre es van 

portar la pitjor part), els orígens familiars (la posició socioeconòmica 

i l’actitud envers el règim dels parents) i la responsabilitat política 

que s’imputava (quanta més informació creien poder extreure’ls, més 

eren colpejats, d’ací el perill d’esfondrar-se massa aviat). En resum, els 

líders comunistes homes de classe baixa eren torturats amb major 

brutalitat i major freqüència, la qual cosa explica per què la major 

part dels activistes estudiantils van evitar el pitjor d’aquestes tècni-

ques durant alguns anys, en els quals l’estatus social elevat associat 

amb els estudis superiors va actuar com una protecció simbòlica a 

favor seu. Nogensmenys, cal no exagerar les proteccions referides. 

Als anys setanta hi va haver diverses denúncies de violació de dones 

pertanyents a grups armats d’extrema esquerra i en aquest període 

final de la dictadura la tortura va ser utilitzada encara amb regulari-

tat, fins i tot contra alumnes de batxillerat l’única responsabilitat dels 

quals fou la de ser simpatitzants de grups d’esquerra, com va ocórrer 

a València amb joves propers al trotskisme.

Com s’ha exposat més amunt, els anys seixanta van enfrontar les au-

toritats polítiques amb la situació d’un moviment estudiantil de mas-

ses que s’expressava en un llenguatge democràtic i recorria a mitjans 

estrictament pacífics. Encara que alguns dels seus líders actuaven 

per consideracions antifranquistes i fins i tot clarament esquerranes 

o anticentralistes, la gran majoria dels assistents a les assemblees i 

dels participants en les manifestacions estaven moguts per reivindi-

cacions més difuses i moderades, relatives als seus drets de pensa-

ment, expressió i associació, i més sensibles a qüestions ètiques que 

obertament polítiques. Fins a cert punt, hi havia molt en aquestes 

actituds de continuïtat respecte al tracte especial que la comunitat 

universitària havia rebut en el passat, només que ara s’esperava que 

aquesta tolerància s’adaptara a les noves condicions i estímuls propis 

d’una nova època. El tractament intransigent que donava el règim a 

les seues peticions (i, en general, a tot aquell que es posara davant 

dels «grisos») va constituir un autèntic xoc cognitiu per als estudiants 

que van passar per les aules universitàries aquella dècada. Per més 

que s’intentara donar una imatge reformista mitjançant els projectes 

del ministre d’educació de l’època, Manuel Lora Tamayo, les sancions 

acadèmiques (en forma de pèrdues de matrícula i similars) i les inter-

vencions policials als campus i a les àrees limítrofes contra manifes-

Manifestació nacionalista
al barri del Carme.
València, c. 1976. / Arxiu Toni Paricio.



Lectures addicionals

exemple, els expedients acadèmics van ser confeccionats amb dades 

proporcionades per la Brigada Social, que al seu torn els va prendre de 

la mateixa OCN. En un primer moment pensaren aplicar-los el 1972, 

però la renúncia de la Junta de Govern va obligar a retardar-los un any. 

Malgrat això, no es va considerar necessari actualitzar la informació, de 

manera que alguns dels afectats ja no estaven a la universitat i d’altres 

havien seguit mentrestant una trajectòria personal molt diversa. Tan-

mateix, una vegada més era més important l’efecte exemplar que la 

major o menor justificació que podria tenir la mesura.

Conseqüències de la repressió

Del que hem exposat fins ara, cal extraure’n una sèrie de conclusions 

que poden resultar significatives. La primera és que la repressió apli-

cada contra el moviment estudiantil va ser el resultat de la impossi-

bilitat per a un règim com el franquista d’evitar el distanciament de 

les noves generacions dels valors oficials i les inèrcies establertes. 

D’altra banda, la resposta inconseqüent que es va donar a la protesta 

universitària —una retòrica paternalista i una pràctica intransigent 

i repressiva— va contribuir a alimentar el descontent i va erosionar 

seriosament la imatge que la dictadura havia projectat de si mateixa 

com a garant de la llei i de l’ordre. Aquest paper era ben paradoxal per 

a un règim fundat il·legalment a sang i foc, i la insistència dels joves a 

reivindicar els seus drets va contribuir, juntament amb les protestes 

en altres àmbits de la societat, a desemmascarar la realitat d’un go-

vern que deia ser tan «normal» com qualsevol altre.

Amb tot, encara que la repressió fóra permanent i responguera sem-

pre a una lògica semblant, el seu desplegament es va basar en criteris 

de necessitat i oportunitat. En la seua relativa elasticitat per a mo-

dular les estratègies de contenció de la dissidència —més o menys 

violenta, més o menys pública—, l’aparell franquista va demostrar 

una important capacitat adaptativa, fruit de la seua parcial renovació 

generacional —sobretot en els graons mitjans i inferiors—, que ajuda 

a explicar per què es va mantenir en el poder durant gairebé quatre 

dècades. A això, hi va contribuir, sens dubte, l’auxili proporcionat per 

instàncies externes, que van oferir assessorament i recursos decisius 

per a gestionar, fins a on va ser possible, la protesta universitària. 

Així, doncs, l’agitació estudiantil no va acabar amb el franquisme, 

però sens dubte li va fer molt més dany del que es podia esperar d’un 

moviment d’aquestes característiques.
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José Luis Monzón (un dels 
detinguts en 1971) durant una 
visita a son pare a la presó. 1960. 
Arxiu José Luis Monzón.

El pare de Paco Camarasa (un dels detinguts en 1971) saludant Francisco Franco. 1970. 

Arxiu Paco Camarasa.

Retrat de la Primera 
Comunió de Paco 
Camarasa. 1957. 
Arxiu Paco Camarasa.

El pare de Juan José López  

Hernando (un dels detinguts  

en 1971) abans de travessar 

la frontera camí de l’exili. 

Arxiu Juan José López.



Juanjo López Hernando / Benito Sanz Díaz

Per a Ana, Susi i Ángel

Un episodi d’oposició al franquisme  
a la Universitat de València
Les detencions d’abril de 1971

1. SANZ DIAZ, Benito, Rojos y demócratas. La opo-
sición al franquismo en la Universidad de Valencia 
1939-1975, CCOO PV, 2002 p. 235. Enrique Mora-
diellos, La España de Franco (1939-1975). Política y 
sociedad, Ed. Síntesis, 2003, pp. 175 i ss.

2. Entre febrer de 1956 i desembre de 1970 es 
decreten vuit estats d’excepció (la «repressió 
dins la repressió»), per diversos motius: enfron-
taments entre estudiants demòcrates i falangis-
tes (1956), vaga de miners asturians (1958 i 1962), 
acord entre personalitats de l’exili i de l’interior 
per les llibertats democràtiques a Munic (1962), 
vaga de treballadors del metall a Biscaia (1967), 
vaga a la universitat arran del «suïcidi» a mans 

de la BPS de l’estudiant madrileny Enrique 
Ruano (1969) i mobilització contra el Judici de 
Burgos (1970).

3. La lluita contra el franquisme a la Universitat 
de València es documenta en els treballs pio-
ners de B. Sanz Díaz: L’oposició universitària al 
franquisme. València 1939-1975, DISE, 1995-1996; 
Memoria del antifranquismo. La Universidad de 
Valencia bajo el franquismo 1939-1975, Univer-
sitat de València, 1997; i Rojos y demócratas; i 
en l’extensa investigació de Sergio Rodríguez 
Tejada Zonas de libertad. Dictadura franquista y 
movimiento estudiantil, 2 vols. (i: 1939-1965;  ii: 
1965-1975), Universitat de València, 2009.

Fa poc més de quaranta anys, el 23 d’abril de 1971, la Brigada Político 

Social, la policia política del franquisme, posa en marxa les detencions 

d’un grup d’estudiants valencians amb l’objectiu de desmantellar l’or-

ganització universitària del PCE, frenar la mobilització contra el règim a 

la universitat i dificultar les manifestacions del proper Primer de Maig.

Des de la fi dels anys seixanta la mobilització contra la dictadura aug-

menta. En 1969, després de l’assassinat de l’estudiant Enrique Ruano 

en dependències policials a Madrid, es declara l’estat d’excepció en-

mig d’una onada de manifestacions estudiantils i pronunciaments de 

professors contra el règim. En 1970 es convoquen vagues en diverses 

universitats contra la Llei General d’Educació i la presència policial 

als centres, així com per l’alliberament d’estudiants detinguts. L’alte-

ració estudiantil s’uneix a la conflictivitat existent a tot el país: mobi-

lització del Primer de Maig, vagues obreres d’Astúries (març) i Sevilla 

(juny); tres treballadors moren pels tirs de la policia durant la vaga 

de la construcció de Granada (21 de juliol); vaga d’Hunosa; celebració 

del IV Congrés Nacional de l’Advocacia a Lleó (juny), durant el qual 

es denuncia la repressió del règim, etc.1

El Judici de Burgos al desembre de 1970 contra setze activistes d’ETA, 

finalment condemnats a sis penes de mort i 519 anys de presó, va pro-

vocar una àmplia reacció a tot el país contra un procés sense garanties 

jurídiques i que mostrava la imatge més negra de la dictadura, trenta 

anys després de la seua instauració. L’Església, un dels seus suports 

tradicionals, va prendre posició per primera vegada enfront del règim 

—homilia conjunta de bisbes bascos i declaració de la Conferència 

Episcopal. El segrest i posterior alliberament per ETA del cònsol ale-

many a Sant Sebastià va atraure el focus d’atenció internacional sobre 

un sistema polític anacrònic a l’Europa que havia derrotat el feixisme. 

Tots aquests factors accentuaven la feblesa política interna i externa 

del règim i l’encoratjaven a fer servir la repressió com a mecanisme de 

defensa d’un sistema polític allunyat de les democràcies occidentals.

Al desembre de 1970 el país registra el vuitè estat d’excepció per a 

reprimir la protesta contra el Judici de Burgos. Aquesta vegada dura 

sis mesos, i se suspèn l’article 18 del Fuero de los Españoles, segons 

el qual els detinguts havien de passar en un màxim de 72 hores a 

l’autoritat judicial o quedar en llibertat. Sense aquestes «garanties» 

la detenció i els interrogatoris podien prolongar-se indefinidament a 

voluntat de la policia, amb una impunitat absoluta.2

La lluita democràtica a la Universitat de València des de la fi dels anys 

cinquanta, amb el desenvolupament del Sindicat Democràtic d’Estu-

diants, la mobilització contra la Llei General d’Educació i l’oposició a 

la dictadura, està jalonada d’assemblees, manifestacions, pronuncia-

ments, multes governatives i detencions, entre les quals s’inscriuen 

les d’abril de 1971, realitzades en ple estat d’excepció i enmig d’una 

mobilització estudiantil creixent contra la dictadura.3

En aquesta llarga trajectòria repressiva, aquelles detencions i el procés 

subsegüent en el TOP en són un episodi més. Tanmateix, tenen la peculi-

aritat de ser l’última gran batuda que organitza la policia contra comunis-

tes i estudiants valencians, produïda en una conjuntura de gran violèn-

cia, i de posar de manifest la desafecció social creixent envers el règim.

Són un episodi dins del compromís de lluita per uns valors de lliber-

tat i justícia que va més enllà dels seus protagonistes. Comprèn les 

seues famílies, que desconeixien els riscos que corrien i els defensa-

ren després de la seua detenció. També companys i amics amb qui 

compartien certeses i pors, que podien haver acabat de la mateixa 

manera. Comprèn també els seus advocats i procuradors davant els 

tribunals, professionals que per damunt d’un interès propi tenien un 

compromís contra la dictadura.

Més enllà de tot això, aquest episodi és un tros de la història de molta 

gent que en un determinat moment va vèncer la indiferència o la 

por, que va entendre que no es podia resignar i pensar només en un 

mateix, que havia d’assumir un compromís i es va situar enfront del 

règim, d’una manera o una altra, organitzats o no, i que es va sen-

tir part d’una experiència col·lectiva que va marcar una generació, la 

conquesta de la llibertat i la democràcia.
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Les detencions, els interrogatoris,  
la solidaritat

A la matinada del 23 al 24 d’abril són detinguts deu estudiants de les 

facultats d’Econòmiques, Ciències i Dret, als quals segueixen cinc de-

tinguts més els dies posteriors. La policia buscarà als seus domicilis, i 

no els hi trobarà, dotze estudiants més, d’aquelles mateixes facultats 

i de Medicina i Filosofia i Lletres, estenent la batuda a tot el districte 

universitari. Hi participen prop de vint inspectors.4

Les persones detingudes tenen edats compreses 

entre els 18 i els 23 anys. Totes elles, després de 

la detenció, passen a dependències policials i són 

incomunicades dins la Prefectura Superior o en di-

ferents comissaries de la ciutat, mentre es realitzen 

els interrogatoris.

La policia busca acreditar la culpabilitat dels detin-

guts i que aquests denuncien altres companys a fi 

d’ampliar el desmantellament de l’oposició univer-

sitària, fent servir informació acumulada en acci-

ons anteriors proporcionada per confidents.5

Un objectiu preferent de la policia serà el descobri-

ment de l’«aparell de propaganda», encarregat de 

l’edició i distribució de publicacions «subversives». Si 

desmantellar organitzacions contràries al règim era 

com extirpar el càncer que corroeix el cos social, des-

cobrir l’«aparell de propaganda» era destruir el mitjà 

de què es val la malaltia per a danyar aquell cos.

Dins la lògica policial, detenir antifranquistes i/o co-

munistes no garantia que aquests deixaren d’actuar 

en la societat —excepte en el període en què roma-

nien empresonats—, però desmantellar l’aparell de 

propaganda suposava destruir la infraestructura ma-

terial —les màquines amb què es produïa la premsa 

clandestina— i de comunicacions —els circuits que 

seguia la propaganda per a ser distribuïda— que al-

terava la pau social. Tenia un valor afegit, per tal com 

feia visible què era la subversió, i el seu desmante-

llament tenia un suposat efecte terapèutic cap a l’interior del règim.

L’«obsessió» per desmantellar l’«aparell de propaganda», i el fracàs en 

la seua localització, va portar la policia a requisar la màquina de ciclostil 

propietat de la Facultat de Ciències, usada per la delegació d’alumnes, 

i una altra que pertanyia a l’Ateneu Juvenil de Gandia —una entitat 

cultural vinculada a l’Església des de la seua fundació a mitjan dècada 

dels seixanta— i mostrar-les com si formaren part d’aquell.6

En els dinou dies en què romanen en dependències policials, sen-

se cap assistència jurídica, els detinguts pateixen amenaces, colps i 

violència de diversa mena: són obligats a romandre drets o ajupits 

durant hores, a saltar aponats emmanillats, se’ls submergeix el cap 

en aigua fins a provocar-los asfíxia, reben puntellons i espentes, colps 

a l’estómac, al cap, etc., procurant no deixar marques, romanen a les 

cel·les sense mantes ni abric o se’ls insulta i amenaça de fer-los desa-

paréixer, de maltractar els seus familiars i sobretot de continuar així 

indefinidament.

La detenció es prolonga buscant noves detencions i interrogatoris i 

sobretot per donar temps que cicatritzen les ferides i disminuïsquen 

els hematomes —prèviament tractats amb productes sanitaris—, a 

fi d’evitar la denúncia de tortures i maltractaments davant el jutge.

“Comunismo en la Universidad 
de Valencia”, Levante. 12-5-1971. 
Arxiu Juan José López Hernando.
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4. El 23 i 24 d’abril foren detinguts Francisco 
Camarasa, José Gálvez, Ángel Guardia, Alfonso 
Martín, Ana Knecht, Vicente Vergara, Benito 
Sanz, Juan José López, Pedro Carrascosa i José 
Luis Monzón. Els dies següents es van ampliar 
les detencions a Manuel Tello, Josep Blai Balles-
ter i Vicent Pérez. Jaime Escutia i Luis de Felipe 
van ser entregats a la policia per l’Exèrcit, per tal 
com estaven fent el servei militar, i detinguts. A 
aquests quinze se sumen Braulio Guevara i Juan 
Ramón Ortega, que seran posats tot seguit en 
llibertat. La policia va intentar detenir als seus 
domicilis, però no les hi va trobar, dotze perso-
nes més: Lluís Navarro, Ángel Salar, Carmen de la 
Torre, Blanca Rodríguez, Eloísa Carrascosa, Juan 
Vergara, Ángel Llaneza, M.ª Eugenia Armengot, 
Asunción Marco, Mercedes Belinchón, Eduardo 
Elizalde i Elena Sandoval. En les detencions par-
ticipa la totalitat dels inspectors de la Brigada Po-
lítico Social: Jacinto López Acosta, Manuel Balles-
teros García, Benjamín Solsona Cortés, Luis Ávila 
Barbero, Emilio Barranquero de la Salud, José 
Fernando García Tarazona, Ángel Castellanos 
Domínguez, Francisco Rivelles Martín, Manuel 
Berenguer Cid, i altres que apareixen citats en 
les diligències de la policia amb un sol cognom: 
Lorenzo, Lacave, Torres, Almenar, Alonso, Ron-
cales, Mancebo, Lucas i Sánchez, divuit en total.

5. La policia motiva les detencions per la «sub-
versió» que presenta la ciutat: manifestacions 
a l’octubre i desembre de 1969, Assemblea de 
Districte celebrada al gener de 1970 a la Facultat 

de Dret i manifestació contra la Llei Sindical i 
LGE, noves manifestacions «tipo comando» al 
mes de febrer, amb distribució d’un comunicat 
de les Comissions Obreres, i manifestacions del 
Primer de Maig. Noves manifestacions «con 
motivo de la visita a España del Presidente de 
los Estados Unidos de América del Norte y del 
Secretario de Estado de aquel país. [...] como 
consecuencia de la invasión de Laos por fuerzas 
norteamericanas». Manifestació el 3 de desem-
bre, arran de diferents assemblees de facultat, 
a la plaça del Caudillo i voltants, alhora que 
s’envien telegrames de protesta contra el con-
sell de guerra de Burgos. Es produeixen noves 
manifestacions els primers dies de març de 1971.

6. Nota de premsa del governador civil Antonio 
Rueda y Sánchez Malo, de publicació obligatòria 
en la premsa local, Levante, Jornada i Las Provin-
cias, de 12-05-1971. Amb el títol «Comunismo en 
la Universidad de Valencia», presentava la Uni-
versitat de València com un niu de subversius, a 
fi de destacar exageradament el «brillante ser-
vicio» de la policia. Aquesta visió va provocar la 
indignació del rector Barcia Goyanes, persona 
gens sospitosa d’oposició al règim, que va arribar 
a presentar la dimissió —amb la solidaritat dels 
vicerectors, degans de totes les facultats i resta 
de membres de la Junta de Govern de la Univer-
sitat (nota del periòdic Ya de 14-05-1971)—, cosa 
que va forçar el governador civil a desplaçar-se a 
la Universitat per disculpar-se, fent valer la seua 
condició d’universitari (Ya, 16-05-1971).

Immediatament després de les detencions, les famílies es mobilitzen, 

i intenten entrar en contacte amb els detinguts, trencar la seua inco-

municació i la impunitat que l’estat d’excepció permet a la policia. En 

general, són famílies de classe mitjana. Entre aquestes hi ha advocats, 

comerciants, petits empresaris, professors, obrers, militars, etc., amb 

un espectre ideològic que va des de vells monàrquics o seguidors del 

règim —més o menys convençuts— fins a anarquistes i comunistes, 

passant per liberals o persones sense unes idees definides i que en 

la majoria dels casos procuren viure una existència tranquil·la, aliena 

a «la política», esfera que s’assumeix com a monopoli del règim. La 

detenció dels seus fills i filles els fa topar de cara contra la dictadu-

ra i la repressió. Els obligarà a entrar en aquella esfera reservada, a 

traspassar el llindar de la privacitat en què queden els records de la 

postguerra, a penes entrevista per la censura.

És gent de trajectòria personal, conviccions i condició social diver-

sa, que no es coneixien i que es van veure units pel temor del que 

podia passar amb els seus fills. Tots saben com actua la policia, què 

fa amb els detinguts. 

Per això les famílies reaccionen, es reuneixen i decideixen fer tot el que 

calga «pels xics», no cadascú pel seu, sinó per tots: es presenten a la 

Prefectura de Policia, acompanyats d’advocats, per interessar-se pel seu 

estat. S’entrevisten amb el degà del Col·legi d’Advocats, Vicente Pons, a 

fi que intervinga davant el cap superior de Policia. Es presenten davant 

l’Arquebisbat amb la mateixa finalitat, evitar els maltractaments. Apel-

laran també a personalitats del règim —els ministres valencians Mor-

tes Alfonso i Villar Palasí—, amb els quals algun dels pares té amistat, i 

fins i tot es plantaran davant la «mesa petitòria» que presideix l’esposa 

del governador civil el dia de la col·lecta contra el càncer, a la porta de 

l’Ajuntament, per traslladar-li la seua angoixa per la situació dels seus 

fills... Va ser una insistència tan intensa que almenys tres dels detinguts 

van poder veure els pares uns instants en dependències policials, i amb 

el pas dels dies van rebre roba d’abric i aliments. D’aquesta manera, es 

van establir entre les famílies llaços d’amistat i afecte quasi tan ferms 

com n’hi havia entre els detinguts, que es mantindran fins al judici en 

el TOP anys més tard.

Cap d’aquestes accions va transcendir a la premsa, que estava subjecta 

a censura. Però incidien d’alguna manera en l’opinió pública en arribar 

al cercle d’amics i coneguts, de les famílies i dels seus advocats, al de 

les seues relacions —professionals, veïnals, etc.—, als professors i com-

panys. Totes aquestes accions posaven de manifest la falsa «normalitat» 

del règim, i la creixent «normalitat» i amplitud de la seua oposició, sor-

gida d’una societat que no tenia res a veure amb la que va viure el final 

de la República, a diferència del règim polític de Franco, que continuava 

postulant uns principis antidemocràtics cada vegada més anacrònics.

La solidaritat —a més de la protesta— era quasi l’única resposta que 

quedava als perseguits de la dictadura. Tenia un efecte múltiple: tren-

cava l’aïllament dels detinguts, el cercle de silenci que acompanyava la 

repressió, i en donar-la a conèixer invertia els papers: la simpatia amb 

els perseguits es convertia en condemna del règim. D’altra banda, am-

pliava el moviment d’oposició al franquisme en incorporar-hi gent que 

es mobilitzava convençuda que la seua intervenció atenuaria la repres-

sió amb els detinguts. Finalment, tenia un efecte balsàmic sobre els 

detinguts, que intentaven combatre la por, per tal com els feia pensar 

que podien estar a mercè de la policia, però que no estaven sols.

Després de les detencions es va produir a les facultats un ampli mo-

viment de solidaritat amb els detinguts, alguns d’ells delegats de curs: 

es van succeir assemblees, manifestacions, etc., que paralitzaren la 

vida acadèmica durant dies: la policia va entrar a les aules i s’hi va 

Excursió al camp. 1970. 
Arxiu Vicente Vergara.

Pedro Carrascosa durant 
un viatge a França. 1968. 
Arxiu Pedro Carrascosa.
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declarar una vaga indefinida, amb la clausura de diverses facultats. En 

Ciències, els professors, reunits en assemblea, van denunciar la conti-

nuada presència de la força pública. La solidaritat del món acadèmic 

es mantindrà fins a la posada en llibertat dels detinguts.

L’11 de maig, després de dinou dies en comissaria, ingressen a la pre-

só model catorze dels detinguts. Uns dies després el jutge del TOP 

Jaime Mariscal de Gante dicta l’ordre de processament contra tots 

ells, acusats dels «delictes» d’associació il·lícita i propaganda il·legal, 

per als quals decreta presó provisional. Després del processament, el 

governador civil imposa a cadascun d’ells una multa de 10.000 pesse-

tes —uns 1.100 € d’ara— per «infracción de la Ley de Orden Público».7

La denúncia de les tortures

En ingressar a la presó, el jutge del Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Va-

lència va prendre declaració a tots els detinguts, que van negar la 

veracitat de les confessions realitzades a la policia i denunciaren que 

havien sigut obtingudes amb tortures i maltractaments. El testimoni 

deduït d’aquestes declaracions —«haber sido forzados a confesar su 

participación en los delitos que se les acusaba, mediante las sevicias 

que detalla cada uno»— va donar lloc a mitjan mes de maig al judici 

de faltes núm. 424/1971 contra els policies López Acosta, Ávila, Alme-

nar, Ballesteros, Castellanos, Solsona, Barranquero «y otro conocido 

por “Pepe el Boxeador”, que no ha sido identificado». La sorpresa es 

va produir quan el titular del jutjat municipal en compte d’atendre la 

sol·licitud del fiscal —el sobreseïment de les actuacions—, resol inhi-

bir-se a favor del Jutjat d’Instrucció núm. 3, «por si las lesiones fueran 

causa de delito, y no de falta».8

Això va produir un embull judicial considerable. El sumari es va con-

vertir en un maldecap que ningú no volia resoldre, i va passar d’una 

instància a una altra —el Jutjat d’Instrucció el va elevar a l’Audiència, 

aquesta al TOP, que el va tornar a l’Audiència, d’aquesta va passar al 

Tribunal Suprem i de nou al Jutjat d’Instrucció núm. 3— acumulant 

actuacions i resolucions que, sense que suposaren una condemna ex-

pressa de la policia, mantenien viva la sospita de unes confessions ar-

rancades amb tortures, cosa que enfonsava la tesi del fiscal del TOP.

Al sumari per maltractaments 424/1971 declararen davant el jutge 

els detinguts, els pares i mares que els havien vist a la Prefectura, 

Processats i amics 
a l’autobús camí 
del judici. 1975. 
Arxiu Pepe Gálvez.
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7. Dels quinze detinguts inicials, l’única dona, Ana 
Knecht, havia quedat en llibertat el 8 de maig, 
després de patir maltractaments i, com a con-
seqüència, «una intensa hemorragia vaginal que 
duró los quince días de encierro». Un altre dels 
detinguts, Benito Sanz, continuaria a la presó fins 
al 27 de maig, i seria processat amb la resta dels 
detinguts. S’unirà als empresonats Lluís Navarro, 
per tal com va ser inclòs en la resolució de pro-
cessament del TOP. En la instrucció s’inclourà 
també Margarita Sánchez. En l’escrit de qualifi-
cació, a les acaballes de 1971, el fiscal proposarà 
el sobreseïment de les acusacions contra Benito 
Sanz. Finalment, serien quinze les persones en-
causades en el sumari 593/1971 del TOP.

8. El titular del Jutjat Municipal núm. 3, en una 
interlocutòria del 30 de juny, assenyala que «las 
denuncias se refieren al hecho de que los dete-

nidos por la policía gubernativa fueron someti-
dos a violencias e intimidaciones para obligarlos 
a firmar declaraciones. [...] unas conductas que, 
en caso de ser probadas, habrían de ser sancio-
nadas como delitos, puesto que no se trata de 
perseguir unos malos tratos o unas lesiones le-
ves de que pudiera haber indicio, sino el hecho 
de que unos detenidos, sometidos a interroga-
torio policiaco, hayan sufrido sevicias para ser 
obligados a declararse culpables de un delito...».

9. Informe de lesions de Pedro Carrascosa i Benito 
Sanz elaborat pel metge forense Vicente Jordá For-
nés; certificat del metge Vicente Uribes del Barco 
respecte de Luis de Felipe, corroborat pels doctors 
Belda i el capità metge Vidal Taberner; acreditació 
del trasllat de Francisco Camarasa, Manuel Tello 
i Juan José López des de la presó fins a l’Hospital 
Provincial per al reconeixement de les lesions. 

es feren acaraments entre aquests i els policies que havien torturat 

els seus fills, s’aportaren informes mèdics que acreditaven lesions,9 i 

prestaren declaració els metges que les havien certificades. El jutge 

va prendre declaració a set policies —a algun diverses vegades— i va 

demanar oficis d’actuacions a la presó provincial, a Capitania General 

—perquè dos dels detinguts estaven fent el servei militar i van ser 

entregats a la policia— i a l’Hospital Clínic. Tot això va engrossir el 

sumari amb nombroses diligències que van provocar la irritació de la 

BPS, la impunitat de la qual semblava amenaçada.

Al desembre de 1972 es va nomenar un jutge especial —Romualdo 

Catalá Fernández de Palencia— per a resoldre el judici de faltes con-

tra la policia. Poc després dictava una resolució que sobreseia la de-

núncia als policies «al no hallar indicios de criminalidad que permitan 

imputar los hechos denunciados a persona determinada...».

La peripècia durant any i mig de la denúncia contra la policia va posar 

de manifest les dificultats que tenia el règim per a mantenir domes-

ticada la judicatura, les escletxes que s’anaven obrint en institucions 

aparentment afectes fins llavors i la facilitat amb què podien apa-

rèixer contradiccions en un sistema incapaç d’encotillar una societat 

cada vegada més complexa i autònoma. També va mantenir cohe-

sionat el grup de detinguts, les seues famílies i advocats durant tot 

aquell temps, molt després d’obtenir la llibertat provisional.

De nou eren actuacions sense aparent transcendència pública, però 

que incidien en cercles concèntrics sobre una societat desinformada 

i traslladaven un missatge d’oposició al règim.

La presó

Ingressar a la presó després de dinou dies en comissaria va ser motiu 

d’alegria. Suposava perdre de vista la policia, posar fi als interrogato-

ris i retrobar-se de nou després de la incomunicació. Suposava també 

una nova experiència personal, en espera de la llibertat provisional: 

habituar-se a un món tancat, amb les seues jerarquies, les seues nor-

mes no escrites, codis que s’havien de respectar, llocs o persones que 

convenia evitar... També suposava poder comunicar-se amb famílies i 

advocats després de setmanes d’aïllament, conviure amb altres pre-

sos polítics o comuns en un espai reduït i dins d’un univers que obeïa 

a un «ordre» amb normes pròpies, aliè al que aparentment establien 

les autoritats penitenciàries.

En aquella època, a la Presó Model de València hi havia més presos 

polítics i de consciència: hi complien condemna o s’hi trobaven en 

situació de presó preventiva sindicalistes de CCOO i comunistes del 

PCE i del FRAP, i José Luis Beunza, el primer pres de consciència a 

Espanya per objecció al servei militar, empresonat al gener de 1971 

i que a l’abril d’aquell any havia sigut condemnat a quinze mesos de 

presó per un consell de guerra.

Els presos comunistes estaven organitzats i feien una vida a banda 

dins de la presó: estaven sempre junts al pati, compartien el que els 

enviaven les famílies, feien debats, rebien informació regular des de 

l’exterior i mantenien una actitud col·lectiva cap a la direcció de la 

presó deixant constància de la seua condició de presos polítics.

Després del període d’incomunicació inicial els nouvinguts van ser 

distribuïts en diverses galeries —els menors entre els qui feien presó 

preventiva i els majors entre els penats—, compartint generalment 

cel·les entre ells, no amb els presos comuns, amb els quals, no obs-

tant això, mantenien bona relació: eren vistos com a gent distinta, 

instruïda, que a més reclamaven l’amnistia, i no hi ha res al món car-

cerari que genere més simpatia que la possibilitat d’eixir de la presó.

Entrar a la presó col·lectivament i comptar amb la solidaritat dels 

presos polítics més veterans va resultar essencial per a atenuar el 

xoc amb aquell món i aprendre’n les normes de supervivència. Espe-

cialment quan el 24 de maig s’hi va declarar un motí en què els pre-

sos comuns aconseguiren comunicar entre si les galeries, assaltaren 

l’economat i imposaren el control a l’interior de la presó. La cosa es va 

complicar quan l’endemà la policia va rodejar el centre i va amenaçar 

d’entrar-hi per restablir l’ordre si no s’entregaven els líders de l’amoti-

nament, a la qual cosa els presos van respondre incendiant tot el que 

tenien a l’abast, amb el risc d’acabar tots cremats com a salsitxes. Els 

presos polítics s’ajuntaren per intentar preservar la seua integritat, i 

van convèncer els amotinats de formar una comissió que negociara 

amb la direcció de la presó una eixida al motí, una comissió de la qual 

van formar part.

Els advocats Alberto García Esteve i Rafael Molina 
amb Manuel Tello i Paco Camarasa  

camí del Tribunalde Orden Público (TOP). 1975.  
Imatge cedida per Benito Sanz Díaz.
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La vida a la presó estava marcada per la rutina i la manca d’activitat 

—els presos polítics no participaven en els tallers, en els quals els 

comuns es guanyaven un salari o redimien les penes amb treball—, 

que se suplia amb tota mena de lectures i converses; i marcada tam-

bé per una espera ansiosa de la llibertat: no sabien si hi estarien tres 

mesos o tres anys.

Aquesta rutina es trencava els diumenges: els presos polítics van 

aconseguir la dispensa d’assistir a la missa que s’oficiava des del nucli 

central de la presó per a totes les galeries, i es quedaven mentrestant 

a la biblioteca, un lloc net i tranquil en què el mestre llegia El Quijote. 

La dispensa desaparegué arran de l’augment dels presos comuns que 

cada diumenge, sobtadament, es declaraven ateus per estalviar-se la 

missa, i de la decisió del director de la presó de tallar aquesta crisi de 

fe galopant. 

També es trencava la rutina el dia en què es comunicava amb les 

famílies, en una sala enorme dividida en dues zones separades per un 

corredor, l’ocupada pels presos i enfront la de les famílies, de manera 

que la comunicació havia de fer-se a crits. Les famílies enviaven a la 

presó aliments, objectes —llibres, roba, etc.— que prèviament ins-

peccionats arribaven a les mans dels reclusos. Els abundants paquets 

de menjar que els enviaven cridaven l’atenció dels presos comuns, 

en general persones sense recursos. Cada enviament que arribava de 

les famílies era generalment objecte de repartiment entre els presos. 

Això completava una alimentació deficient i escassa, i les compres 

que es feien a l’economat amb «diners carceraris» —cartons amb va-

lor divers que únicament tenien circulació interna—, amb els quals 

s’adquiria tabac, productes de neteja, etc. 

Un altre moment que trencava la rutina era la comunicació amb els 

advocats, no subjecta al rígid calendari de les famílies. Aquells do-

naven notícia de la instrucció del sumari del TOP o del resultat de 

les denúncies a la policia, però no del que s’esperava amb més an-

sietat: la llibertat provisional. Cada anunci de comunicació encenia 

les expectatives, es disparaven els rumors entre els companys..., que 

després es traduïen en abatiment, així fins a la següent comunicació.

A la presó es van realitzar exàmens de la convocatòria de juny. Durant 

el franquisme qualsevol activitat «normal» podia deixar de ser-ho i 

tornar-se en contra del mateix règim, perquè es posava de manifest 

la seua naturalesa antidemocràtica. Això és el que ocorria quan uns 

estudiants s’examinaven a la presó pel fet d’estar detinguts per les 

seues idees polítiques. De la Facultat d’Econòmiques hi van anar a re-

alitzar exàmens els professors José Galán, de Teoria Econòmica, José 

Honrubia, Salvador Salcedo, Vicente Cuñat, José Luis Blasco i Vicente 

Martínez Santos. De Dret hi acudiren Vicente Arche i Diego Sevilla 

Andrés; el degà, Manuel Broseta, s’hi va presentar per interessar-se 

per l’estat de salut dels detinguts. També s’hi van fer exàmens de la 

Facultat de Ciències. Entre els professors que hi realitzaren exàmens 

hi havia falangistes, demòcrates i persones amb una llarga trajectò-

ria antifranquista. En general, la seua presència va tenir un caràcter 

solidari entranyable, a més d’acadèmic, ja que s’interessaven per les 

tortures patides i la vida a la presó. 

Per a ells va suposar una experiència personal entrar a la presó i co-

nèixer el lloc que freqüentaven els opositors al règim, i per als reclu-

sos l’oportunitat de passar una estona amb gent amb qui es compar-

tien idees i experiències de la vida universitària.

En espera de judici

El 6 de juliol es produeix la posada en llibertat dels empresonats, més 

de mes i mig després d’ingressar a la presó i dos mesos i mig després 

de ser detinguts. És una llibertat provisional en espera que es realitze 

el judici en el TOP. El retrobament amb els pares i mares, amb les 

núvies i amics, etc., es va fer a la porta de la presó, fonent-se tots en 

un abraç emocionant. El malson havia acabat. Començava una llarga 

espera fins al desenllaç final.

El fiscal va presentar al novembre de 1971 l’escrit de qualificació sol-

licitant penes als processats que sumaven entre 17 i 3 anys de presó 

per a cadascun, amb un total de 119 anys, a més de multes de 10.000 

pessetes, pels delictes d’associació il·lícita i propaganda il·legal. A set 

dels processats se’ls demanaven penes de 9 o més anys, a tres d’ells 

penes compreses entre 5 i 9 anys i als cinc restants penes inferiors a 

5 anys. Unes xifres monstruoses que a partir de llavors pesarien com 

una llosa sobre el futur de joves amb edats compreses entre els 18 i 

els 24 anys, que en alguns casos representaven quasi la meitat de les 

seues vides.

Els excarcerats es van reintegrar als seus estudis i els van anar con-

cloent, van ser cridats al servei militar i van refer una vida en general 

marcada per la condició pública de «rojos», la qual cosa llavors supo-

sava més d’un contratemps: pitjors destinacions en la mili —Àfrica, 

treballs més durs i de més durada, sotmesos a una vigilància especial 

etc.—, privació del passaport i de viatjar a l’estranger, antecedents 

policials i penals que dificultaven la recerca d’ocupació, veto a l’accés 

a la funció pública, etc., i sobretot assumir la condició de «desafecto 

al régimen», és a dir, sospitós, davant qualsevol actuació policial.

Si abans de les detencions se suposava —erròniament, com es va de-

mostrar— que la clandestinitat era una mena de salvaguarda davant 

la policia, després d’aquelles el fet de ser «legalitzats» com a rojos sig-

nificava palesar una identitat pública d’«opositor» al règim i una ma-

jor vulnerabilitat davant els seus elements més violents. Buscar refugi 

quan es presumien batudes de la policia, i en general portar una vida 

cautelosa davant el temor d’una nova detenció, actituds com ara mi-

rar si et seguien, despertar-se de nit quan senties que algú s’acostava, 

vigilar les conversacions telefòniques per si estaven intervingudes, 

etc., van formar part de la vida quotidiana en molts moments.

En compensació, aquesta condició pública de «roig» permetia ex-

pressar sense embuts les conviccions polítiques i actuar obertament 

en la lluita per la democràcia, en uns anys en què el moviment d’opo-

sició al règim cobrava cada vegada més força i aquest manifestava la 

seua feblesa, impotència i aïllament de manera més sagnant.

Aquesta debilitat es va posar de manifest en les vicissituds judicials 

del sumari 593/71 del TOP. La primera convocatòria del judici va ser al 

desembre de 1974, la segona i definitiva al maig de 1975, quatre anys 

després de les detencions. Llavors la vida havia canviat els subjectes 

d’aquesta història amb l’acabament dels estudis, la inserció en el món 

laboral, el matrimoni i els fills, etc. Eren canvis que s’havien produït en 

una situació personal de «llibertat provisional» —no només jurídica— 

que estava present en totes les decisions vitals i fins i tot de manera 

més difuminada en la vida quotidiana.

En aquelles noves circumstàncies, les penes que havia demanat el 

fiscal, per exagerades que foren, per molta confiança que es tinguera 

que finalment es reduirien, no deixaven de constituir una amenaça. 

Algun dels processats va elaborar plans d’estranyament en el cas que 

finalment aquella amenaça es fera real. Al capdavall, el règim havia ali-

mentat l’exili durant quaranta anys i sumar-s’hi no era gens desgavellat.
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Presó Model de València. 2009. / Arxiu AICEQUIP.
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10. Avui pot semblar pueril, però sota el fran-
quisme un «certificado de buena conducta» 
(ideològica, moral, familiar, social, laboral, etc.), 
expedit per sacerdots, autoritats locals, perso-
nalitats del règim, etc., és a dir, «gente de or-
den», constituïa un aval necessari. En un procés 
davant el TOP, presentar aquests avals no deixa-
va de suposar un compromís de significació i de 
simpatia cap als perseguits.

11. Va testificar al judici el degà de la Facultat de 
Ciències, el catedràtic de Química José Beltrán 
Martínez, que hi va afirmar que la multicopista 
atribuïda al PCE pertanyia a aquella facultat. Hi 
hagué nombroses manifestacions solidàries. 
El claustre de la Facultat d’Econòmiques va 
sol·licitar el sobreseïment del judici i es va 
declarar a favor d’una amnistia per a tots els 
presos per motius polítics. Se celebraren 
assemblees en diversos centres i hi hagué 
una marxa d’un miler d’universitaris cap a la 
Delegació del Ministeri d’Educació per fer-hi 
arribar un document signat per catedràtics, 
professors i centenars d’alumnes de diverses 
facultats, encapçalat pel degà de Dret, en què 
es manifestava el desacord davant el procés 
en contra de quinze companys que havien de 
comparèixer davant el TOP. Es va enviar una 
instància al ministre d’Educació, signada per 
130 catedràtics i professors de la Universitat de 
València que sol·licitaven la promulgació d’una 
amnistia general, i en aquest cas particular el 
sobreseïment del judici. En termes semblants 
s’expressava una altra instància tramesa també 

al ministre signada per advocats, llicenciats en 
filosofia i ciències i altres professionals univer-
sitaris. El Col·legi de Doctors i Llicenciats va diri-
gir una carta al ministre de Justícia per sol·licitar 
que es deixara sense efecte l’encausament i el 
posterior judici (diari Informaciones de 5 i 9 de 
desembre de 1971).

12. El tribunal el presidia José Mateu Cánoves 
i l’integraven José Redondo Salinas i Fernando 
Méndez Rodríguez. Els advocats de la defensa 
—molts amb una llarga trajectòria davant el 
TOP— van ser Gonzalo Rodríguez Mourullo, 
José Antonio Noguera Puchol, Manuel Minguez 
Ferrandis, Leopoldo Torres Boursault, Alberto 
García Esteve, Jaime Miralles Álvarez, Francis-
co Davó Martí, Félix López de Medrano y Villar 
de Saavedra, Ramón Sánchez Salvador, Ricardo 
Peralta Ortega, Rafael Molina Galazo, José Luis 
Albiñana Olmos i Manuel del Hierro García.

13. La sentència condemnava Lluís Navarro, José 
Gálvez, Francisco Camarasa i Pedro Carrascosa 
per propaganda il·legal a sis mesos i un dia de 
presó menor, i multa de deu mil pessetes, i afe-
gia que «para el cumplimiento de las penas se 
abonaba el tiempo de prisión provisional sufrida 
por esta causa y siendo de aplicación el decre-
to de indulto de 1971, teniéndolas ya cumplidas, 
procede declararlas extinguidas a efectos de la 
ejecutoria». Absolvia la resta dels acusats del 
delicte de propaganda il·legal i tots ells del 
d’associació il·lícita.

Els acusats van preparar el judici proveïts de certificats de bona con-

ducta, que intentaven demostrar comportaments socials irreprotxables 

i trajectòries professionals incompatibles amb les acusacions del fiscal,10 

amb testimonis que desmuntaven les tesis de la policia, i emparats per 

una campanya de solidaritat a la universitat i a la societat valenciana.11

Els advocats van adoptar un plantejament col·lectiu de defensa i van 

intentar convertir el judici en un procés al règim: les declaracions ob-

tingudes per la policia s’havien produït sota tortura, per la qual cosa 

estaven invalidades d’inici, les multicopistes intervingudes i aporta-

des com prova material eren un invent de la policia: pertanyien a la 

universitat o a un institut catòlic, no al PCE, etc. Dins d’aquesta estra-

tègia, invocar les tortures provocava la irritació del tribunal, enfron-

Processats i familiars 
a les Saleses. Madrid, 1975. 
Arxiu Benito Sanz Díaz.
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tant sota les formes i el llenguatge processal dues nocions oposades 

de la justícia, la del règim i la dels demòcrates.12

A la primavera de 1975 el mateix Tribunal de Orden Público era cons-

cient del final de la dictadura —tot i que aquesta encara convulsio-

naria de manera terrible amb l’afusellament mesos més tard de cinc 

presos polítics. En el judici, el fiscal va reduir substancialment les pe-

nes que sol·licitava, fins a reduir-les a la mínima expressió. El 19 de 

maig de 1975 es va dictar la sentència que posava fi a més de quatre 

anys de procés. Cap dels acusats finalment va tornar a ingressar a la 

presó. Mig any més tard va morir el dictador.13

Quasi quaranta anys després d’aquella experiència —de la mobilització 

contra la dictadura, les detencions i les tortures, la solidaritat, el judi-

ci— queda el record del compromís, de la por, l’orgull d’haver viscut 

aquells moments, la sensació de rebel·lia, de sentir-se vius i protago-

nistes de la lluita per la democràcia i el canvi social, la reivindicació 

d’una actitud ètica. I sobretot queda la convicció que aquelles vivències 

tingueren una dimensió col·lectiva que va més enllà de les trajectòries 

personals. Són una petita part dels esforços i sacrificis que donaren a 

llum la democràcia a Espanya, enfront dels qui pretenien mantenir un 

sistema polític autoritari, posant de manifest que no tots van ser iguals.

Per això mereixen el record i el reconeixement públic, la seua con-

sideració com un patrimoni ètic, moral i cívic que la societat ha de 

preservar no com una cosa del passat, sinó com a fruit i expressió de 

valors plenament actuals: memòria per a mantenir el compromís per 

una societat més lliure i més justa, per a contribuir a una ciutadania 

activa que defense els seus drets.

Reunió del grup de detinguts el 23 d’abril de 1971, 25 anys després. Maig de 1996. / Autor: García Poveda. Arxiu Cartellera Turia.
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Grup d’Estudiants a l’edifici històric de la Universitat de València. 1967. / Autor: Luis Vidal. Arxiu Històric Municipal de València.



L’estat d’excepció de 1969  
Deu dones a la presó de València
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Després de 44 anys de la declaració de l’estat d’excepció de 1969, és 

significatiu que l’episodi de l’empresonament de deu dones a la presó 

provincial de dones, al gener-febrer, siga pràcticament desconegut i 

no haja estat reflectit en els dos estudis de referència del moviment 

estudiantil a la Universitat de València sota la dictadura franquista.1  

Aquesta omissió no és del tot imputable als investigadors, ja que ells 

mostren gran sensibilitat envers la participació de les dones en les 

lluites universitàries, sinó a la manera com les estudiants van viure la 

seua pròpia detenció i empresonament, al qual no van concedir una 

importància excessiva. Era un fet normal que els passara a altres es-

tudiants i antifranquistes. No buscaven cap mena de protagonisme, 

ni feren gala pública de la seua estada a la presó, ni es reivindicaren 

ni aleshores ni posteriorment com a represaliades, tot i que a moltes 

d’elles els canvià la vida. I això no implica que no assumiren amb or-

gull, ara i aleshores, el seu pas per la presó en la lluita contra la dicta-

dura i que després no s’afermaren en les seues conviccions.

Fins a aquell moment les detencions de dones estudiants havien es-

tat escasses i molt menys nombroses que les dels seus companys 

homes. Serà ara amb aquest estat d’excepció decretat a tot Espa-

nya, després dels avalots que hi hagué arran del suïcidi-assassinat 

de l’estudiant Enrique Ruano a les dependències de la comissaria de 

Madrid, que tenen lloc detencions massives d’universitàries. Unes 

com a resposta a accions pròpies del moviment estudiantil aleshores 

il·legals (assemblees, manifestacions) amb el consegüent processa-

ment per un tribunal militar o pel Tribunal de Orden Público, i altres 

de manera preventiva, ja que estaven fitxades per la policia i eren 

considerades «perilloses».

Més de la meitat d’aquestes estudiants van ser arrestades al seu do-

micili, fet que crida l’atenció, ja que els estudiants, tan bon punt es va 

conèixer la declaració de l’estat d’excepció, abandonaren la casa on 

vivien i, per tant, les detencions preventives les van afectar menys. 

Només Carmen Pertejo, coneguda dirigent estudiantil de dret, no era 

a casa quan anaren a buscar-la. Aquesta certa ingenuïtat era motiva-

da per una infravaloració de quin era o havia estat el seu paper en el 

moviment estudiantil. Algunes d’elles van pensar «detindran molta 

gent, aquesta nit», sense intuir que elles mateixes ho serien. A altres, 

tot i témer una detenció, les circumstàncies familiars els dificulta-

ven absentar-se de casa. En aquells temps els condicionants familiars 

afectaven molt distintament els xics i les xiques, i això era així fins i 

tot entre les famílies més progressistes, que pel que fa als rols de gè-

nere eren bastant conservadores. Les dones no gaudien de la mateixa 

llibertat que els homes i havien de donar explicacions per tot.

Aquest estat d’excepció és decretat després d’incessants lluites de 

les universitats a tot l’Estat, que de primer feren desaparèixer el SEU, 

sindicat feixista obligatori, després desbarataren l’intent per part de 

la dictadura de crear unes preteses associacions professionals d’estu-

diants (APE) i finalment originaren un òrgan democràtic i autònom, 

el Sindicat Democràtic d’Estudiants. La motivació de la declaració de 

l’estat d’excepció és exclusivament estudiantil, per fer front a la mo-

bilització universitària, i té per objectiu posar fi a aquesta i recuperar 

la iniciativa de règim a la universitat. Objectiu que fracassa, perquè 

malgrat les crisis successives del moviment estudiantil originat en 

gran part per la intensa repressió, aquest es mantindrà com un dels 

baluards de la lluita per la democràcia fins a la fi de la dictadura.

No és que el franquisme haguera tingut escrúpols per detenir, ve-

xar, torturar i fins i tot afusellar les dones, com es pot veure en els 

massius empresonaments i afusellaments contra dones al final de la 

Guerra Civil i en la llarga postguerra. No es coneix ben bé el nombre 

de detingudes polítiques a tot Espanya. Giulana di Febo,2 basant-se 

en diversos testimoniatges, les situa en més de 30.000 entre 1939 i 

1940. Tanmateix, aquest acarnissament amb les dones havia disminu-

ït en els anys seixanta, i sobretot era molt diferent per a les estudiants 

que per a les obreres. Hi havia hagut certes detencions i processa-

ments femenins, sempre minoritaris i causats per «una cantada» o 

per haver-les enxampades in fraganti en una manifestació o en un 

repartiment de pamflets, mai de forma preventiva.

Davant aquest salt qualitatiu que l’empresonament suposa, convé situ-

ar les dones en el seu context social i relacionar-les amb el potent mo-

viment feminista sorgit durant els anys setanta, molt actiu en la lluita 

contra la dictadura, i amb el naixement de les reivindicacions femenines.

De forma gradual s’havia produït una incorporació de les dones a la 

universitat malgrat el manteniment d’una ideologia des del comença-

ment del franquisme. N’és una prova l’article titulat «Nosotras» que 

al desembre de 1943, amb la publicació del SEU, Acción, expressava: 

«empezaba dando por conseguido el derecho de las mujeres a estudi-

ar y a graduarse pero denunciaba también que persistía la oposición 

de “algunos obtusos cerebros masculinos” porque su táctica había 

cambiado y ahora pasaba por acusar a las estudiantes de ser poco 

femeninas. La culpa recaía en parte en las “marisabidillas” y “sabion-

das” con “aire de suficiencia” y en las que utilizaban los estudios “para 
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evitar todos esos menudos deberes caseros que son la asignatura 

fundamental de toda carrera de mujer”.3 Malgrat aquest «clima», les 

dones havien passat de ser 197 a la Universitat de València, un 6,7%, 

en 1940-41, a 2.220 d’un total de 7.912, un 28% el curs de 1967-68.4 

Aquest increment vertiginós en la incorporació femenina als estudis 

superiors evidencia els profunds canvis operats en la societat espa-

nyola al llarg dels anys seixanta.

En aquesta època, la nostra universitat, com les universitats de la 

resta de l’Estat, es troba immersa en plena efervescència cultural i 

política, i són innombrables les assemblees i reunions, i una infinitat 

d’activitats culturals que intenten connectar l’àmbit universitari amb 

el que ocorre més enllà de les nostres fronteres. En aquest ambient 

se submergiran bastants xiques estudiants de forma entusiasta. Així, 

una part destacada d’elles participa en la lluita contra el SEU, en les 

reunions coordinadores i preparatòries d’estudiants i en les succes-

sives accions que donarien lloc al Sindicat Democràtic d’Estudiants. 

El fet que elles estaven en primera línia ens ho avalen les dades de 

què disposem sobre la seua presència en els organismes estudiantils 

democràtics. Així, en les eleccions sindicals del curs 67-68, les dones 

representen el 30% dels càrrecs sindicals a la Facultat de Filosofia, un 

22% a la Facultat de Ciències i un 15% a les de Medicina i Dret.5 Per-

centatges que es corresponen quasi mecànicament amb la proporció 

de dones en aquestes facultats, excepte el cas de Filosofia, que està 

molt feminitzada i on constitueixen el 60% de l’alumnat. Aquest me-

nor percentatge de participació en l’activitat sindical potser és degut 

al fet que aquesta carrera era una de les opcions de les classes més 

conservadores per a les seues filles, ja que es considerava més feme-

nina i un complement adequat per a una esposa més culta i moderna. 

Tenim poques dades de la presència de les dones en els càrrecs d’al-

ta representació a la facultat, però les de Filosofia ens indiquen que 

només tres dones van tenir accés als càrrecs de més responsabilitat.6 

Cal suposar que en la resta de les facultats també serien escasses, fet 

que indica ja un sostre de vidre.

Aquesta participació femenina destacada no és exclusiva de València, 

ja que s’havia donat a les altres universitats espanyoles. Participació 

que no havia deixat de donar-se en certs àmbits, sobretot obrers i 

polítics, ni durant els anys més foscos de la postguerra. Elles s’havien 

mobilitzat enfront de la repressió més brutal i els afusellaments. Elles 

van estar primerament implicades en accions defensives i solidàries 

que amb els anys donarien lloc a incipients plataformes d’unió. Així, 

«la coincidencia de muchas mujeres en las visitas a las prisiones de 

los hombres y el interés que pusieron en fomentar que otras mujeres 

perdieran el miedo y acudieran a visitar a sus familiares, la necesidad 

de unirse para enviar paquetes de ropa o dinero, fomentó la apari-

ción de mujeres dedicadas a acciones de solidaridad. Será incesante 

el surgimiento de grupos de mujeres alrededor de las cárceles y este 

ejemplo de actividad será ejemplo para el surgimiento de otras».7 

D’aquesta manera, «en 1953 aparece el primer grupo de mujeres 

organizadas, la Asociación de Mujeres Universitarias, integrado por 

mujeres de talante liberal y un nivel cultural por encima de la media; 

tienen un carácter democrático y antifranquista, aunque su programa 

no incluye la acción política». L’any 1960 sorgeix el Seminari d’Estudis 

Sociològics de la Dona, format per nou dones que es dediquen exclu-

sivament a l’estudi i la investigació.8

Això coincidia amb canvis legislatius importants. Així, segons Am-

paro Moreno, «la dictadura militar tuvo que olvidar su propósito de 

“liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica” y en 1960 promulgó 

la Ley de Derechos Políticos, Profesionales y Laborales de la mujer y 

el niño que sentó el principio de que el hombre y la mujer deberían 

cobrar por igual trabajo».9

Arran d’una certa liberalització, comença a Espanya una època 

d’expansió editorial i de mitjans de comunicació social, en general 

a l’empara de la Llei Fraga. Comencen a publicar-se obres fins ara 

relegades o prohibides, que suposen una obertura als corrents cul-

turals dominants al món. Aquesta obertura abraça les creacions fe-

menines més destacades que estaven originant una autèntica com-

moció i que originarien el que s’ha conegut com la segona onada 

de feminisme; així, en la dècada dels seixanta es tradueix La mística 

de la feminitat de Betty Friedan i circula en edició llatinoamericana 

El segon sexe de Simone de Beauvoir. L’auge d’aquesta temàtica el 

mostra el fet que en 1965 la revista Cuadernos para el diálogo edita 

de l’esmentat Seminari d’Estudis Sociològics sobre la Dona «Habla 

mujer, resultados de un sondeo sobre la juventud actual». A més, 

aquest mateix any apareix el llibre La mujer en España, realitzat per 

un col·lectiu de dones feministes de Barcelona.10

Quant a l’autoorganització de les dones, s’havien produït dos fets 

rellevants, que assenyalaven ja una concreció en plataformes reivin-

dicatives i d’actuació. En 1965 havia nascut el primer intent de consti-

tució d’un moviment autònom de dones amb un programa específic 

d’aquestes i amb una plataforma de lluita pròpia que es definia per 

les seues pròpies fundadores com el Moviment Democràtic de Do-
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nes.11 Uns quants anys més tard, en 1967, 1.518 dones subscriuen el 

document pels drets de la dona espanyola dirigit al vicepresident del 

Govern, que constitueix una autèntica declaració de principis entorn 

dels quals mobilitzar-se. Al costat de reivindicacions més concretes i 

immediates, s’hi planteja ja el control de la natalitat, el divorci o la pà-

tria potestat conjunta i es trau a la llum la qüestió jurídica de la dona, 

considerada en aquest moment com una menor d’edat.12

Les universitàries valencianes són receptives a aquest nou clima 

d’agitació social i cultural en què les dones es van qüestionant pro-

gressivament el seu rol de gènere. Les noves publicacions les van 

connectant amb el que passa en els moviments de dones a escala 

mundial i són àmpliament llegides, comentades i objecte d’apassio-

nades discussions i polèmiques en col·loquis, conferències i seminaris 

que s’organitzen a les diferents facultats.

Caminant cap al seu apoderament, les estudiants s’incorporen a la 

lluita sindical i política, més massivament a la primera perquè reque-

reix menys compromís i conscienciació. Ja hem vist la participació 

d’aquestes en l’organització sindical. Respecte al compromís polític, 

aquest no deixa de produir-se des de mitjan anys seixanta.

Cuadernos para el Diálogo, núm. 95, agost de 1971. / Arxiu Juan José López Hernando.

Biblioteca de l’edifici històric de la Universitat de València. 1967.
Autor: Luis Vidal. Arxiu Històric Municipal de València.
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En una relació de militants del Partit Socialista Valencià dels anys 

1964-1968, de poc més de 100 militants hi ha citades 9 dones.13 Major 

proporció de militants femenines es donava en l’organització d’es-

tudiants del Partit Comunista d’Espanya. Segons una llista de març 

de 1967, a València d’un total de 40 militants hi ha 10 dones, un 25%. 

Proporció molt més alta que en el conjunt del partit, que era del 9%, 

la qual cosa implica que les estudiants universitàries constituïen una 

avançada de la militància femenina comunista.14

Es comprova així que les universitàries s’han incorporat quasi espon-

tàniament a les organitzacions sindicals i polítiques que, en quasi tots 

els casos, estan liderades pels seus companys homes. S’han agrupat 

entorn de les reivindicacions estudiantils, professionals i democràti-

ques, a les quals van afegint les seues pròpies reivindicacions fent-les 

extensibles al mateix moviment per les llibertats. No ha sorgit entre 

elles la necessitat d’un moviment de dones autònom que, com hem 

vist, ja està present a Espanya des de 1965 entorn del MDM, però a 

València, per diverses raons i fonamentalment la repressió, es retar-

darà el seu naixement fins al final de 1969. Tampoc existeix una cons-

ciència diàfana del masclisme subjacent en el moviment estudiantil 

que més tard les mateixes universitàries denunciaran. Malgrat això, 

les dones de la dècada dels seixanta són a les facultats valencianes 

unes pioneres, un embrió de la tendència que posteriorment desem-

bocarà en el moviment feminista dels setanta al País Valencià i que 

tant de protagonisme tindrà en la Transició.

En aquesta convulsa situació cultural i política estaven immerses 

les deu dones que durant poc menys d’un mes compartiran vivèn-

cies i inquietuds en una experiència que els deixarà una profunda 

empremta. Així, compartiran cel·la Carmen Blanes Rodríguez, Rosa 

Bueno Bertomeu, Emilia Ferrando Corell, Agustina Guillem Cuesta, 

Mercedes Guillem Nácher, Ana Montesinos Marín, Blanca Munárriz 

Gandía, Victoria Rius Pérez, Elisa Sanchis Pérez i Carmen de la Torre 

Vecino. Són universitàries entre 19 i 23 anys de diferents facultats. 

Una de ciències, una altra de dret, dos de medicina i sis de filo-

sofia. Una d’elles està embarassada i totes, excepte una que ja és 

llicenciada, estan enmig de les seues carreres. Moltes han ocupat 

o ocupen càrrecs sindicals o polítics, però totes són activistes uni-

versitàries. Encara que hi ha una majoria de militants del PCE, n’hi 

ha d’altres grups polítics i no afiliades.

Provenen de diferents classes socials, amb un cert predomini de la 

classe mitjana, encara que amb presència d’integrants de famílies 

molt humils. Són filles de vencedors i vençuts de la Guerra Civil, 

amb divergents vivències familiars del seu significat i en bastants 

casos amb un silenci aclaparador sobre la contesa i la repressió 

posterior. Tot i que van arribar a la presó per diferents raons, totes 

estaven relacionades amb la lluita universitària, unes a l’espera del 

seu processament pel tribunal corresponent i les més, a la presó 

preventiva i multades amb 20.000 pessetes de l’època que després 

d’una discussió conjunta van decidir no fer efectives, la qual cosa 

els suposà vint dies d’arrest domiciliari. La decisió de no pagar la 

multa obeïa a dues raons. La més combativa es basava en la con-

vicció de no donar els diners a un Estat repressiu i dictatorial, i no 

reconèixer-li les seues actuacions. L’altra, de caràcter més defensiu, 

es basava en el fet que, per haver suprimit l’estat d’excepció diver-

sos articles del Fuero de los Españoles, les detencions eren més 

possibles que mai i res no garantia que, després de pagar la multa, 

no tornaren a ser empresonades.

L’arribada a la presó constitueix un xoc per a totes elles. Cap d’elles 

no havia estat abans a la presó i es troben a altes hores de la nit en 

un lloc tètric i fred. S’apodera d’elles un cert desassossec davant una 

situació desconeguda, que contrasta amb la sensació d’alliberament 

d’abandonar la comissaria. Ara ja no les interrogaran i per tant no po-

dran ser objecte de les sempre possibles vexacions i maltractaments.

Quan se situen en el nou entorn, espontàniament començaran a ac-

tuar com un col·lectiu que raona el que cal fer, pren posicions conjun-

tes i elabora estratègies de supervivència. Aquesta unitat d’actuació, 

afegida a l’autèntica revolució que suposava deu preses polítiques en 

una població d’una trentena de comunes, va desorientar les funcio-

nàries, acostumades a l’obligada docilitat i submissió de les internes 

que arribaven a casos de servilisme. La Presó Provincial de València 

era un centre molt menut i ja no estaven acostumades a tenir detin-

gudes polítiques. Lluny quedaven ja els temps de la derrota i la post-

guerra, en què la presó havia estat saturada de republicanes. Segons 

una dada que hem trobat, «en los tiempos de la inmediata entrada de 

las tropas sólo entre abril y noviembre de 1939 se produjeron cerca 

de 1.500 ingresos».15

Les funcionàries no sabien com actuar, començant per la mateixa di-

rectora i pel capellà de la presó. Per sort ja no hi havia monges, que 

tan nefastes havien estat als centres de detenció de dones durant el 

primer franquisme. Des del primer moment, les estudiants prenen 

posicions comunes, es neguen a assistir als oficis —no hi ha creients 

entre elles— i reivindiquen un espai propi, el qual aconsegueixen 

amb la imprescindible ajuda de la mestra de la presó, Presen Sáez 

Estudiants a la biblioteca de la Universitat de València. 1967.
Autor: Luis Vidal. Arxiu Històric Municipal de València.
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Descatllar, antifranquista i de sòlida trajectòria feminista, que els va 

oferir l’escola on ella ensenyava a les preses. D’aquesta manera les 

detingudes pogueren gaudir d’un entorn més amable i d’una relativa 

independència lluny de les mirades de les funcionàries. Aprofitaran 

el seu pas per l’escola, que posseïa també una petita biblioteca, per 

reivindicar més qualitat en els seus fons, integrats només per novel-

letes roses del tipus Corín Tellado.

La presó també les va posar en contacte amb una realitat que desco-

neixien: la de la petita delinqüència femenina i de l’opressió afegida 

que comporta el tancament per a les dones, ja que moltes d’elles 

estaven amb els seus fills petits. Van conèixer de primera mà la dure-

sa de certes vides situades als marges de la societat. La relació amb 

aquestes, en general, va ser bona ja que les comunes les miraven amb 

respecte, encara que no les comprenien, i les estudiants, en contra-

partida, tingueren una actitud oberta i acollidora envers elles.

L’experiència personal carcerària va ser divergent en funció de les di-

ferents situacions biogràfiques. Les que veien perillar els estudis per 

possibles pèrdues de beques en represàlia pel que havia succeït o es-

taven pendents de prestar declaració per imputacions en judicis amb 

petició de condemna molt severes s’ho passaren malament, sumides 

Simone de Beavoir.  
El segundo sexo, 1963.

Betty Friedan.  
La mística de  
la feminidad, 1964.
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en una profunda preocupació. La mateixa que embargava aquelles els 

pares de les quals o eren adeptes al règim o molt autoritaris, i esta-

ven atemorides de tenir un conflicte familiar greu. Altres, però, la van 

viure de manera més militant, com un episodi més en l’enfrontament 

amb el règim del qual havien eixit relativament ben parades i un pas 

més en la seua lluita per les llibertats. Malgrat el fort impacte amb 

què va ser viscuda l’estada a la presó, totes en van eixir refermades 

en les seues conviccions.

Després de dècades de silenci, en aquests últims temps s’ha publicat 

abundant bibliografia sobre les dones a les presons franquistes. Per a 

una referència a la situació repressiva d’aquestes a València durant els 

anys de la postguerra, vegeu l’estudi d’Ana Aguado i Vicenta Verdugo.16 

Tanmateix, desconeixem que s’hagen realitzat aportacions sobre les 

preses polítiques en els anys àlgids de la lluita antifranquista, tot i que 

hi hagué un nombre important d’empresonaments femenins. Només 

Ricard Vinyes en Irredentas17 dóna notícia, en un capítol final, de l’esta-

da d’algunes dones a la presó de dones de Barcelona, en l’estat d’excep-

ció de 1969 i en el de 1975, on s’exposa que malgrat els canvis produïts 

es donava «la continuidad esencial del sistema y sus objetivos». Aques-

ta és una llacuna que investigacions successives haurien d’omplir per a 

poder avaluar la història de la repressió política femenina al nostre país, 

les diferents etapes i l’evolució del sistema carcerari i la permanència o 

no dels seus objectius inicials: «Castigar, purificar y reeducar».18

Encara que la vivència carcerària d’aquestes deu universitàries no va 

tenir res a veure amb la crueltat dels empresonaments de la post-

guerra, no deixà de tenir trets de duresa i de dolor, pal·liats en part pel 

seu comportament valent i decidit, la decisiva ajuda de Presen Sáez 

Descatllar i el desconcert i la incapacitat de reacció de les funcionà-

ries de la presó. No obstant això, les detencions ocasionaran greus 

conseqüències en les seues biografies personals i laborals. Se’ls va de-

negar el passaport, i per a alguna d’elles va suposar no poder eixir del 

país fins a la fi de la dictadura. Les que es van dedicar a l’ensenyament 

en anys posteriors es van veure privades de poder exercir la docència 

en centres oficials, ja que era obligatori l’anomenat certificat de bona 

conducta política i social, expedit per la policia, i que no se’ls va ator-

gar. Més dures van ser per a algunes les implicacions familiars. Si bé, 

en general, les famílies van reaccionar bé, no ho van fer íntegrament 

i va haver-hi algun enfrontament fort que va obligar a canviar de vida 

i a abandonar la llar familiar.

Les motivacions que portaren aquestes dones a qüestionar la seua 

societat, a apostar per una altra de més justa en què les llibertats fo-

ren la norma, assumint el compromís d’actuar juntament amb altres 

dones i homes, poden ser comunes, d’alguna manera, a les que avui 

dia porten la joventut a mobilitzar-se, salvant la diferència dels riscos 

que aleshores suposava i que ara, per tant, estan absents. Es movien 

per una sensació de disgust davant el present i d’insatisfacció davant 

el futur que els esperava. Unes estaven influïdes per les conviccions 

polítiques que els havien transmès els pares, que els parlaven d’una 

altra forma de convivència. Altres partien d’una inquietud intel·lectual, 

cultural i social que les havia portades a devorar determinades lectures 

i a analitzar negativament tot allò que passava al voltant seu. O es ba-

saven en uns ideals humanistes o cristians que contrastaven fortament 

amb la realitat de l’Espanya franquista. Que potser no són semblants, 

aquestes raons, a les que condicionen el sorgiment en tota la joventut 

mundial de moviments que qüestionen la seua societat, i que al nostre 

país s’han concretat en l’anomenat 15-M, i més concretament en les 

protestes juvenils contra les retallades en l’ensenyament?

Fer venir a la memòria aquesta experiència com a part «del esfuerzo 

de la ciudadanía por conseguir relaciones sociales equitativas, cons-

tituye un patrimonio ético de la sociedad democrática»,19 en paraules 

de Ricard Vinyes. Per això, pensem que és imprescindible fer present 

el passat com a font de reflexió i com a reivindicació d’actituds i com-

portaments vitals que, malgrat formar part de la nostra immediata 

història, la crisi actual en què estem immersos, ha tornat a posar en 

primer lloc la seua necessitat.

Perquè aquestes deu universitàries que, en el seu moment, es troba-

ren en una situació històrica i personal convulsa, de profunds canvis 

diferents però no menys apressants i intensos que els actuals, no eren 

persones especials, no eren «heroïnes», formaven part d’un conjunt 

de persones que es «movien». Elles, juntament amb tot el moviment 

antifranquista, il·luminaran una societat democràtica avançada, que 

en els nostres dies està en perill perquè les conquestes dels drets no 

són irreversibles i estem assistint al desmantellament de l’estat del 
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benestar, a la pèrdua de qualitat de la nostra democràcia i l’establi-

ment en el conjunt de la ciutadania d’un sentiment d’impotència i de 

por, d’un «no hi ha alternativa».

Donar publicitat a aquesta breu història d’aquestes dones que amb 

la seua actuació posaren el seu gra d’arena en la batalla contra la 

dictadura i per les llibertats, com a part inqüestionable del seu propi 

alliberament com a dones, és també contribuir a trencar la invisibili-

tat que sol acompanyar les accions femenines, que sempre tendeixen 

a oblidar-se o a quedar en segon lloc com mostra el desconeixement 

del fet que narrem. Per això no és ociós afirmar que les dones han 

participat al llarg de la història en tots els fets encaminats a aconse-

guir societats més justes i equitatives, i la lluita antifranquista no n’és 

una excepció. Elles han estat constantment en primera línia.

El grup de dones detingudes en 1969, a la porta de la presó model de València, 43 anys després. 2012. / Autor: Gran Angular.

Presen Sáez, bibliotecària de la presó de dones.
c. 1970. / Arxiu de la família Sáez.
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Primavera valenciana, 2012. / Autor: Germán Caballero.



Primavera valenciana

Celia Amorós Puente

1. Aquests grups es caracteritzen per l’absència 
de jerarquies i estructures: qualsevol membre és 
intercanviable respecte de qualsevol altre. Jean 
Paul Sartre, Critique de la raison dialectique. Bi-

bliotèque des Idées. Editions Gallimard, 1960, 
pp. 391, 409, 410, 413, 424, 425, 427, 431, 432, 438, 
443, 446, 448, 451, 588, 627, 641, 647, 649 i 655.

La primavera valenciana, pel fet que s’hi celebren les mundialment 

conegudes festes de Sant Josep, les anomenades Falles, s’associa al 

folklore, la dissipació, la gresca... És xocant d’entrada que una prima-

vera festiva presente una altra cara tràgica, conflictiva, sagnant. I que, 

a més, aquesta cara siga precisament un rostre juvenil, adolescent 

fins i tot, indignat, reivindicatiu, ensangonat en alguns casos. Amb la 

particularitat que es tracta, no ja de rostres adolescents universitaris 

ja avesats a les manis, a les lluites contra els grisos que proliferaven 

en el franquisme... Es tracta d’estudiants més joves, d’ensenyament 

mitjà, que protestaven, en principi, contra les retallades en educació, 

i, davant la brutalitat de la resposta policial, contra la repressió de 

què eren objecte.

L’Institut Lluís Vives va tenir en aquest context un protagonisme molt 

especial: es van sumar a les protestes alumnes i desenes de professors. 

Com en els moviments antiglobalització, les xarxes socials emergents 

van tenir una funció essencial en la convocatòria de la protesta. Però 

el tret més significatiu és l’edat dels actors socials, «menors d’edat, de 

quinze a disset anys». Hi van rebre amenaces, com ara que se’ls empor-

tarien a Guantánamo, i també colps, espentes i moradures.

Aquesta insòlita «primavera valenciana» segueix i segueix... Un al-

tre dels recursos repressius posats en joc són les multes. És obvi 

que els xics i les xiques menors d’edat no poden pagar-les... S’impli-

ca d’aquesta manera els adults, pares, professors, per tal d’impug-

nar-les, ja que van ser imposades sense els requisits jurídics perti-

nents. Els multats es reunien per repel·lir les agressions en «grups 

en fusió», d’acord amb la denominació de Jean Paul Sartre.  Ens tro-

bem així amb un Institut Lluís Vives que és l’adaptació valenciana 

de la Presa de la Bastilla.

El més notable d’aquesta versió primaveral de la Presa de la Bastilla 

és el seu marcat caràcter intergeneracional. Que professors i alum-

nes emprenguen una lluita comuna per la qualitat de l’ensenyament 

marca la primavera d’un cicle d’estacions que esperem que puga 

continuar. Versió del Maig del 68 per a adolescents, es pot esperar 

que continue la lluita comuna? Els conats de la llibertat tenen com 

a antecedents moltes primaveres: la Primavera de Praga, Vietnam... 

Esperem moltes primaveres no plasmades en un folklore insuls, sinó 

carregades d’anuncis de llibertat... Curiosament, les protestes d’alum-

nes i professors, en compte de generar-se dalt i avançar cap avall, és a 

dir, arrancar de la universitat i anar perdent energia reivindicativa fins 

a l’ensenyament mitjà, es van desencadenar en els nivells més baixos 

de l’ensenyament fins a assolir aquells en què és possible una consci-

ència clara de deficiències en l’exercici de l’educació. Seria al mateix 

temps interessant i complicat investigar quin grau de consciència pot 

haver-hi en els alumnes de primària, per exemple, de les deficiències 

dels serveis que se’ls presten a fi, no només de resoldre les deficiències, 

sinó d’adquirir l’hàbit de la reivindicació raonada.

Esclat de la primavera a la primavera: alumnes que van adquirint una 

relació conscient amb la cultura no sols es queden aclaparats davant 

els brots de saber que van emergint davant la seua mirada: els exami-

nen, els desgranen, els contrasten. Aquests petits humanistes a la pri-

mavera del saber tenen davant els objectes del coneixement una ac-

titud primaveral: fresca, curiosa, sense prejudicis. Les seues actituds 

evoquen aquella estimulant primavera de les Quatre estacions de 

Vivaldi carregada en clau estètica de potencialitats emancipatòries.

Sobre primaveres i emancipacions

Però, què és l’emancipació d’un xiquet, d’una xiqueta? No té res a 

veure amb el tòpic de l’«infant precoç», d’un infant que, justament, 

no és un infant. Justament, perquè és un xiquet o una xiqueta li so-

Estudiant a l’edifici històric
de la Universitat de València. 1967.
Autor: Luis Vidal.
Arxiu Històric Municipal de València.
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bra aquest estendard de «la precocitat»: l’emancipació dels infants és 

l’exigència que se’ls proporcionen els mitjans per a expandir la seua 

llibertat com a llibertat. Perquè la llibertat creix. La infància creix. I, 

perquè creix amb la llibertat, quan apareix amb els brots d’aquella 

primavera que és eclosió de la relació amb la realitat, no tolera que 

els apaivaguen, que només els deixen desenvolupar-se a mitges. La 

Llibertat comporta les condicions de la llibertat, exigeix els mitjans 

per a un procés emancipatori tal com s’exigeix a si mateixa. I exigir-se 

a si mateixa com a fi implica reivindicar tot tipus de mitjans per a 

realitzar-se com a llibertat. Per això, com a derivació lògica, brollen 

consignes de rebuig a les retallades dels mitjans necessaris per al 

desenvolupament adequat dels programes docents. Semblaria com 

si mai ni de la forma tan precoç la llibertat no haguera sabut que no 

és un ens abstracte: llibertat per a una xiqueta és desxifrar un pro-

blema matemàtic (i això, avui en dia, requereix ordinadors); llibertat 

per a un xiquet és organitzar un grup mixt per a la realització d’un 

dibuix complex (per descomptat, la llibertat no té sexe); la llibertat 

s’experimenta en els nostres infants com a llibertat que no renuncia 

a les condicions de possibilitat del seu desenvolupament. Els xiquets 

i les xiquetes intueixen cada vegada més que no són els sermons dels 

profes el que els fa lliures. Mitjans. Mitjans materials. Més mitjans. La 

llibertat no es retalla i, com no ho fa, exigeix, perquè ho intueix, que 

no es retallen els mitjans per a realitzar-la.

La lluita per la llibertat no es produeix sense modulacions. Busca 

l’alliberament un infant, un adult, una dona, un ancià, una adolescent. 

No són els mateixos els obstacles que oposa a la pròpia realització 

lliure l’edat, el sexe... Sobre l’edat hem pogut esbossar alguns sugge-

riments relacionant-la amb les primaveres, amb aquelles eclosions 

autoafirmadores que s’esplaien...

No hem dit res encara en relació amb el sexe, com si fóra neutre. 

Però les nostres lluitadores antifranquistes sabien, amb aquell saber 

existencial que és vivència i realització —Simone de Beauvoir ens ho 

va transmetre en El segon sexe. Els fets i els mites—, que una dona lluita 

en la modalitat femenina de la condició humana. No lluita com una 

fera —perquè és humana— ni com un ésser humà sense més, perquè 

de la seua capacitat per a protegir i educar depèn la continuïtat de les 

lluites humanes contra l’opressió.

El segon sexe, veritable monument a la llibertat, l’oferia a la seua pri-

mavera, quan fruits com els del moviment sufragista ja havien pogut 

madurar. Però potser precisament per això, el seu discurs era parti-

cularment idoni per a donar forma a les ànsies difuses d’una societat 

que es definia més pel que rebutjava que per uns contorns precisos 

on plasmar el que volia... Això..., no viure oprimides. En línies generals, 

era això el que l’obra mestra de Simone de Beauvoir (1949) comuni-

cava a les adolescents i universitàries espanyoles que van aconseguir 

rescatar-la de l’índex dels llibres prohibits per l’Església.

Més tard i en un altre context, pròxim a la Transició, les joves hispà-

niques antifranquistes i democràtiques reben una altra obra mestra, 

d’aquelles que esdevenen de referència, en aquest cas procedent dels 

Estats Units. Portava per títol La mística de la feminitat i n’era l’autora 

Betty Friedan. Es podria resumir aquest llibre afirmant que és abans 

que res un diagnòstic. Encara que és moltes més coses. S’ha dit que 

té com a mèrit essencial el fet de «posar nom al problema que no té 

nom». En què consistia aquest particular problema sense nom? Ací 

caldria desplegar tota una fenomenologia relativa a les dones nord-

americanes, fonamentalment de classe mitjana, convertides en ames 

de casa després d’haver hagut d’abandonar els seus llocs de treball 

quan els homes van tornar de la guerra. Disposaven d’electrodomès-

tics, parcel·les enjardinades: no se les podia anomenar fregadores, 

sinó «directores gerent de la llar». I, tanmateix, aquestes peculiars 

gerents llanguien, presentaven símptomes neuròtics, depressions... 

Un complex curiós apareixia per primera vegada en la història de les 

dones: no eren professionals, encara que moltes ho havien sigut i ha-

vien hagut de renunciar-hi perquè la nova versió del caçador poguera 

realitzar-se; no responien tampoc al tipus de la clàssica dona de sa 
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casa, perquè eren cultes, polivalents... Constituïen un problema, un 

problema nou el d’aquestes innominades. Però Betty Friedan es va 

aventurar a posar un nom al problema quan va identificar-ne l’arrel: 

la tornada de la guerra dels homes havia imposat la necessitat d’una 

feminitat, diguem-ne, reciclada. Reciclada en l’aspecte sexual, en el 

domèstic, en el social, en el cultural. Calia que la feminitat es recicla-

ra, precisament, per a no deixar de ser feminitat, la feminitat que re-

querien les noves formes d’educació dels infants, les noves relacions 

socials, les noves marques industrials... Comptat i debatut, un bany 

de moderna espiritualitat perquè les dones que es veien en la neces-

sitat d’evolucionar, dins d’un ordre, no deixaren de ser dones. Això 

era «la mística de la feminitat». El nom amb què Friedan va batejar el 

problema que no té nom.

A l’Espanya dels seixanta vam rebre La mística de la feminitat amb 

retard: en dones que mai havien exercit cap treball extradomèstic, 

més afins al model de Primo de Rivera que a les ames de casa recicla-

des ianquis, la mateixa recuperació del llibre va col·laborar a generar 

un món femení un poc més aggiornat, amb alguna avançada univer-

sitària, generant sensibilitats més democràtiques en les dones que 

anaven assumint un new look.

Recorde que quan el llegíem per primera vegada —jo vaig tenir l’ho-

nor de presentar-lo a l’hemeroteca de la Facultat de Filosofia i Lletres 

el mateix any en què es va publicar a Espanya, 1965— va causar en 

nosaltres un gran impacte: proposava un tipus de dona molt diferent 

de la que havia oficiat com a falangista assumint el model de Primo 

de Rivera. Discutíem a la sala si l’ús dels pantalons era acceptable 

per a les dones —i més encara al recinte universitari— i si el fet de 

cursar una carrera significava per a les xiques un ornament més que 

les feia més valuoses en el mercat del sexe —hi havia qui, al contra-

ri, considerava que les masculinitzava— o si s’orientava a l’objectiu 

substantiu d’equiparar-se amb els homes en l’àmbit del saber. Cada 

vegada més xiques corrien davant els grisos que reprimien les rei-

vindicacions d’una joventut que no volia com a futur un món com el 

dels pares: reclamaven democràcia, triar els seus dirigents, llibertat 

d’expressió... En suma, posaven en dubte el règim de Franco amb la 

mateixa energia que els seus companys mascles i s’orientaven a un 

esdevenidor que rebutjava fil per randa el que dissenyava La mística 

de la feminitat. Encara que el context era molt diferent, en molts as-

pectes s’hi van homologar aviat; van començar a aparèixer a Espanya 

els electrodomèstics, els barris residencials... I, sobretot, el Nou Pla 

de Desenvolupament demanava nova mà d’obra que va assumir prag-

màticament la femenina... Érem lluny del lema franquista «allunyar la 

dona casada del taller i de la fàbrica».

Els joves antifranquistes no es limitaven en molts casos a revindicar 

la democràcia: volien una societat socialista en les seues diverses 

modalitats, des del model comunista del PC fins a la socialdemocrà-

cia. Però cada vegada es posava menys en qüestió la igualtat sexual: 

van començar a publicar-se llibres, pamflets, en què es defensava ar-

gumentadament com a necessària i en què s’exhortava a posar-la en 

pràctica; no hi havia una veritable democràcia sense igualtat sexual.

La llibertat no té en compte sexes ni edats: unifica els trams i ho-

mologa les modalitats de la vida humana: el xiquet de dotze anys de 

l’ESO i la jove de divuit de la carrera de Biològiques s’entenen perquè 

volen el mateix: que els mitjans de l’accés al saber no patisquen re-

tallades, perquè amb això pateix la llibertat que va íntimament unida 

al projecte humà del coneixement. Perquè coneixement i llibertat 

són el mateix. Com deia Sartre, la llibertat vol saber per realitzar-se. 

Si ha de superar la dada en brut cap a un projecte conscient, haurà 

d’il·luminar la dada per mitjà del coneixement. I la dada només re-

vela els seus contorns com a dada a una llibertat que la requerisca 

per al seu projecte. Així, no es poden retallar els mitjans del saber 

sense empobrir la llibertat. I perquè així ho intueixen —encara que, 

naturalment, no ho tematitzen— els nostres herois de la primavera 

valenciana respiren llibertat en cada alè de protesta per la retallada 

dels mitjans del saber.

Primavera valenciana, 2012. / Autor: Germán Caballero.

Estudiants al claustre de l’edifici històric de la Universitat de València. c. 1965
Arxiu Rosa Pastor.
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A— Señora Ascensión, que me han dicho que su hija es del amor libre. 

B— ¡Uy! Pero ¡¿Qué dice?! ¿Por qué? 

A— Que sí, que sí, porque se sienta en el suelo en la universidad.

Aquest diàleg va tenir lloc l’any 1968 en una parada de companatges 

del Mercat Central entre la venedora (A) i Ascensión Valls (B), mare de 

qui escriu. Recorde perfectament ma mare contant-m’ho entre escan-

dalitzada i divertida, i la meua reacció rabiosa pensant fins quan po-

dria aguantar un entorn tan retrògrad i —per a mi, llavors— asfixiant.

Quan, al llarg del meu treball com a professora de Llengua i Anàlisi 

del Discurs a la Universitat Autònoma de Barcelona, he hagut d’ex-

plicar la construcció de les identitats en els anys de l’adolescència i 

la joventut, sempre conte que, quan jo era jove, en els anys seixanta, 

la meua manera de mostrar externament que era diferent del món 

adult consistia bàsicament en tres coses: portar pantalons, fumar i 

dir paraulotes. I també —efectivament— seure en terra, ja fóra a la 

universitat, al Parterre o a la Glorieta.

De “Preu” a primer de “Comunes”

Aquesta història té un «preludi»: el curs preuniversitari (1966-1967) 

a l’institut de xiques Sant Vicent Ferrer. Recordem que en aquella 

època, a València, només hi havia dos instituts: el de xics era el Lluís 

Vives, i el de xiques, el Sant Vicent Ferrer.

Jo tenia el meu lloc a la tercera fila, però sentia admiració i respecte 

per les xiques de la primera fila (des de cinquè de Batxillerat sempre 

l’ocupaven les mateixes i en el mateix ordre: RR, CB, CG, DS i MV) i 

per una xica de la segona (ML). Em semblaven diferents; eren apli-

cades, intel·ligents i, alhora, atrevides, divertides i rialleres. En quasi 

totes les classes, jo —carregada amb la meua cadira— demanava als 

professors que em deixaren seure entre DS i MV; habitualment hi 

accedien, supose que per mantenir-me callada i quieta. Eren xiques 

que provenien de famílies de classe mitjana, en diversos casos de 

famílies liberals o d’esquerres, i que havien estudiat abans a l’Aliança 

Francesa. Supose que també em sentia més pròxima a elles perquè 

jo, encara que procedia d’una família humil, portava ja uns quants 

anys viatjant a Tolosa de Llenguadoc, on el meu germà major —que 

feia classes a la Universitat de Le Mirail— vivia amb la seua família. En 

aquells viatges havia conegut formes diferents de vestir (les primeres 

minifaldes), altres músiques (d’Adamo i Sylvie Vartan a Brassens, Brel 

o Léo Ferré), altres lectures (des de Tintin fins als escriptors de la 

Generación del 27 o de la postguerra), en definitiva, altres formes de 

viure. De fet, recorde que hi havia un parc on acudien molts exiliats 

espanyols, i un dia el meu germà em va dir: «Mira, ací fa molts anys 

que estan matant a Franco». Jo havia sigut una xiqueta catòlica tra-

dicional i vaig començar a ser catòlica progre (vaig passar d’Acción 

Católica a l’organització de Juventudes Estudiantes Católicas, la JEC) 

per a, més endavant, convertir-me en una atea convençuda.

Al llarg del curs, vam començar a anar a estudiar ML i jo a la biblioteca 

de la Universitat, al carrer de «La Nave» —com es deia llavors. Recorde 

que en els descansos de l’estudi —que cada vegada eren més freqüents i 

més llargs— miràvem des del claustre del primer pis el que passava baix, 

(ad)mirant el que seria el nostre escenari en un futur pròxim. Observà-

vem xics i xiques que conversaven en grupets, ens fixàvem en les seues 

maneres de vestir, de moure’s, en les seues formes de (des)pentinar-se...

I va arribar l’octubre de 1967. Començava l’aventura universitària... El 

nombre d’estudiants del primer curs de Filosofia i Lletres era més o 

menys de tres-cents; com no hi havia cap aula on cabera tanta gent, 

les classes s’impartien al Paranimf. Recorde aquells bancs i butaques 

entapissats en vellut roig, les catifes del mateix color, la palestra on se 

situaven els professors, a la part alta d’unes escales, darrere d’una taula 

de fusta noble. A les classes d’Història de l’Art —que eren tremenda-

ment avorrides—, s’apagaven els llums mentre passaven diapositives; 

bastants estudiants aprofitaven la foscor per anar-se’n de classe, però 

l’enorme porta del Paranimf grinyolava en obrir-se i més d’una vegada 

el professor encenia de sobte els llums i agafava algú arrossegant-se 

sobre el corredor encatifat del centre anant cap a la porta...

El meu grup es va ampliar bàsicament amb algun company de curs 

(EG, LR) i algun d’altres facultats (LP). Hi hagué eleccions a represen-

tants del recentment estrenat Sindicat Democràtic. Hi havia movi-

ment, clandestí i complex. Vam començar a relacionar-nos amb com-

panys i companyes de cursos superiors que ens animaven a participar 

en el moviment estudiantil, de marcat caràcter antifranquista.

I les nostres activitats s’ampliaven amb lectures, cinema, música, te-

atre, excursions, reunions en cases particulars o en bars com Los Pa-

jaritos, o el bar del Club Universitari, i molt especialment Capsa, una 

espècie de pub que van obrir al barri del Carme Rafa Ferrando i Lluís 

Fernández, del tot innovador, tant per la decoració —llums baixos, fo-

tos d’artistes de cinema a les parets, seients baixos tipus puf...— com 

per la música que hi posaven i perquè tenia una pantalla en què pro-

jectaven curts o pel·lícules. Ens hi trobàvem amb estudiants d’altres 

carreres, amb gent del món del teatre, del cinema, amb pintors; en 

una paraula, el que es deia llavors la «progressia» valenciana.

Tal com ens anàvem fent

Amparo Tusón Valls
Universitat Autònoma de Barcelona
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Dis-me com parles i et diré què lliges  
(i qui ets o aparentes ser)

Crec poder afirmar que en aquells dos cursos de «comunes» vaig lle-

gir més que mai (per descomptat més que mai fins llavors). Llegia 

tot el que em queia a les mans, bàsicament el que em proposaven 

les amistats acabades d’estrenar: lectures que incloïen bàsicament 

psicoanàlisi (Freud, Erich Fromm...), marxisme (Marx, Engels, Lenin, 

Trotski...) i sobretot molta literatura francesa (Rimbaud, Baudelaire, 

Bataille, De Beauvoir, Sartre, Althuser, Foucault...). I el que llegíem 

era sempre motiu de comentaris, discussions i intents d’aplicació a la 

nostra vida quotidiana. És important assenyalar que aquelles lectures 

no venien proposades per professors, sinó que partien de nosaltres 

mateixos, es tractava d’una formació en paral·lel i entre iguals. Trac-

tàvem d’articular, de combinar, la lluita antifranquista amb les idees 

i les pràctiques generades en el moviment de Maig del 68, que ens 

arribaven principalment de França.

Per a mi, tot era com un còctel a vegades difícil d’entendre o d’assi-

milar, però sé que anava calant i canviant la meua forma de veure el 

món; per descomptat amb moltes contradiccions, confusions, inse-

guretats, desorientació a vegades, conflictes interiors; crec que fins i 

tot de vegades ho vaig viure amb una certa angoixa per no estar «a 

l’altura» d’aquelles persones que tant estimava i admirava, però que 

em portaven alguns anys d’«avantatge» intel·lectual i vital.

Sota l’influx del que llegíem, la nostra manera de parlar també can-

viava. Per començar, dèiem paraulotes, una cosa que, especialment 

en boca de les xiques, era trencadora (o això crèiem i per això ho 

fèiem), però també incorporàvem lèxic procedent de la psicoanàlisi 

o del marxisme en les nostres converses (lluita de classes, revolució 

—política i sexual—, repressió —política i sexual—, ideologia, ego i 

superego...). Perquè el nostre interès era combinar la revolució so-

cial amb la revolució personal: «L’autorepressió és més forta que la 

repressió», recorde que dèiem, referint-nos a la necessitat de tren-

car les barreres que individualment portàvem al damunt per a po-

Estudiants en l’aula magna de l’edifici històric de la Universitat de València. 1967.  
Autor: Luis Vidal. Arxiu Històric Municipal de València. 
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der trencar així les que ens imposaven des de fora. Perquè havíem 

d’«alliberar-nos per a realitzar-nos».

Fumàvem i sèiem en la posició de lotus en terra, o als escalons de 

parcs i edificis; passejàvem de bracet o agafats pel muscle xics i xi-

ques. I sí, «érem de l’amor lliure» (almenys d’intenció...).

En fi, lectures, paraules, postures i gestos que contribuïen a formar 

unes personalitats que preteníem radicalment diferents de les que el 

món adult en un ambient de dictadura ens havia inculcat i ens pro-

posava. Les xiques ja no pensàvem a casar-nos i formar una família a 

l’estil de les nostres mares, el nostre projecte era tenir una professió i 

exercir-la, ser autònomes i alliberades.

De la faixa i la lligacama als leotards,  
la minifalda i els pantalons

Els canvis van arribar també a la nostra manera de vestir. Les xiques 

havíem passat de l’adolescència a la primera joventut sota el martiri 

de les faixes i les mitges, que així es deien perquè justament arribaven 

a mitjan cuixa, on s’havien de subjectar amb portalligacames i lliga-

cames, artefactes que queien els uns o se soltaven els altres així que 

corríem o botàvem. Van arribar els leotards o panties, i ja ho deia la 

publicitat: «No son medias, son enteras». I si bé els primers leotards 

eren horrorosets de color i textura, tenien el gran avantatge d’arribar 

a la cintura com els actuals leggings, i per això permetien major lliber-

tat de moviments. La faixa «tub», que s’enrotllava cap a la cintura a 

penes et movies un poquet «de més», també va deixar pas a la faixa 

«pantaló», una miqueta més còmoda però que estrenyia igualment. 

Aviat deixaríem de portar aquelles peces que, igual que les sabates 

de tacó d’agulla, eren com un símbol de la subjecció de la dona, que 

no s’havia de moure massa en cap sentit que no fóra el de les tasques 

domèstiques —dona domesticada.

Buscàvem nous estils, sota la influència —que arribava amb compta-

gotes— del món francès, italià i anglosaxó en el 68. Això era especial-

ment evident en les xiques. Combinàvem la minifalda (relativa) amb 

els pantalons texans o acampanats, alguna casaca militar (imitant el 

que interpretàvem com a moda beatnik) o la roba negra «existencia-

lista» i els estampats florejats hippies. Quant al calcer, prompte van 

desaparèixer dels nostres peus les sabates de tacó, substituïdes per 

xiruques, sabatilles o un altre calçat que consideràvem més còmode. 

Recorde l’estiu del 68, quan vam decidir que el més «fresquet» (a Va-

lència!) era anar amb calcetins i botes camperes davall dels vaquers... 

Clar que —imitant Sandie Shaw— també a vegades anàvem descalces 

(replegant tota la brutícia dels carrers...). «A la moda mes que m’ofe-

gue», fa la dita popular. Només que aquella moda era una cosa que 

construíem, com a símbol del que consideràvem una nova imatge per 

a una nova era que estàvem vivint intensament.

Les trenes, les cues de cavall i els cabells —pentinats típics de les xi-

ques— es van soltar; els cabells curts i dominats amb fixador o bri-

llantina dels xics cresqueren i se soltaren també. Cabelleres i rínxols al 

vent, xics i xiques formàvem grups alegres i atrevits. Volíem canviar el 

món, lluitant contra el franquisme i contra els nostres propis temors i 

llasts. I per descomptat, les nostres maneres de parlar, de vestir-nos, de 

pentinar-nos i de moure’ns eren la part visible d’aquells desitjos.

De la “copla” al “rock and roll“  
(passant per la Chanson i la Cançó)

Aquells anys, si bé la ràdio continuava amb la copla i el pasdoble so-

bretot, també començava a arribar molta música francesa i italiana 

i, és clar, va començar a colar-se la música anglosaxona. Ballàvem el 

rock, el twist, el jerk, balls «solts» que ens permetien moure’ns d’una 

altra manera, més lliure. Al mateix temps, sota la influència de la 

Chanson francesa i de música llatinoamericana d’autor, va comen-

çar la Nova Cançó, amb Raimon al capdavant, però també amb Lluís 

Miquel i el Quatre Zetes i amb cantants que arribaven de Catalunya 

—Serrat, Pi de la Serra...

Havíem deixat de ser yeyés per a ser progres... I això es reflectia no sols 

en la música, però també en la música. De fet, hi hagué joves, sobre-

tot xics, que van deixar de considerar el ball una forma de diversió per 

considerar-la massa superficial i burgesa.

Del cinema espanyol al cinema d’art i assaig

El cinema era una altra de les passions de l’època. En locals semi-

clandestins, en sessions de cinefòrum, es projectaven pel·lícules de la 

Nouvelle Vague francesa, de l’expressionisme alemany, de Bergman, 

del neorealisme italià, de Buñuel, d’Eisenstein. Al meu entorn hi havia 

gent que realment entenia de cinema, però també hi havia persones, 

i jo entre elles, a les quals ens costava prou entendre segons quines 

propostes, acostumades, com estàvem, al penós cinema espanyol de 

l’època. A l’eixida del cinema, es tractava—encara que no hi hague-

Estudiants
a l’edifici històric
de la Universitat
de València. 1967.
Autor: Luis Vidal.
Arxiu Històric
Municipal.
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res entès res— de posar cara de circumstàncies, la mirada una mica 

perduda i assentir a les sàvies apreciacions sobre els moviments de 

càmera, els flash back, la fotografia, la il·luminació o qualsevol comen-

tari dels qui hi entenien. Després, a casa, intentaves desentranyar els 

misteris dels primers plans de Bergman en Persona, per exemple...

En 1967 es va inaugurar el primer cinema d’art i assaig —el Suizo—, 

que tenia sessions matinals, a les quals més d’una vegada assistíem 

pelant-nos les classes que fera falta. La programació era curiosa. Una 

de les primeres pel·lícules va ser Helga. El milagro de la vida, una pel-

lícula amb pretensions de contribuir a l’educació sexual que presen-

tava un part gravat en directe i que va despertar alhora morbositat 

i escàndol; una estranya interpretació del concepte d’«art i assaig».

De la Casa dels Obrers al Club Universitari

Una de les activitats que més vidilla donava al grup amb què em rela-

cionava era el teatre. Al llarg de la meua infància i la meua adolescèn-

cia havia assistit pràcticament tots els diumenges a la vesprada amb 

mon pare i ma mare a veure la funció de teatre que un grup d’aficio-

nats molt estable representava a la Casa dels Obrers (més tard Teatre 

Talia), una associació a què mon pare pertanyia i que ens permetia 

gaudir de deu dies de vacances en una residència del mateix nom que 

hi havia a Estivella i on els socis podien estiuejar. També en aquella re-

sidència coincidíem amb alguns dels actors i actrius, i cada nit sèiem 

a la fresca i amenitzàvem la vetlada amb representacions, cançons, 

acudits, poesies, etc. De fet, jo vaig començar les meues actuacions 

als cinc o sis anys cantant Lili (la cançó de la pel·lícula del mateix títol, 

interpretada per Leslie Caron i Mel Ferrer), amb un plat posat del re-

vés al cap, lligat a la barbeta amb un mocador i una maleteta a la mà...

Però tornem als anys 67, 68 i 69. Com a part important dels movi-

ments culturals innovadors i antirègim, irrompien amb força grups 

de teatre independent en l’àmbit universitari. Vam participar en el 

primer espectacle de cafè teatre que es feia a València després de la 

guerra. Representàrem —primer al teatret del Club Universitari i des-

prés al de Lo Rat Penat— obres de Mrozek i de René de Obaldia, entre 

altres, sota la direcció de Rafa Gallart. Les breus peces s’intercalaven 

amb actuacions musicals de, per exemple, Pi de la Serra o Els Quatre 

Zetes. El millor de fer teatre eren els assajos, perquè ens permetien 

eixir de nit i viure una sensació de llibertat extraordinària, a més de, 

per descomptat, conèixer autors nous, formes molt diferents d’ex-

pressió teatral (floria el denominat teatre de l’absurd). Acostumats 

com estàvem al teatre clàssic i tradicional, allò obria portes a la ment.

Al curs següent, jo continuaria fent teatre amb el TEU que llavors 

dirigia Antonio Díaz Zamora, representant Final de partida de Beckett 

i Bufar en caldo gelat i Les xiques de l’entresuelo d’Escalante.

            * * * 

A l’agost de 1968 vaig viatjar a París acompanyant el meu germà Pep. 

Allà tot «feia olor» encara al moviment de maig. Hi observava la gent 

jove, el seu estil en el vestir, les seues maneres, tot em semblava nou 

i diferent.

A la tardor d’aquell mateix any, es va organitzar una «seguda» al Rec-

torat de la Universitat. Sèiem a l’escala que conduïa al primer pis de 

l’edifici de Lletres, on hi havia el despatx del rector. Recorde que, de 

sobte, hi va aparèixer el pare de ML, va pujar l’escala obrint-se pas, 

Guateque. 1967. / Arxiu Paco Camarasa. 
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furiós, entre els qui érem allí, va agafar la seua filla del braç, la va 

alçar i se la va emportar. M’apareix a la ment, com si haguera passat 

ahir, l’escena i el gest seriós, la mirada impertorbable, la cara ben alta, 

d’aquella jove amiga meua.

Al gener de 1969 el govern de Franco va decretar l’estat d’excepció. 

Una vesprada, érem un grup d’unes set o vuit persones, estudiants, 

ells amb barbes, nosaltres amb cabells llargs i pantalons, a l’entreso-

lat d’un bar, preparant una excursió, fent una llista de les coses que 

hauríem de dur per passar un cap de setmana fent càmping. A l’eixida, 

la policia ens estava esperant (l’amo del bar l’havia avisada) i arran-

càrem a córrer cadascú per on va poder; només ens vam salvar de la 

detenció una altra xica i jo que en girar a la cantonada ens vam ficar 

en una botiga de cistelles i vam començar a preguntar els preus de 

tot el que hi havia. Als altres els van soltar aviat perquè es van adonar 

de l’error una vegada van veure que aquella llista no era res en clau, 

com primer havien pensat, sinó que paella volia dir «paella», sac de 

dormir volia dir «sac de dormir» i arròs volia dir «arròs».

            * * * 

A l’agost me’n vaig anar a Barcelona a estudiar l’especialitat de Filo-

logia Romànica; amb tot un bagatge d’idees i amb moltes ganes de 

posar-les en pràctica. Allí, l’anonimat de la gran ciutat m’assegurava 

que ningú comentaria en un mercat el que jo era o deixava de ser 

perquè «seia en terra». Però aquesta és ja una altra història...

Colla d’amics. 1967.
Arxiu Manuel Tello.
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Míting de J. L. Rodríguez de la Borbolla
en la vaga de la construcció. València, 1976.
Arxiu Històric FEIS-CCOO PV



Dolores Sánchez Durá

Obrers i estudiants 
contra el franquisme

1. L’any 1966 les CCOO de Madrid fan públic un 
document per a la discussió interna en el qual, 
de manera excepcional, al·ludeixen al passat: 
«Durante estos últimos 27 años la indefensión 
de la clase obrera ha sido total. Nuestras or-
ganizaciones destruidas, nuestros militantes 
perseguidos, nuestros locales y periódicos con-
fiscados...», en F. Ibáñez Rozas i M. A. Zamora 
Antón, Comisiones obreras. Diez años de lucha 
(1966-1976), Comisiones Obreras y Unión Sindi-
cal de CCOO de Aragón, Saragossa, 1987, p. 20.

2. El treball de reconstrucció biogràfica rea-
litzat els darrers anys per l’arxiu històric de 
CCOO PV de l’organització més important 
—CCOO PV—, encara que no l’única, del nou 
moviment obrer fins a 1977, ens permet fer una 
aproximació al perfil generacional de les dones 
i homes que hi van participar.

3. Vegeu Xavier Corrales, De la misa al tajo: la 
experiencia de los curas obreros, València, PUV, 
2008.

4. La bibliografia utilitzada per a les dades bi-
ogràfiques dels dirigents obrers és la següent: 
Alberto Gómez Roda i Dolores Sánchez Durá, 
¡Abajo la dictadura! Tres generaciones de an-
tifranquistas en el País Valenciano, València, 
FEIS, 2009; Dolores Sánchez Durá, Alberto 
Gómez Roda i Vicenta Verdugo Martí, Muje-

res, sindicalistas, feministas CCOO PV 1956-
1982, FEIS, 2011. També Francisco Moreno 
Sáez i Manuel Parra Pozuelo, La resistencia 
antifranquista y las comisiones obreras en las 
comarcas del sur del País Valencià. 1939-1982, 
FEIS, 2007. Esmentem aquests noms perquè 
hem estudiat les seues biografies, però són 
només una petita representació d’un conjunt 
molt més nombrós. Destacar les seues biogra-
fies no es fa amb la intenció d’esborrar les d’al-
tres dirigents, sinó per fonamentar les nostres 
afirmacions en dades contrastades.

5. Quan parlem de generació ho fem sabedors 
que aquest terme és problemàtic. Vegeu ¡Abajo 
la dictadura!, op. cit.

6. Vegeu les biografies d’Eduardo Alcázar, Jo-
sefa Ortega i Cesáreo Fernández en ¡Abajo la 
dictadura!, op. cit., i la de Marina Caballero en 
Mujeres, sindicalistas, feministas..., op. cit.

7. Els esmentats, fundadors de CCOO PV, per-
tanyien a la tradició comunista i militaven en el 
PCE, i en part conservaven alguns dels clixés i 
prejudicis d’aquella època pel que fa a les dis-
putes entre els diferents corrents obrers; ¡Abajo 
la dictadura!, op. cit., vegeu les biografies de la 
primera i segona generació.

En la segona meitat dels seixanta, els obrers i estudiants que van 

decidir enfrontar-se a les polítiques dictatorials (de la dictadura de 

Franco) compartien alguns trets sociològics que van acostar els di-

rigents i molts dels participants dels dos moviments. En primer lloc, 

la novetat dels moviments i de les seues propostes. En segon lloc, 

la pertinença a unes cohorts d’edats molt joves. Finalment, un marc 

cultural d’identificacions i referències que, malgrat les diferències de 

classe i de nivells d’educació, els feien semblants i els identificaven 

més del que els separaven.

El moviment obrer, que majoritàriament s’organitzava al voltant de 

les comissions obreres que havien cobrat carta de naturalesa a As-

túries, Madrid, Barcelona i altres llocs a començament del seixanta, 

intentava reconstruir-se des de noves bases que, si bé connectaven 

amb les seues pròpies tradicions, havien fet una certa tabula rasa 

amb el passat immediatament anterior a 1939 o els primers anys qua-

ranta.1 Cal destacar fins a quin punt el moviment obrer era un nou 

moviment obrer. La UGT i la CNT havien quedat pràcticament dis-

soltes, a causa de l’enorme repressió exercida sobre els seus quadres, 

militants i estructures organitzatives. Però, a més, els mateixos canvis 

experimentats en el teixit productiu espanyol, el creixent èxode rural, 

el creixement desordenat de les ciutats, que multiplicaven la seua 

població en barris en condicions d’extrema misèria, van contribuir de 

manera molt notable a crear una nova elit de dirigents obrers.

Amb algunes excepcions, entre les quals són ben representatius di-

rigents com Marcelino Camacho a Madrid, Miguel Lluch a Sagunt o 

José Linares a Alcoi, la majoria dels nous quadres de les fàbriques, de 

les mines, dels nous sectors productius en alça, com la construcció, 

són joves que o bé eren infants en la guerra o que van nàixer en els 

anys quaranta. Nous llocs de socialització, com les organitzacions ca-

tòliques HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), la JOC (Ju-

ventud Obrera Católica) o alguns llocs d’oci i esport de Falange com 

Educación y Descanso o l’OJE (Organización Juvenil Obrera), van 

proporcionar oportunitats de trobada a joves obrers de molt diferent 

llinatge ideològic. És una conjectura, que s’ha de contrastar amb una 

investigació dels orígens familiars dels dirigents i militants obrers, 

pensar que, probablement, la majoria d’aquests nous resistents eren 

fills de famílies represaliades durant la guerra o després, però es van 

integrar en les lluites i en les noves estructures organitzatives a partir 

dels espais esmentats.

A València, quan el moviment estudiantil es troba en el moment 

més puixant quant a autoorganització i propostes programàtiques, 

és a dir, des del moment en què s’inicia el procés de constitució del 

SDEUV (Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Va-

lència) fins que desapareix, en el període que transcorre entre els 

cursos 1965-66, 1966-67 i 1967-68, els dirigents obrers més actius no 

superaven en edat la trentena. Eduardo Alcázar, Josefa Ortega, Mari-

na Caballero, Cesáreo Fernández, José Luis Borbolla, etc., eren, entre 

altres dirigents tan significatius com ells, els sèniors. Havien sigut in-

fants o adolescents durant la Guerra Civil.2 Juan i Antonio Montalbán, 

Francisco Ventura, Dionisio Vacas, Julián Cudero, Antonio Moya, José 

Soriano, Boro Sapena, Manola Ortega, Carmen Arjona, María García 

Ruiz, Cristina Piris, Carmen Hinarejos o els capellans obrers —que 

vivien entre dos mons, perquè eren universitaris «proletaritzats»—, 

com Ramir Reig o Joan Sifre,3 eren joves en la vintena o primers tren-

ta4 i pertanyents al que s’ha anomenat «generació del 68».5

Les experiències que havien marcat les seues vides i maneres de 

pensar eren també diverses. Els sèniors conservaven de manera ní-

tida els records de les tragèdies familiars, de la Guerra Civil i de la 

gran repressió subsegüent, i alguns havien viscut l’exili, les tortures 

de les detencions en els anys cinquanta i les condemnes al penal de 

Burgos.6 En ells el passat era ben viu i van establir una certa línia 

de continuïtat amb un passat republicà que a penes havia pogut do-

nar objecte de dol. Culturalment conservaven moltes de les senyes 

d’identitat de la tradició plural del moviment obrer que va fer eclosió 

durant el primer terç del segle xx.7
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8. Les biografies de les dones joves que comen-
çaren a militar en CCOO a començament dels 
setanta demostren fins a quin punt es com-
partia un univers de significats i referències 
culturals entre ambdós mons, el del treball i 
el de la cultura. Vegeu la biografia de Carmen 
Arjona en Mujeres, feministas, sindicalistas..., op. 
cit. pp. 31-44.

9. Martín Manuel et alii, Carrillo, comunista, en 
Últimos testimonios (DVD)

10. Vegeu la cançó de Raimon D’un temps, d’un 
país, concretament el fragment «No anirem 
al darrera d’antics tambors». És a dir, Raimon 
assumia la idea que les antigues causes no es 
podien integrar, no podien incidir, en les políti-
ques de les noves generacions que s’oposaven 
al franquisme. La cançó era corejada amb enor-
me entusiasme per estudiants i obrers al final 
dels seixanta.

En canvi, els més joves tenien trets generacionals i culturals ben dife-

rents que els acostaven en molts aspectes als estudiants universitaris 

antifranquistes. En certa manera intentaven partir de zero, des de la 

superfície d’una societat que la dècada dels seixanta havia canviat 

profundament. No eren anticlericals, quasi no coneixien cap ugetista 

ni anarquista en actiu, tenien un concepte molt arrelat de la unitat 

del moviment obrer i eren prou més oberts que els seus antecessors 

immediats. Inscrits en la revolució dels costums sexuals, començaven 

a assumir les reivindicacions d’un ressorgit, i al mateix temps nou, fe-

minisme. El cinema, la televisió, la música pop, la nova literatura sud-

americana i espanyola, una certa frenesia llibertària que va amplificar 

el 68 parisenc, tot conspirava per a esborrar barreres socials i apro-

ximar els joves de les fàbriques i de les universitats,8 encara que no 

s’ha de menystenir tampoc el fet que les militàncies obreres de llavors 

permetien, d’alguna manera, una mobilitat, un cert desajust social, 

sobretot perquè els subjectes inclosos en aquests processos d’aproxi-

mació gaudien per mèrits propis d’un capital cultural molt apreciable.

Però, no només era una qüestió d’edat. Els dos moviments defensa-

ven programes molt semblats quant a l’estructura, intenció i objec-

tius. Si comparem manifestos obrers i estudiantils, en podem veure 

la simetria. En primer lloc, els manifestos, les proclames, els pamflets, 

defensen una millora de les condicions laborals o d’estudi, després 

exigeixen respostes concretes a demandes concretes i, tot seguit, 

enllacen amb un discurs de defensa dels drets democràtics i la rei-

vindicació unànime de les llibertats polítiques. Cal suposar que no 

hi havia una concertació conspiratòria d’interessos, sinó més aviat 

una lògica que s’imposava per si mateixa: els interessos dels obrers 

i dels estudiants estaven sindicats per un mateix fi. De fet, a l’època 

es va popularitzar una consigna: «Els estudiants amb els obrers, els 

rectors amb els banquers»; és a dir, una consigna que reclamava el 

rebuig del model franquista de capitalisme monopolista, corporatiu 

i partidista, i alhora depredador i aliat amb un catolicisme regressiu 

i sexista, i que reclamava una aliança entre els sectors més dinàmics 

i moderns de la societat espanyola: els estudiants i els joves obrers. 

Hi ha una idea que es repeteix en els dos sectors, i és la de la inde-

pendència d’ambdós moviments, que no obeeixen a ningú ni a res si 

no és als propis interessos dels obrers i dels estudiants i, per tant, als 

interessos de la gran majoria de la societat espanyola: aquella fusió 

va tenir com a resultat la consigna del PCE d’«aliança de les forces 

del treball i de la cultura», que va donar excel·lents fruits en la lluita 

contra la dictadura i que va alimentar espiritualment molts antifran-

quistes. Santiago Carrillo arriba a afirmar en un documental biogràfic 

que aquesta aliança va ser la base de la lluita contra la dictadura.9

Els dos moviments, l’estudiantil i l’obrer, eren, en certa manera, adà-

mics i epifànics, és a dir, van pretendre tornar a començar sense lli-

gams amb el passat i van tenir els seus propis moments fundadors: 

l’enfonsament del SEU, per als estudiants, i les vagues mineres d’As-

túries, per als obrers, encara que, com hem vist més amunt, mai no 

es parteix de zero. No es reclamaven d’aquelles qüestions que duien 

causa de la tradició ni de la memòria republicana. Van passar alguns 

anys, potser massa, perquè aquesta qüestió es fera patent. En la se-

gona meitat dels seixanta es feien poques mencions al passat, encara 

que les que s’hi feien eren més culturals que no d’un altre tipus, com 
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Concentració d’obrers en la vaga de la construcció
de 1976 a Alacant, davant de l’edifici de la CNS (“Sindicato Vertical”).
Arxiu Històric FEIS-CCOO PV.
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ara els homenatges a escriptors com Unamuno, Machado o Miguel 

Hernández, però el que hi va predominar va ser el consens amb la 

consigna de la reconciliació nacional que el PCE havia adoptat l’any 

1956. Crida l’atenció l’absència de la reclamació de la FUE —per part 

del Sindicat Democràtic d’Estudiants—, que es remuntava a la lluita 

contra la dictadura de Primo de Rivera i que havia sigut un protago-

nista fonamental del canvi universitari durant la Segona República,

El perquè d’aquesta qüestió —l’adamisme i l’epifanisme d’ambdós 

moviments— ultrapassa els límits d’aquesta col·laboració. Però cada 

vegada sembla més evident que la consigna de la reconciliació nacio-

nal es va poder adequar perfectament a les pretensions de la societat 

espanyola, una part creixent de la qual estava disposada a desafiar 

i a oposar-se a la dictadura, però a canvi de no fer-ho sota antigues 

banderes.10 Banderes que ja no tenien sectors socials que les enarbo-

raren; per exemple, la base agrària de la CNT quasi havia desaparegut. 

Cal dir que la política de la reconciliació nacional va ser enunciada 

en 1956 oficialment pel PCE (Partit Comunista d’Espanya). El PCE —o 

la seua direcció— va estimar llavors que l’herència de la Guerra Civil 

havia sigut tan cruenta, tan destructora, tan erosiva del discurs de 

l’esquerra, que calia allunyar-se’n. Sobretot amb l’ànim d’esborrar el 

llegat de desunió i caïnisme, d’enfrontament entre partits i sindicats 

que compartien més coses que les que els separaven.

En tot cas, tres trets defineixen els líders estudiantils i obrers de la 

fi dels seixanta i del primer quinquenni dels setanta. El primer és la 

independència de qualsevol projecte polític anterior al franquisme i, 

fins i tot, contemporani confés;11 el segon és la unitat enfront de les 

possibles divisions, i el tercer, l’apartidisme de les organitzacions en 

escena. La segona meitat dels seixanta està caracteritzada en gran 

manera per aquests trets en tots els moviments socials. La indepen-

dència, la unitat i l’apartidisme els propiciava la mateixa existència 

de la dictadura. No hi havia partits a l’interior, més enllà del PCE i les 

seues múltiples escissions per l’esquerra, i, a més, la política partidista 

havia estat denigrada durant dècades fins a límits insuperables; la uni-

tat i la independència estaven avalades pels confusos però indelebles 

records dels trasbalsos que havia viscut l’esquerra entre 1931 i 1939.

Per tot això, durant els seixanta els opositors al règim van poder de-

senvolupar una activitat demolidora per a la dictadura, demolidora 

perquè anava dirigida a destruir el que més dolia. La imatge curo-

sament construïda d’un règim que havia procurat el benestar dels 

espanyols, als quals —encara que havien sigut sotmesos a violències 

tremendes i a èxodes interiors i exteriors— se’ls havia tornat una vida 

pròspera, de creixement econòmic imparable, beneficiats per l’arri-

bada dels electrodomèstics, dels cotxes i d’una incipient cobertura 

sanitària i educativa —cal dir que molt deficient i precària.

A València, el primer i potser el moment més significatiu de convergèn-

cia entre ambdós moviments —l’obrer i l’estudiantil— es produeix el 

Primer de Maig de 1967. En aquell instant els obrers joves prenen la ini-

ciativa de convocar obertament una manifestació per mostrar l’oposi-

ció a les polítiques de la dictadura. Segons escriu Alberto Gómez-Roda:

Para la convocatoria se editaron octavillas, unas firmadas por JCV 

(Juventudes Comunistas de Valencia) con el texto «Jóvenes, concen-

traos el 1º de mayo a las 12 horas en Glorieta por la LIBERTAD» o «Por 

un Sindicato Libre Obrero», otras del SDEUV (Sindicato Democrático 

de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Valencia) que re-

cogían el llamamiento a la solidaridad de los estudiantes de CCOO.12

La manifestació va anar des de la Glorieta pel carrer de la Pau. Com 

solia passar llavors, tot va transcórrer sense violència fins que hi van 

aparèixer «els grisos» a la confluència del carrer de la Pau amb Mar-

quès de Dosaigües (avui Poeta Querol). En aquell moment la repres-

sió més violenta es féu universal: obrers i estudiants van ser igual-

ment maltractats; la policia de la dictadura no entenia de matisos. La 

Brigada Político Social es va aplicar a fons i va practicar detencions 

selectives i arbitràries. S’hi van detenir, i posteriorment resultarien 

condemnats, joves obrers, però també algun estudiant que havia 

acudit a una manifestació per primera vegada per solidaritzar-se qua-

si per curiositat amb les consignes de la convocatòria.13 Entre ells, 

l’estudiant de Belles Arts Juan Ramón García Castejón, que va ser 

condemnat a un any de presó i a sis mesos i quinze dies d’arrest per 

manifestació no pacífica i que, a desgrat seu, es va convertir en un 

excel·lent dibuixant i pintor a «l’escola» de les presons franquistes.

La convocatòria es va repetir l’any 1968, però la presència de les for-

ces policials va fer quasi impossible la manifestació, amb l’excepció 

d’alguna acció de comando que va poder fer un recorregut per la 

llavors denominada avinguda de José Antonio Primo de Rivera, avui 

del Regne. Tanmateix, molts estudiants es passejaren per davant de 

la CNS la vesprada anterior i van intentar la manifestació l’endemà.

En els setanta hi hagué nombroses accions de solidaritat amb la 

classe obrera en lluita: Seat, Ferrol, Fasa Renault i moltes altres. El 

moviment estudiantil va respondre amb valentia i molts estudiants 

es van deixar en l’esforç importants esquinços de la seua vida, fins i 

tot una minoria es va proletaritzar, desitjosos d’anar més enllà en el 

seu compromís individual, com abans havien fet els capellans obrers.

Comissió Obrera de la Unión Naval de Levante. 1972.Arxiu Històric FEIS-CCOO PV.
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11. Tot i que la militància en el PCE dels líders 
obrers i estudiantils més significatius o en les 
escissions per l’esquerra era un estatus molt i 
molt estès.

12. J. A. Gómez Roda, Comisiones obreras y re-
presión franquista, PUV, València, 2004, pp. 
108-111.

13. Tres generaciones..., op. cit. Vegeu l’entrevista 
a J. R García Castejón.

14. Per a saber més sobre el moviment estudian-
til a València, vegeu D. Sánchez Durá i P. Masiá, 
«Moviments estudiantils», en Història de la Uni-
versitat de València, PUV, València, 2000, vol. iii, 
pp. 275-286.

Estudiants i obrers van compartir un espai de lluita i solidaritat. Amb-

dós moviments van créixer a conseqüència del diàleg que la dicta-

dura els va posar en situació de mantenir. Els joves obrers i els joves 

estudiants de llavors van aprendre junts la manera d’enfrontar-se a 

una dictadura longeva i que continuava sent cruel i sanguinària. Tot 

això va donar cohesió en la Transició a unes elits dirigents que van 

saber enfrontar-se a la dura situació de la crisi econòmica de la fi dels 

setanta i que van saber travar alguns pactes socials i econòmics, com 

van ser els Pactes de la Moncloa, i, sobretot, construir un espai de co-

municació que seria una base sòlida per a reconstruir la democràcia i 

plantar cara a la important crisi que, a tots els nivells, assotava l’Estat 

i la societat espanyola a la fi dels setanta i durant els vuitanta.14

Familiars de presos polítics davant de la Presó Model de València en 1969.
Arxiu Històric FEIS-CCOO PV
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La lluita contra la mili

Pepe Beunza

Quan al gener de 1971 em van tancar en un gèlid calabós del quarter 

de Marines per haver-me negat a fer el servei militar, ni en els mo-

ments més optimistes podia somiar que trenta anys més tard faríem 

desaparèixer el servei militar obligatori, amb un balanç espectacular, 

quasi un milió d’objectors, trenta mil heroics insubmisos disposats a 

anar a la presó i un dur preu de mil anys de presó complits (en 1993 

tres-cents insubmisos eren a la presó). És cert que també hi van influir 

altres factors, però, ja en la democràcia, el govern tenia previst profes-

sionalitzar l’exèrcit l’any 2012, i ho van haver d’avançar al 2002 perquè 

el ritme de creixement de l’objecció i de la insubmissió era tan fort 

que tenien por que en una lleva no s’hi presentara ningú. Vam estar a 

punt d’aconseguir el somni de tots els pacifistes: buidar els quarters.

És bo de recordar tot això per diverses raons:

1. Les lluites que reïxen animen a seguir, i ja ens va bé això en el temps 

que corren.

2. La insubmissió va ser una magnífica escola de desobediència civil, i 

sobre les seues campanyes, imaginació, valentia i estratègia es podrien 

escriure molts tractats de transformació social.

3. No hi ha conquestes per sempre. Ho veiem ara amb les retallades 

socials. Els drets que no s’exerceixen es perden, i qualsevol dia apareix 

un altre Tejero i ens posa a marcar el pas una altra vegada. En 1873 ja 

va ser abolit el servei militar obligatori, però més tard un colp d’estat 

militar ens convertia en soldats obligats. Per això cal continuar lluitant 

per a transformar les despeses militars en despeses socials i aconse-

guir la desaparició de tots els exèrcits.

La història va començar cap al 1966, quan participava en les arriscades 

lluites de la universitat contra la dictadura franquista i ens acostà-

vem a la Facultat de Filosofia, situada al carrer de la Nau, que era la 

més activa. Allí ens ajuntàvem en un bar un grup d’amics liderats pels 

germans Urdanibia, sobretot Javier. Les nostres pintes, com a bons 

contestataris, eren cridaneres: cabells llargs i barba. Un dia se’ns va 

acostar un barbut i ens va dir que era francès, que anava a Sueca per 

aprendre el conreu de l’arròs i que venia d’una comunitat de França 

que es deia l’Arca, que l’havia fundada Lanza del Vasto i que eren se-

guidors de Gandhi. Ens va deixar tan intrigats que aquell estiu Javier hi 

va anar a visitar-los. A la tornada ens va dir que practicaven agricultura 

biològica, feien ioga, treballaven tots amb les mans, eren pacifistes i 

havien ocupat una central nuclear per denunciar el perill radioactiu.

Campament de l’Arca amb Lanza del Vasto.
Grup de València. Castellterçol, Barcelona, 1968.
Arxiu Pepe Beunza.
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En aquella Espanya franquista de pensament únic, aquelles idees tan 

noves ens van deixar bocabadats, i a l’estiu següent hi vam anar un 

altre amic i jo en autoestop a visitar-los.

Allí ens van parlar de no-violència i d’objecció de consciència. Tots 

en la comunitat eren objectors, i d’allí ens en vam anar a un poble 

del Pirineu francès on un grup d’objectors feia un treball de desen-

volupament rural en compte de la mili. Jo, que estudiava Enginyeria 

Tècnica Agrícola, vaig al·lucinar. De seguida vaig pensar que allò era 

el que havíem de fer ací.

En tornar a València es va imposar la dura realitat. Amb el grup d’amics 

havíem fet una petició d’informació sobre el dret a l’objecció de cons-

ciència, i des del Ministeri de Defensa ens van dir que ho estaven 

estudiant.

La resposta ens va donar ànims per a organitzar una campanya d’en-

viament de peticions al govern, i això ens va permetre fer xarrades en 

col·legis majors, centres parroquials progressistes (l’arquebisbe presi-

dia les desfilades militars) i cineclubs, que eren dels pocs llocs on es 

podia reunir la gent. D’aquesta manera poguérem consolidar un nou 

Marxa internacional Ginebra-València a favor de l’objector de consciència 
Pepe Beunza, empresonat a València. 1971. / Arxiu Pepe Beunza.

106



grup, perquè el primer s’havia dispersat. Com que també participàvem 

en les assemblees del Sindicat Democràtic d’Estudiants i en els tanca-

ments, aprofitàvem totes les ocasions per a parlar d’antimilitarisme i 

no-violència. No era gens fàcil, perquè era el temps de la guerra del 

Vietnam, en la qual el Vietcong, a més de l’exèrcit roig i l’exèrcit po-

pular xinès, estaven mitificats. Fidel Castro triomfava contra la cruel 

dictadura de Batista, i el moviment sandinista, amb els germans Car-

denal al capdavant, avançava imparable. Fins i tot jo tenia un pòster 

del Che Guevara a l’habitació. Per sort, també era l’època de Martin 

Luther King i dels desertors americans de la guerra del Vietnam.

Jo explicava que el capità general era molt poderós, tenia tancs, 

avions i soldats, però que era igual que jo. Un cap, dos braços i dues 

cames. La seua força era la nostra obediència. No calia matar-lo, no 

calia insultar-lo, ni empènyer-lo. Només calia desobeir-lo. La força 

estava en nosaltres. Era complicat fer entendre aquest missatge tan 

evident. És més fàcil trobar gent disposada a morir per 

matar que morir per desobeir, i així ens va en la història.

La lluita universitària, en la qual participava com a delegat del Sindicat 

Democràtic, s’intensificava, amb alts i baixos deguts a la contundent 

repressió del torturador comissari Ballesteros i els seus sequaços de 

la Brigada Político Social. Ballesteros, de manera inexplicable, va ser 

posteriorment nomenat pel govern socialista cap màxim de la lluita 

antiterrorista.

Una vegada haguérem d’anar a Barcelona a una reunió de coordinació 

del Sindicat. De València hi vam anar Ciprià Ciscar, Vicent Garcés i jo, 

amb un cotxe llogat. Després de diverses cites clandestines a Barcelo-

na, ens van portar a un poble i ens hi van deixar sense el cotxe. Hi vam 

haver de dormir en un paller. És bo explicar com es feia la política en 

aquella època. A mi em servia per a aprendre i aprofundir. La policia 

m’havia detingut dues vegades sense greus conseqüències, però que 

van servir perquè mon pare m’advertira dels perills del camí que estava 

seguint. Em va dir que anara amb compte en la tria, però que ell em 

Retall del diari Ya. c. 1970. / Arxiu Pepe Beunza.

Manifestació davant el Vaticà en suport dels objectors de consciència.
Roma, 1971. / Arxiu Pepe Beunza.
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donaria suport. Sempre li vaig estar agraït per la seua generositat, 

perquè, encara que antifranquista, era un home de dretes. El meu avi 

havia sigut afusellat pels republicans (era polític carlí navarrès), i les 

ferides d’una guerra civil són molt difícils de guarir.

A Barcelona s’havia format un grup d’amics de l’Arca, i amb ells orga-

nitzàvem uns campaments d’estiu a Castellterçol, als quals venia Lanza 

del Vasto a fer xarrades i on ens ajuntàvem amb Xirinacs, Gonzalo 

Arias i mossèn Dalmau, que havia organitzat una manifestació de ca-

pellans per denunciar la tortura.

Per la meua banda aprofitava totes les vacances per a viatjar a l’estran-

ger i conèixer objectors, perquè ací era un problema totalment desco-

negut. Encara que hi havia a la presó uns 150 objectors testimonis de 

Jehovà, esperaven la fi del món per a recuperar la llibertat.

A França vaig conèixer els desertors i objectors que havien lluitat contra 

la guerra d’Algèria, jugant-se la vida i formant l’Acció Cívica No Vio-

lenta, posant el país a la vora d’una guerra civil. Van ser per a mi uns 

extraordinaris mestres que no sols m’ensenyaren i m’ajudaren sinó que 

a més em van demostrar que era possible fer-ho. Per això vaig decidir 

que seria objector a Espanya. Tota l’estratègia de l’objecció, que tan 

eficaç es demostraria amb el temps, la devem a ells. La decisió, situada 

en aquell context, no era tan estranya. Dos dels meus millors amics es 

van incorporar a la lluita armada antifranquista, i una xicona amb qui 

festejava es va fer trotskista. Va abandonar la seua còmoda vida burgesa 

per passar a la clandestinitat i anar-se’n a treballar de peó a una fàbrica 

per a fer la revolució. Eren temps durs, valents i generosos.

A partir d’aquell moment vaig viatjar per tot Europa, i amb l’ajuda de 

la IRG (Internacional de Resistents a la Guerra), a la qual pertanyia, del 

MIR (Moviment Internacional de la Reconciliació), d’altres organitzaci-

ons pacifistes i sobretot de l’Arca, amb Lanza del Vasto, vam organitzar 

la campanya de suport. La coordinació internacional la portaven uns 

objectors suïssos i la de l’Estat espanyol Gonzalo Arias.

En la no-violència, la presó és una de les formes de lluita. Per això 

cal que tinga molta repercussió, i en el moment en què vaig entrar al 

calabós va començar una magnífica campanya de suport internacional. 

Es va iniciar una duríssima marxa a peu des de Ginebra fins a València 

de quinze persones (set d’elles espanyoles), que van ser empresonades 

en arribar a la frontera. Ocupació d’ambaixades, vagues de fam de 

denúncia, encadenaments i pintades del Talgo a Lió, esbroncades als 

ministres espanyols, manifestacions d’estrangers i espanyols en dife-

rents ciutats d’ací, etc., van fer que l’objecció passara a ser coneguda 

i discutida a les Corts franquistes.

A mi em van condemnar en dos consells de guerra i vaig acabar en un 

batalló de càstig de la legió al Sàhara. La presó va ser dura, però hi vaig 

aprendre molt amb els presos polítics. Ens teníem un gran respecte i 

Els cinc primers objectors de consciència a Espanya. 1975. / Arxiu Pepe Beunza.
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amistat en l’aspecte personal, però en l’ideològic les discussions eren 

molt fortes. M’hi vaig trobar amb companys de la universitat, i com 

que era veterà els vaig poder ajudar a adaptar-s’hi. Em vaig fer més 

flexible, dialogant i hàbil. Quan vaig tornar estava molt més convençut 

de les meues idees.

Van sorgir més objectors, Jordi Agulló d’Alcoi, Joan Guzman de Bar-

celona, Víctor Boj de Reus i Rafael Rodrigo, un cas peculiar, perquè va 

estudiar Pedagogia a la Universitat de València i quan estava fent les 

pràctiques com a sergent de milícies em va escriure una carta a la presó 

per donar-me ànim. La carta la va agafar la censura i el van degradar i 

expulsar del quarter. Li quedaven tres mesos de mili i el van obligar a 

fer-la de soldat. S’hi va negar i va ser condemnat en un consell de guerra.

Amb l’ajuda de Justícia i Pau (que presidia Ruiz Giménez) vaig viatjar 

per tot arreu, convencent els joves perquè no anaren a la mili. Vaig 

reunir un grup i vam muntar un servei civil al barri de Can Serra a 

l’Hospitalet de Llobregat.

D’ací, entre detencions, manifestacions, amnisties, etc. (era l’època 

de la mort de Franco), sorgiria un desenvolupament impressionant 

de l’objecció de consciència. Després vindria la injusta llei d’objecció 

i el rebuig pels insubmisos, i més tard la insubmissió i deserció als 

quarters, quan els jutges civils van decidir absoldre els insubmisos. 

Va ser l’any 2002 quan van eixir en llibertat els últims insubmisos de 

la presó militar d’Alcalá. Adéu a la mili.

I ara què? És cert que hi ha camí fet, i molt bo, però encara en queda 

molt per recórrer.

És de bojos pensar que cada infant que ve al món, en compte de rebre 

casa, aliment, salut, cultura, afecte i tot el que fa digna la vida d’una 

persona, reba catorze condemnes a mort, que són les vegades que es 

pot destruir la Terra amb les armes atòmiques acumulades. El desar-

mament continua sent una prioritat de supervivència.

I per això hi continue, perquè la vida és un regal meravellós 

que hem de gaudir i defensar amb totes les nostres forces. 

Pau, llibertat i justícia.

Pepe Beunza al barracó de corrigendos. 1973. / Arxiu Pepe Beunza.

Pepe Beunza. c. 1970. / Arxiu Pepe Beunza.
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Serigrafia sobre paper, 20,3 x 14,4 cm.
Arxiu Manuel García.

Equip Crònica, recital homenatge
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Arxiu Manuel García.



Tal com érem

Manuel García

del maig del 1968. Són els anys dels pasquins de l’Atelier Populaire 

amb consignes com «La lutte continue», «Nous sommes le pouvoir», 

«Solidarité avec les ouvrières en gréve» i l’enginyosa conjugació «Je 

participe, tu participes, il participe, nous participons, vous participez, 

ils profitent», que aviat es popularitzarà a tot Europa.3

A les motxilles plenes de llibres hi afegíem, sovint, alguns dels discos 

de Georges Brassens, Jacques Brel o Léo Ferré, etc., un lot de format-

ges francesos i alguna revista eròtica com Lui, prohibida a Espanya.

Parlem d’un període en què el cinema francès produïa films emblemà-

tics com A bout de soufle (1960) de Jean-Luc Godard, amb J. P. Belmon-

do i Jean Seberg, Les 400 coups (1959) de F. Truffaut, amb Jean-Pierre 

Leaud, i Plein soleil (1960) de René Clément, amb Alain Delon, Marie 

Laforet i Maurice Ronet.

En aquests viatges vam descobrir, també, el petit Llibre roig (1964) de 

Mao Zedong, en què s’exposava, entre altres idees reveladores, que 

«el poder és a la punta del fusell».4

Aquells anys, cal recordar-ho, eren els anys crucials de la guerra del 

Vietnam, del conflicte d’Orient Mitjà i els primers guanys de la Cuba 

socialista, qüestions a les quals eren sensibles tant els estudiants com 

els artistes, i que expliquen que algunes edicions a serigrafia —que 

amb prou feines costaven 100 pessetes llavors— foren realitzades, 

anònimament, per artistes vinculats a l’Estampa Popular de València.5

Algunes de les llibreries valencianes, com Concret Llibres i Tres i 

Quatre —representants del valencianisme cultural de l’època que 

animaven intel·lectuals com Eliseu Climent, Tomás Llorens i Valerià 

Miralles— van ser així mateix editores i van fer possible la publicació 

de novel·les, poesies i assajos sobre la realitat valenciana, que agluti-

A l’inici dels anys seixanta, la capital valenciana tenia una sèrie de 

llibreries progressistes, properes a l’antic edifici de la Universitat de 

València —seu llavors de les facultats de Dret i Filosofia i Lletres—, que 

nodrien, en certa mida, les inquietuds intel·lectuals dels estudiants.1

A les llibreries de vell situades al carrer de la Nau, s’hi sumaven lla-

vors la llibreria Studio, la llibreria Lope de Vega i la llibreria Lauria, a 

totes les quals caldria afegir, així mateix, la llibreria Viridiana (1968), 

la llibreria del Pasaje i les llibreries del nacionalisme cultural valencià 

Concret Llibres (1964) i Tres i Quatre (1968).

Al perfil d’aquestes llibreries caldria sumar la peculiaritat dels llibreters 

que llavors, a part d’orientar sobre les edicions espanyoles de l’època 

(Alianza Editorial, Ciencia Nueva, Cuadernos para el Diálogo, Taurus, 

etc.), disposaven d’un fons d’autors prohibits i d’edicions procedents 

de Buenos Aires, Caracas, l’Havana, Mèxic, Moscou, París, etc., on hi 

havia algunes de les editorials que publicaven els ideòlegs del marxisme 

(Editorial Progreso), els escriptors de l’exili espanyol (Emecé Editores, Lo-

sada, Monte Ávila), autors llatinoamericans (Casa de las Américas, Edi-

ciones Era, Fondo de Cultura Económica, Siglo Veintiuno Editores) i els 

assagistes especialitzats en l’economia, la història i literatura espanyola 

que llegíem en les Ediciones de Ruedo Ibérico o les Ediciones Ebro.2

D’aquesta manera vam tenir accés a la lectura dels clàssics del marxis-

me (Marx, Engels, Lenin, Stalin, Trotski i Mao), els principals escriptors 

espanyols de l’exili (Rafael Alberti, Max Aub, Francisco Ayala, Arturo 

Barea, Luis Cernuda, Juan Ramón Jiménez, María Teresa León, Juan 

Rejano, Ramón J. Sender, etc.), els grans escriptors llatinoamericans 

(Jorge Amado, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Nicolás Gui-

llen, José Lezama Lima, etc.) i alguns dels assagistes europeus i nord-

americans que ens desvetllaven la història espanyola (Gerald Brenan, 

Gabriel Jackson, Stanley Payne, Hugh Thomas, etc.).

Aquests llibres, els portàvem amb cotxe, tren o autobusos, de viatges 

puntuals a París, on érem clients voraços de La Joie de Lire de François 

Maspero i la Librairie Espagnole d’Antonio Soriano, ambdues en el 

mític Quartier Latin, on alguns estudiants viurien la revolta estudiantil 

Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, llega hoy a Va-

lencia para inaugurar el Parador en El Saler, mientras sigue al rojo 

vivo el follón del Sindicato Libre de Estudiantes y mientras en las 

librerías seguimos escondiendo libros prohibidos por la dictadura.

Ignacio Carrión, 25-10-1967

1. Sobre el moviment universitari valencià, ve-
geu el llibre de Benito Sanz: Rojos y demócratas. 
La oposición al franquismo en la Universidad de 
Valencia, 1939-1975. Albatros, 2002.

2. Sobre les llibreries valencianes de l’època, ve-
geu Autors diversos: Entre la pequeña historia y 
la amistad. XXV aniversario. Librería Viridiana, 
València, 1993, Generalitat Valenciana; Ignacio 
Carrión: «El librero relee su diario de a bordo de 
los años sesenta», en el catàleg de l’exposició 
Equipo Realidad, València, 1993, Institut Valen-
cià d’Art Modern, p. 26-28; Eliseu Climent-Rosa 
Raga: «Introducció» al catàleg Les cobertes de 
l’avenir, València, 1993, p. 5-9.

3. Per als estudiants del període, viatjar a París 
era una festa. Representava posar-se al dia en 
cinema, teatre, concerts, arts plàstiques i lli-
bres. Eren els anys de lectures d’Albert Camus 
(La peste), Simone de Beauvoir (Le deuxième 
sexe) i Jean Paul Sartre (La nausée); el discurs 

artístic de la figuration narrative de Mythologies 
Quotidiennes (1964); els concerts de Jean Ferrat 
a l’Olympia; el cinema dels Godard, Rhomer i 
Truffaut; les estrenes teatrals al Theâtre de la 
Ville de Paris i les inevitables visites a la Li-
brairie Du Globe, La Joie de Lire o la Librairie 
Espagnole, on ens nodríem de les edicions de 
Progreso, Ebro i Ruedo Ibérico que, per cert, 
dirigia el valencià José Martínez Guerricabeitia 
(1921-1986). Sobre els gravats del Maig del 68, 
vegeu: Atelier Populaire, Bibliothèque de Mai, 
París, 1968.

4. Mao Zedong: Libro Rojo, Ediciones de la Re-
pública Popular China, 1964.

5. Les reproduccions d’aquestes obres aparei-
xen en els catàlegs de l’Equip Crònica: Obra 
gráfica y múltiples, 1965-1982, Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, 1988; Equipo Realidad, IVAM, 
València, 1993, i Ricardo Marín: El realismo so-
cial en la plástica valenciana, València, 1981.
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naven, a les portades, els artistes de l’Estampa Popular de l’època, que 

van il·lustrar en més d’una ocasió les cobertes dels llibres.

Una llibreria com Viridiana va acollir presentacions de llibres i en al-

guna ocasió va convocar els seus clients per conversar, per vegada 

primera des de la guerra civil espanyola, amb un escriptor exiliat com 

Max Aub (1969). La llibreria Lauria va arribar a promocionar-se amb 

una targeta dissenyada per l’Equip Realitat. I Concret Llibres, per la 

seua banda, va editar llavors uns christmas heterodoxos amb la imatge 

del filòsof Jean Paul Sartre i el dirigent cubà Fidel Castro.

Les llibreries i els primers editors independents —potser per la me-

diació de Tomás Llorens, teòric de l’Estampa Popular de València 

(1964-1967)— van iniciar un diàleg amb els artistes més renovadors 

de l’època, els quals, des d’una estètica influïda pel «pop art» vigent 

aquells anys, van fer una sèrie de col·laboracions que es concretaran 

en targetes postals («Mirant València», 1966), cartells (Ho Chi Minh, 

Che Guevara, Fidel Castro, etc.), portades de llibres i còmics.6

Tres escenografies heterodoxes

La realització de tres escenografies, a l’estil «pop art», sobre temes di-

versos, dels membres dels equips Crònica i Realitat, en espais diversos 

com Concret Llibres (1964), la llibreria Tres i Quatre (1968) i el centre 

cultural Studio (1967), va ampliar la presència de l’estètica de l’Estampa 

Popular en l’escena cultural valenciana de l’època.

Per a Concret Llibres, els artistes Jordi Ballester i Joan Cardells i Rafael 

Solbes i Manuel Valdés —a instància, suposem, de Tomás Llorens i 

Ana Peters— van realitzar diversos suports tridimensionals i panells 

artístics que servien, amb motius diferents, tant per sentir discos com 

per decorar el citat centre cultural.

Equip Crònica:
Obra gràfica
sobre Fidel Castro
a l’aparador
de la llibreria Studio.
València, 1970.
Autor: Michael Gutman.
Arxiu Manuel García.
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6. Amb el lema «Mirant València», les Edicions del 
País Valencià, 1966, publicaran una col·lecció de 
targetes postals de diversos artistes com Calata-
yud, Gorris, Solbes, Toledo i Valdés, amb una visió 
desmitificadora dels tòpics habituals de la cultura 
valenciana. Vegeu autors diversos: Estampa Popu-
lar, IVAM, 1996, p. 160.

7. Les il·lustracions d’aquesta sèrie d’esceno-
grafies estan reproduïdes en el catàleg Equipo 
Realitat, IVAM, València, 1993.

Segons que il·lustra el catàleg Equipo Realidad (1996), hi havia un parell 

de suports pintats per l’Equip Realitat i un panell mural pintat per 

l’Equip Crònica, que va suposar, sense cap mena dubte, una ruptura 

total amb l’escenografia en ús dels espais culturals de València.

Una cosa semblant es podria dir dels grans panells murals realitzats, 

amb el llenguatge del còmic, per l’Equip Realitat per al centre cultu-

ral Studio (1962), on es feien concerts de música i representacions 

teatrals que es van poder veure, anys després, a vestíbul del València 

Cinema (1974).

Finalment, cal citar l’escenografia per a l’aparador de la llibreria Tres 

i Quatre, dedicat a Joan Fuster, també pintat per l’Equip Realitat, a 

través de diversos panells d’acrílics sobre fusta, bastant coloristes, 

amb al·lusions a l’autor de Sueca en qualitat d’escriptor, professor, di-

moni, llaurador o àngel. Panells al·legòrics per celebrar l’inici de l’obres 

completes de Joan Fuster.7

L’Estampa Popular i el moviment estudiantil

L’inici del moviment estudiantil antifranquista (1964-1967) coincideix 

amb la creació de l’Estampa Popular de València, que comptarà des 

de les seues primeres exposicions amb l’obra d’Anzo, Marí, Martí 

Quinto, Solbes, Toledo i Valdés, i el suport teòric d’Aguilera Cerni i 

Tomás Llorens. A aquesta època corresponen els gravats «Per rebel» 

(1964) de Solbes; «Llevant» (1965) de Solbes i Valdés; «Trencant les 

cadenes» (1964) d’Anzo; «Miguel Hernández» (1967) de Toledo; «A 

veure quants» (1967) de Martí Quinto, paradigmàtics de l’estètica 

realista i expressionista inicial de l’estampa valenciana.

Unes obres, entre altres, que il·lustraran les primeres exposicions de 

l’Estampa Popular de València, presentades al Seminari Metropolità de 

Montcada, al centre cultural Concret Llibres, a la Facultat de Medicina 

i al Centre Cullerenc de Cultura el 1964.

Als artistes citats, i en diverses exposicions i edicions de calendaris de 

l’Estampa Popular de València (1966, 1967 i 1968), s’hi sumaran nous 

artistes com Andreu Alfaro, Ferran Calatayud, l’Equip Realitat, Josep 

Maria Gorris, Ana Peters i el fotògraf Francesc Jarque. Calendaris, per 

cert, editats per Edicions Concret Llibres, Les Edicions del País Valen-

cià i el taller serigràfic Ibero-Suiza de València, amb textos d’autors 

com Lluís Aracil, Josep Vicent Marquès i Joan Antoni Toledo.

A aquests calendaris singulars, que tractaven de competir amb els 

calendaris en ús de les impremtes, s’hi sumaran edicions de targe-

tes postals, com les fotos del País Valencià de Jarque o la sèrie d’il-

lustracions a color de «Mirant València» (1966), realitzades per artistes 

tan diversos com Calatayud, Gorris, Solbes, Valdés, etc.

Pintada “Parlem valencià”,
realitzada pel
Partit Socialista Valencià.
València, 1965.
Autor: Michael Gutman.
Arxiu Manuel García.
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A l’estètica realista de l’Espanya rural i proletària de l’època, realitzada 

per l’Estampa Popular Espanyola, s’hi sumava l’Estampa Popular de 

València, la qual, a través d’una renovadora estètica «pop», transcendia 

el gravat pròpiament dit, per passar a opcions més populars com ara 

el calendari, la targeta postal o el cartell.8

Com argumentarà, en el seu moment, Tomás Llorens, «quan van pro-

jectar la creació d’un grup d’Estampa Popular a València, fou amb la 

intenció de renovar-ne enterament l’esperit. El problema que volíem 

enfrontar era el de la inserció de l’activitat artística dins la comuni-

tat social concreta en la qual es produeix; volíem trobar unes bases 

vàlides perquè aquesta inserció fos eficaç i desenvolupar un sistema 

coherent a partir d’aquestes bases».9

En una societat com la valenciana, que es delectava amb l’art acadèmic, 

la ceràmica kitsch i l’herència sorollista —present al Museu de Belles Arts 

de València—, la inserció de nous llenguatges que connectaven amb la 

«figuració narrativa europea» —Adami, Aillaud, Arroyo, Erro, Recalcati, 

Spadari, etc.— i el «pop art» nord-americà —Jaspers Johns, Lichtenstein, 

Robert Rausenberg, Rosenquist, Warhol, etc.— resultava tot un repte.

Un repte que, sense cap mena de dubtes, va promoure un sector de la 

societat valenciana que es distanciava estèticament i ideològicament 

del franquisme dominant.

Estudiants del Sindicat Democràtic de la Universitat de València (SDEUV)  
després de trencar el jou i les fletxes de la senyalització d’entrada a Alacant. 1967.  
Autor: Michael Gutman. Arxiu Manuel García

Equip Realitat: Cartell de l’homenatge nacional universitari a Miguel Hernández. 1967.
Autor: Michael Gutman. Arxiu Manuel García.
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Una aventura en la qual van participar els estudiants antifranquistes 

que van crear les bases, en aquests anys, del Sindicat Democràtic d’Es-

tudiants de la Universitat de València (1967).

Homenatges, revistes i cicles de cinema

Parlar de les primeres activitats culturals a la Universitat de València, 

als anys seixanta, és parlar d’alguns homenatges a escriptors, les 

revistes estudiantils i els primers cicles de cinema cubà exhibits a 

València.

Una de les expressions culturals dels estudiants, als anys seixanta, va 

ser l’organització d’homenatges a Antonio Machado (1966), Miguel 

Hernández (1967) i Pompeu Fabra (1968).

Aquestes activitats es van concretar en unes conferències, actes cul-

turals i exposicions de l’Estampa Popular d’Espanya que, d’altra banda, 

van possibilitar un diàleg entre els artistes i els intel·lectuals amb els 

estudiants de l’època.

L’homenatge a Antonio Machado, celebrat a Baeza (1966), on havia 

estat professor el poeta, va propiciar el disseny i edició d’un cartell 

original de Joan Miró, alguns gravats d’Estampa Popular i la creació 

d’un bust d’Antonio Machado realitzat per Pablo Serrano, que avui dia 

podem contemplar a Baeza, Madrid i Sòria.

El homenatge a Miguel Hernández, realitzat a la Universitat de Valèn-

cia (1967), es va fer mitjançant un acte al Paranimf presidit pel poeta 

Gil-Albert10 i una exposició d’Estampa Popular amb diversos gravats 

realitzats per artistes de Barcelona, Bilbao, Sevilla, Tortosa i València, 

entre els quals hi havia obres de l’Equip Crònica, Gorris, Martí Quinto, 

Toledo, Zamorano, etc.11

Un altre homenatge, potser menys notori, és el que es va tributar 

al filòleg Pompeu Fabra (1968), que va comptar amb el suport del 

catedràtic Miquel Dolç (1912-1994), poeta, filòleg i llatinista mallorquí.

La celebració del Congrés Nacional d’Estudiants de la Universitat 

Espanyola, a la capital valenciana (1967), va propiciar no només la 

consolidació del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de 

València, sinó l’edició d’una sèrie de revistes estudiantils, la nota co-

muna de les quals va ser que les portades, impreses en serigrafia, esta-

ven dissenyades per artistes de l’Estampa Popular. Ens referim, d’altra 

banda, a publicacions modestes, impreses a ciclostil, en les famoses 

màquines Gestetner de l’època, més conegudes com a «vietnamites».

Mentre l’Equip Crònica dissenyava les portades de les revistes Realitat, 

Sou i Módulo 68, l’Equip Realitat dissenyava les portades de les revistes 

A Colps, Diàleg i Terra Nostra.12

Les activitats culturals del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la 

Universitat de València s’ampliaran a la capital valenciana amb la 

projecció al cineclub del Col·legi de Farmacèutics i en alguns col·legis 

8. José Gandía Casimiro: «Los relatos de Es-
tampa Popular», dins el catàleg de l’exposició 
Estampa Popular, IVAM, València, 1996, p. 9-12.

9. Tomás Llorens: «Un any d’Estampa Popular 
de València», en Serra d’Or, Montserrat, 1965.

10. L’exposició d’Estampa Popular incloïa gra-
vats originals dels artistes Álvarez, Artigau, 
Arturo, Calvo, Calatayud, Claudio, Cartes, Cris-
tóbal, Chavarría, Delgado, Duarte, Edo, Ester 
Boix, Equip Crònica, Forné, Gorris, Grau Garri-
ga, Grimal, Guinovart, Hernández Pijoan, Iba-
rrola, Jordi Albert, Maria Girona, Martí Quinto, 
Mauri, Mensa, Montero, Narotzky, Olivares, 
Ortiz Valent, Ortega, Ràfols Casamada, Rams, 
Saura, Todó, Toledo, Vilas i Zamorano.

11. Autors diversos: Documenta Miguel Hernán-
dez, Generalitat Valenciana, 1985. Textos d’A. 
Albornoz, E. Andrés, E. Azcoaga, C. Bousoño, 
G. Celaya, C. Conde, V. Gaos, J. A. Goytisolo, C. 
Lagos, J. G. Manrique de Lara, P. Peña, A. Sastre.

12. A Colps (Revista dels Estudiants de Filoso-
fia i Lletres, 1967); Diàleg (Revista del Sindicat 
d’Estudiants de la Facultat de Dret), Terra 
Nostra (Revista dels Estudiants de l’Escola 
d’Agrònoms, 1968); Sou (Revista dels Estu-
diants de la Facultat de Econòmiques), Rea-
lidad (Agrupació Sindical de la Facultat de 
Ciències) i Módulo 68 (Revista del Sindicat 
d’Estudiants de l’Escola d’Arquitectura de Va-
lència, 1968).
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majors universitaris de cicles de cinema cubà que gràcies a la me-

diació del director de cinema Antxón Eceiza, van poder projectar-se 

en aquesta ciutat.13

D’aquesta manera, abans que es duguera a terme al València Cinema 

una Setmana de Cinema Cubà (1978), s’havien projectat en aquesta 

capital films com Lucía (1968), d’Humberto Solás, Memorias del subde-

sarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea, i La última carga del machete (1969), 

de Manuel Octavio Gómez, i els documentals de Santiago Álvarez 

Ciclón (1963), Now (1965) o Hasta la victoria siempre (1967).

Si a aquestes activitats afegim conferències del poeta Jesús López 

Pacheco, el novel·lista J. M. Caballero Bonald, l’autor teatral Alfon-

so Sastre, el periodista García Rico i l’assagista peruà Hugo Neira, 

es pot afirmar que el moviment estudiantil del període es nodria 

de discursos culturals que transgredien l’escena oficial franquista 

pròpiament dita.

Activitats que, sens dubte, a més de qüestionar la dictadura, inquieta-

ven bastant les autoritats, fins al punt de declarar, uns anys després, 

un estat d’excepció (1969).

De l’estat d’excepció a la transició  
democràtica (1969-1975)

Com era el compromís polític dels estudiants és un tema estudiat 

per diversos historiadors que el situen en els corrents ideològics 

del període propers a la democràcia cristiana, el nacionalisme i el 

comunisme.14

Al debat cultural de l’època se sumaven les pintades del «Parlem Va-

lencià» i el «Valencians Unim-nos», les quals, propiciades pel Partit 

Socialista Valencià, van incidir en la consciència nacional del País Va-

lencià. Una tasca que tindrà un suport en les edicions de Joan Fuster: 

Nosaltres els valencians (1962); Manuel Sanchis Guarner: La llengua 

dels valencians (1967); Alfons Cucó: El valencianisme polític (1971), etc. A 

aquesta escena cultural, universitària i política de l’època, s’hi sumaran 

diverses galeries d’art com Val i Trenta (1966), Punto (1972) i Temps 

(1973), que aglutinaran les inquietuds artístiques més renovadores 

d’aquests anys.

El galerista Vicente García, al capdavant de Val i Trenta, esdevindrà 

des del 1966 l’aglutinador de la renovació plàstica valenciana d’artistes 

com Andreu Alfaro, Equip Crònica i Hernández Mompó, i serà capaç 

d’ampliar relacions amb l’escena artística de Madrid i Barcelona.

Miguel Agrait i Amparo Zaragozá, per la seua banda —amb l’asses-

sorament inicial d’Aguilera Cerni—, van obrir les portes de la galeria 

Punto (1972) a artistes com Rafael Canogar, Juan Genovés, Antoni Tà-

pies, mentre promovia artistes valencians com Anzo, Equip Realitat 

i Josep Renau.

La galerista Amparo Bisquert, des de la galeria Temps (1973), farà possi-

ble que artistes com Artur Heras, Joan-Antoni Toledo o Carmen Calvo 

hi realitzen projectes personals.

Com hem assenyalat, la renovació cultural de la societat valenciana 

abans de la transició democràtica va ser una síntesi de les activitats 

estudiantils, les iniciatives socials i l’aportació d’uns artistes compro-

mesos amb el canvi d’aquesta societat.

L’herència d’aquest període —des del nostre punt de vista—, va ser 

l’avantsala del discurs cultural desenvolupat pels socialistes en l’au-

tonomia valenciana, amb la creació, per posar-ne uns exemples, del 

Palau de la Música, la Filmoteca Valenciana o l’Institut Valencià d’Art 

Modern, un programa promogut per Ciprià Ciscar, antic dirigent del 

Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de València.

13. Antxón Eceiza (1935-2011), director de cine-
ma basc i amic d’Alfredo Guevara, director de 
l’Instituto Cubano de Arte e Industria Cine-
matográficos, va facilitar a alguns estudiants i 
cineclubs diversos cicles de cinema cubà.

14. Miquel Nadal i Benito Sanz, Tradició i mo-
dernitat del valencianisme (1939-1983), Tres i 
Quatre, València, 1993.
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Grup d’estudiants
a l’homenatge
a Miguel Hernández:
Vicent Arrúe, José Luis Monzón,
Elia Serrano, Manuel García,
Carlos Monzón i Javier Escutia.
Alacant, 1967.
Autor: Michael Gutman.
Arxiu Manuel García.

Equip Realitat: Obra gràfica sobre Miguel Hernández. 1967.
Autor: Michael Gutman. Arxiu Manuel García.
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Cartell de la pel·lícula Roma città aperta (R. Rossellini, 1945). / Arxiu Vicente Vergara.
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Vicente Vergara

Primers cineclubs i Converses de Salamanca

Per a entendre la importància que va jugar el cineclubisme vinculat al 

moviment universitari durant la dictadura franquista, cal remuntar-se 

als temps de la Segona República espanyola.

Al maig de 1930, organitzada per Juan Piqueras Martínez (Requena, 

València, 1904 – Venta de Baños, Palència, 1936) es va celebrar la pri-

mera sessió cinematogràfica del Cine-Club Valencia, amb la projecció 

d’Un perro andaluz (1929), de Luis Buñuel, i El hundimiento de la Casa 

Usher (1928), de Jean Epstein. Gran animador cinematogràfic, Juan 

Piqueras va fundar la cèlebre revista Nuestro Cinema al juny de 1932. 

Un any després intenta crear la Federación Española de Cine-Clubs 

Proletarios, però no va reeixir. El 12 de juliol de 1936, quan tornava 

amb tren des de París cap a Oviedo, una malaltia sobtada el va obligar 

a aturar-se a l’estació de Venta de Baños. Mentre es recuperava, es 

produeix la rebel·lió militar del 18 de juliol, i és detingut i afusellat als 

voltants de la dita població, sense judici previ, cap al 28 de juliol. Ja 

en la democràcia, va ser una iniciativa lloable posar el seu nom a la 

sala d’exhibició de la Filmoteca Valenciana. Posteriorment, a iniciativa 

del Partit Popular, es va canviar per Luis G. Berlanga, en el marc de la 

grossera política de la dreta espanyola de no deixar vestigi d’una part 

important de la memòria històrica.

Juan Piqueras va recollir l’efervescència del cineclubisme a l’Espanya 

de la fi dels anys vint i dels anys trenta, idea importada des de França. 

Recordem la gran activitat realitzada per Luis Buñuel, entre altres, a la 

Residencia de Estudiantes de Madrid. Ja en aquells anys els cineclubs 

es van convertir en un focus d’agitació política i cultural a partir de 

la divulgació d’importants pel·lícules no estrenades comercialment 

a Espanya i la revisió de títols bàsics de la història del cinema. Hi 

havia altres cineclubs també a València —com el Cine-Studio Popu-

lar—, alguns vinculats a partits i sindicats. Fins i tot en 1935, a Madrid, 

Ernesto Giménez Caballero ja va fundar el del SEU (Sindicato Español 

Universitario), d’orientació falangista.

Després del tràgic parèntesi de la Guerra Civil, a mitjan dècada dels 

quaranta comencen a funcionar de nou alguns cineclubs, la majoria 

vinculats al SEU, única organització estudiantil permesa. És rellevant 

l’aparició en 1945 del que es va convertir en mític Cine-Club Zaragoza, 

que es va mantenir durant set anys i va servir de model a uns altres. 

Però el major renom el va assolir el del SEU de Salamanca, impulsat 

per Basilio Martín Patino, entre altres, i creador de la revista Cinema 

Universitario, en l’origen del qual van estar, a més de Patino, Juan G. 

Atienza, Alfonso Vicente Zamora i Ricardo Muñoz Suay. Comptava 

Universitaris i cinema 
Joves irats 

Publicitat del cineclub universitari, Facultat de Ciències.
Ajuntament d’Elx. Biblioteca Municipal Pedro Ibarra.
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Enrique Pastor, un dels fundadors de Cartelera Turia, conta la seua 

experiència d’aquells inicis dels anys seixanta:

Varios estudiantes nos ganamos la confianza del cura titular de la pa-

rroquia y cinéfilo. Allí pudimos ver películas increíbles para la época, 

desde las imprescindibles de Ingmar Bergman hasta obras clásicas 

de los grandes maestros del cine norteamericano como John Ford o 

Howard Hawks. Normalmente las películas las presentaba Don Ángel 

Carrasco, que dirigía la Escuela de Periodismo de la Iglesia y trabajaba 

como conserje en un hotel sito en la calle Colón. Posteriormente había 

un coloquio en el que interveníamos con gran libertad, aunque ahora 

esto pueda parecer banal. Carrasco solía insistir, sobre todo, en los te-

mas morales, en el «mensaje», pero otros incidíamos en los aspectos 

formales y más políticos. Poco a poco entablamos amistad. Recuerdo 

salir caminando con él del cine-club y seguir discutiendo sobre la pe-

lícula. Con el tiempo me permitió presentar determinados films. Eran 

unos tiempos muy grises. Culturalmente no había prácticamente nada.2

Jo també percep aquella València grisa que comenta Enrique Pastor 

quan recorde que amb deu anys molts col·legis religiosos ens van 

portar al desaparegut cinema Rex a la projecció de Molokai (1959), de 

Luis Lucia, un film nacional-catòlic, apologia de l’apòstol dels leprosos, 

el pare Damià, interpretat per Javier Escrivá, la imatge del qual em va 

provocar malsons perquè als seus feligresos els queia la carn del cos a 

trossos i ell mateix es moria de lepra. Ja en 1965, també ens van obligar 

a veure, amb el pagament previ d’una quota, Franco, ese hombre (1964), 

amb col·laboradors com Enrique Tierno Galván, Luis G. Berlanga, Juan 

García Hortelano o Romà Gubern, i es va convertir en la successora de 

la desapareguda Objetivo l’any 1955. En les seues pàgines s’apostava pel 

cinema realista, i hi van col·laborar intel·lectuals com Jean-Paul Sartre, 

Cesare Zavattinni, Guido Aristarco, Joris Ivens o Georges Sadoul. Tot 

això ens pot donar una idea de la incipient penetració de gent liberal 

i d’esquerres en plataformes legals del règim franquista, un fet que es 

va anar accentuant gradualment. Com ha escrit Basilio Martín Patino:

Nosotros éramos unos críos, sin formar o formados en un ambiente 

católico, conservador y de derechas. Éramos un poco los chicos que 

empezábamos a ser mayores, que comenzábamos a entrar un poco 

en cierta razón, con una visión del mundo diferente, y esta diferencia 

implicaba un cierto despegue, análisis o crítica de las divisiones coti-

dianas en la España de los que habían hecho la guerra, por supuesto 

nuestros padres los primeros.

I ho arredoneix amb uns comentaris molt encertats:

Pertenecer al SEU era obligatorio, pero eso nos daba medios para 

evolucionar. Uno de los aciertos de nuestro cine-club fue el de dirigir-

nos al ciudadano laico, más que estar dependiendo de una asociación 

católica o de un colegio salesiano o jesuita, que es lo que eran los 

«cine-forum», donde se daban aquellas polémicas terribles y aburridas 

de si llevaba mensaje o no llevaba mensaje la película [...]. Siempre 

había un jesuita por medio que dirigía y hablaba de mensajes. Y a 

mi eso me repelía [...]. Íbamos en contra del cine patriotero (Locura 

de amor, Agustina de Aragón, Alba de América), lo que lógicamente 

implicaba ya un cierto posicionamiento político. Y al mismo tiempo, 

eso significaba la negación del franquismo y lo que había supuesto la 

Guerra Civil. Conllevaba un poco la añoranza o el descubrimiento de 

que había habido una España anterior, una República, en la que vivie-

ron unos hombres que pensaban un poco de la forma que a nosotros 

nos gustaría pensar.1

Una fita important d’aquella època és la celebració de les Converses 

Cinematogràfiques de Salamanca (14-19 de maig, 1955), organitzades 

pel cineclub SEU, que van derivar en uns autèntics «estats generals» 

de la fracció dissident o no oficial del cinema espanyol, encara que s’hi 

van reunir cineastes lligats al règim franquista, com José Luis Sáenz de 

Heredia, sectors catòlics, falangistes renegats del franquisme que se 

sentien traïts, o militants clandestins del PCE. Com a dades d’interès, 

hi hagué una projecció homenatge al film Bienvenido Mr. Marshall, s’hi 

van exhibir mítics films del neorealisme italià com Ladrón de bicicletas i 

s’hi va estrenar Muerte de un ciclista, de Juan A. Bardem. D’allí va eixir 

aquella frase cèlebre, pronunciada per Bardem, que «el cinema espan-

yol actual és políticament ineficaç, socialment fals, intel·lectualment 

ínfim, estèticament nul i industrialment raquític». Quasi res. Tot això 

significava no un símbol de la dissidència cinematogràfica, sinó de les 

noves actituds polítiques que sorgien al si de l’oposició antifranquista.

Cineclubisme a València, “Cartelera Turia”  
i altres revistes cinematogràfiques

El moviment dels cineclubs s’instal·la també a València a la fi dels 

anys cinquanta. Aviat se’n creen dos corrents, tots dos amb ànim re-

generacionista i notes de dissidència cultural i política. D’una banda, 

els dependents de l’Església, que es desenvolupen amb la intenció 

d’estendre la seua moral a través del cinema; i els vinculats al SEU, 

d’una altra, que oscil·len entre l’oficialisme i la contestació universi-

tària. Es va fer molt popular el cineclub Sare, vinculat a la parròquia de 

l’església de Sant Joan de l’Hospital, al carrer de Trinquet de Cavallers. 
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Nacimos en 1964, paralelamente a otros proyectos culturales que fue-

ron decisivos para el despegue de mediados de los sesenta. Por aque-

llas fechas comenzó a sentirse la influencia de editoriales de nuevo 

tipo como Edicions 62 y Península, Alianza y Ciencia Nueva, mientras 

que en Catalunya se afianzaba la Nova Cançó. En el País Valenciano, 

en medio de una crisis universitaria que ponía en tela juicio las estruc-

turas franquistas, las canciones de Raimon se sumaban a los ecos de 

Nosaltres els valencians, de Joan Fuster, la librería Concret realizaba una 

serie de ediciones, se fundaba el Equipo Crónica y Estampa Popular 

buscaba fórmulas para ampliar el campo de la difusión pictórica. En 

el interior de este conjunto de iniciativas surgió Cartelera Turia. Un 

grupo de intelectuales buscó una forma de intervenir culturalmente 

en la sociedad valenciana, y encontró una solución tan original como 

eficaz en un medio tradicionalmente despreciado por la «intelligen-

tzia» como es una cartelera de espectáculos.3

Al començament dels anys seixanta, alguns joves estudiants cinèfils i 

inquiets eren seguidors de dues revistes cinematogràfiques de tirada 

nacional: Film Ideal, d’inspiració religiosa i fundada per José M.ª Pé-

de José Luis Sáenz de Heredia, al cinema Lys, pel·lícula produïda amb 

motiu dels denominats «25 años de paz» de la dictadura franquista.

En aquells col·loquis al cineclub es conegueren els qui després se-

rien els primers redactors cinematogràfics de Cartelera Turia: Enrique 

Pastor, Manuel Mantilla, Julio Guardiola i Pepe Aíbar. Ja hi havia des 

de 1956 una cartellera o guia d’espectacles denominada Bayarri, que 

venia nombrosos exemplars (es va tancar l’any 1980). En aquell con-

text, Miguel Zamit Torres, propietari d’una impremta, va pensar que 

podria ser negoci crear una nova guia. Disposava dels mitjans però 

necessitava persones que la dotaren de contingut. Tenia despatx a 

València, al carrer de Cavallers núm. 12, al costat de l’estudi del pin-

tor Andrés Cillero. Li va preguntar si coneixia joves que pogueren fer 

crítica cinematogràfica, i li va presentar José Aíbar, Julio Guardiola, 

Manuel Mantilla i Enrique Pastor. El 27 de gener de 1964 va nàixer 

el primer número de la que es va anomenar El Turia (després es va 

canviar el nom per Cartelera Turia, arran d’una denúncia de cerveses 

El Turia). La portada era una fotografia de les Torres de Quart, però la 

primera pàgina dedicava un ampli espai a recomanar el film El eclipse, 

de Michalengelo Antonioni, tota una declaració de principis. Cap a la 

fi de 1964 s’hi va incorporar José Vanaclocha.

Ben aviat, Cartelera Turia, amb el seu format de butxaca, esdevé una 

referència important de la dissidència política i cultural de València 

al règim franquista. Ho definia molt bé Diógenes en 1979, amb motiu 

del quinzè aniversari de la publicació:

1. AGR, Coleccionista de Cine, any iv, núm. 18, 
estiu 2003.

2. Declaracions a Vicente Vergara de juny de 
2012.

3. Cartelera Turia, núm. 789, setmana del 19 al 
25 de març de 1979. Anys més tard, l’escriptor 
Manuel Vázquez Montalbán també donaria 
una visió molt personal de Cartelera Turia: «Fue 
desde el comienzo la prueba de una nueva 

sensibilidad cultural y política en la que se 
combinaba el rigor histórico impuesto por la 
situación y la reivindicación del placer como 
libre exigencia del cuerpo. Historia y vida. El 
bigote incorrupto de Franco y el culo no menos 
incorrupto de Marlon Brando y Maria Schneider 
(son dos culos que se me superponen, que no sé 
donde acaba el de uno y empieza el de la otra» 
(Cartelera Turia, núm. 1316, 1989).

Públic en un acte de la llibreria 3i4. València, c. 1970. / Arxiu Benito Sanz.
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En aquella època —parle de 1970— s’estilaven molt els cine-fòrums. 

Després de la projecció de la pel·lícula, se’n feia un debat i la colla de 

rojos, que omplia la sala, aprofitava l’avinentesa per parlar de la lluita 

de masses, de la revolució i de coses fabuloses que ens tenien capfi-

cats o, tal com va a dir Cervantes, «sorbido el seso de tanto leer libros 

de caballería» i de marxisme-leninisme-pensament Mao-Tse-Tung.4

Un dels films que més joc va donar en els debats dels cineclubs va 

ser Queimada (1968), de Gillo Pontecorvo, de gran contingut polític 

sobre les conseqüències del colonialisme i l’imperialisme, amb una 

narració molt didàctica que des de la perspectiva actual resulta massa 

esquemàtica.

I encara recorde acalorats col·loquis al cineclub Magister després de la 

projecció de Faraón (1966), de Jerzy Kawalerowicz, que plantejava les 

complicitats entre el poder polític i el religiós a l’antic Egipte davant 

d’una població analfabeta. Fins i tot un excel·lent western com Los pro-

fesionales (1966), de Richard Brooks, podia donar molt de joc, perquè 

el col·loqui quasi sempre derivava cap a l’«actual situació d’Espanya» 

en aquell moment.

Però fins i tot als cineclubs romania vigilant la censura franquista. Una 

de les anècdotes més curioses va succeir quan el de la Facultat de 

rez Lozano, que va desaparèixer en 1970 i va arribar a vendre 12.000 

exemplars, una xifra molt estimable. Va nàixer de les Converses de 

Salamanca per neutralitzar el que ells denominaven ala marxista de la 

crítica representada per les revistes Objetivo, primer, i després Cinema 

Universitario. Com a contrapunt, en 1961 va nàixer una altra publicació 

influent, Nuestro Cine, fundada per José Ángel Ezcurra, propietari i 

editor del mític setmanari Triunfo, i José Monleón, crític teatral va-

lencià i director de la mensual Primer Acto. Entre els seus primers 

col·laboradors, hi havia gent del cinema vinculada al Partit Comunis-

ta i a altres sensibilitats d’esquerres. Les seues vendes van ser més 

modestes, al voltant de 2.000 exemplars. Es va tancar al febrer de 

1971 i durant els anys seixanta va jugar un paper clau en la defensa 

del denominat Nuevo Cine Español (Carlos Saura, Basilio Martín Pa-

tino, Víctor Erice, Francisco Regueiro...). Una minoria cinèfila estava 

subscrita a la revista francesa Cahiers du Cinéma, molt influent en els 

ambients universitaris. Tampoc no s’ha d’oblidar l’aparició en 1973 de 

l’editorial valenciana Fernando Torres, especialitzada en llibres d’art, 

cinema i comunicació.

Expansió dels cineclubs com a zones  
de llibertat

En 1957 es va formalitzar un registre oficial dels cineclubs, i a la fi 

d’aquell any es funda la Federación Nacional de Cine-Clubs. Aquesta 

regulació va propiciar que es propagaren per tota la geografia espan-

yola fins a arribar a la xifra d’uns cinc-cents. A través dels cineclubs es 

va poder accedir a moltes pel·lícules considerades «no comercials» o 

marginades per problemes amb la censura. Les seues fonts de progra-

mació eren els fons de la Filmoteca Nacional, fundada en 1953, films 

importats —subtitulats— per la Federación Nacional de Cine-Clubs, 

la secció de cinema de l’Ambaixada de França, l’Institut Alemany, la 

Casa Americana o el centre italià Dante Alighieri.

La nova Llei d’Associacions Culturals, l’anomenada Llei Fraga de 1963, 

va regular el funcionament de l’associacionisme en general i va pro-

piciar encara més l’extensió dels cineclubs. Dels 1.323 comptabilitzats 

en 1963 es va passar a 2.440. Cal tenir en compte que estem en ple 

període del denominat Primer Pla de Desenvolupament i s’incorporen 

a la direcció cinematogràfica joves realitzadors procedents de l’Escola 

Oficial de Cinematografia. En una operació «oberturista», una de les 

moltes del règim franquista, l’any 1961 s’autoritza que Luis Buñuel puga 

dirigir una pel·lícula a Espanya, Viridiana, Palma d’Or al Festival de 

Cannes i prohibida posteriorment al nostre país (va funcionar clandes-

tinament pels cineclubs i no es va estrenar comercialment fins a 1977).

A la fi dels seixanta, eren cèlebres a València el cineclub de la Facultat 

de Ciències, fundat en 1968, l’Imagen (Col·legi de Farmacèutics), el de 

l’Ateneu Mercantil, San Francisco Javier (col·legi major), CEM de Sipe 

(pertanyent a un col·legi major gestionat pels jesuïtes amb el pare Sa-

rrias al capdavant), col·legi de les Mares Reparadores, Malva-rosa (per-

tanyent a l’associació de veïns), Magister (parròquia de Jesús Mestre), 

col·legi Dominics, Marítim, etc. El gran nombre de cineclubs vinculats 

a l’Església va donar lloc a l’aparició de la cartellera d’espectacles Sipe, 

finançada pels jesuïtes i en la qual predominava la crítica cinemato-

gràfica des d’una perspectiva de caràcter humanista.

És important remarcar la importància que els cineclubs van arribar a 

tenir en aquell moment, convertits en centres de socialització i parcel·les 

de llibertat difícils de trobar en altres llocs. Ramir Reig Armero, professor 

d’Anàlisi Econòmica de la Universitat de València, ha escrit:
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4. Ramir Reig, «Obrers i estudiants, units en la llui-
ta», en Benito Sanz (coord.), Rojos y demócratas. 
La oposición al franquismo en la Universidad de Va-
lencia, 1939-1975, Valencia, CCOO PV, 2002, p. 314.

5. Declaracions al diari El País (9/12/2005), amb 
motiu del tancament del cinema Acteón de 
València, propietat dels germans Sebastián.

Ciències va voler projectar una còpia en 8 mm de la mítica pel·lícula 

El acorazado Potemkin (1925), de S. M. Eisenstein, i es va anunciar de la 

següent manera en Cartelera Turia: «Sábado 7, a las 18’00 horas, pro-

yección de un film de S. M. Eisenstein, director de El acorazado Pote-

mkin». Els interessats entenien el missatge. Precisament, els germans 

Ernesto i César Sebastián, que llavors gestionaven diversos cineclubs, 

van comentar en 2005:

Padecimos dos cierres coincidiendo con estados de excepción. Fue 

en un ciclo en el Ateneo Mercantil. Nos prohibieron una adaptación 

rusa del Quijote [es refereixen al film soviètic de G. W. Pabst, de 1933], 

y eso que éramos compañeros de estudios de la hija del Gobernador 

Civil, pero no hubo forma. Y también censuraron la película ¡Que viva 

la República!, de Karen Kachyna.5

Aquest film txec no tenia res a veure amb la República espanyola, però 

als censors no els va fer gens de gràcia el títol. En diverses ocasions 

vam haver d’assistir a la projecció de còpies que estaven en un estat 

lamentable de llum i de so, amb rètols en rus, però ens sentíem recom-

pensats d’aconseguir veure pel·lícules mítiques i prohibides.

A la fi dels anys seixanta, Studio Cine (parcel·la de les activitats cultu-

rals de l’entitat Studio, S.A.) va presentar una interessant iniciativa de 

traslladar sessions de cineclub a un cèntric cinema comercial de Va-

lència, com es feia ja en altres ciutats espanyoles. Durant els matins de 

diversos diumenges dels anys 1968 i 1969, es van presentar al cinema 

Artis minicicles dedicats a Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, Luchi-

no Visconti, els germans Marx i Jerry Lewis. Tot un luxe per a l’època.

També en el marc del cinema comercial intentàvem mostrar la nostra 

solidaritat amb el poble vietnamita i repudiar l’imperialisme nord-ame-

ricà. Al novembre de 1969, diverses desenes d’estudiants vam passar 

a l’acció directa durant la projecció de Boinas verdes (1968) al cinema 

Lys de València, pel·lícula precedida per «la fama» de ser una apolo-

gia de la intervenció nord-americana al Vietnam. Es va organitzar un 

nombrós «comando» per a assistir a una sessió concreta. La consigna 

era romandre en silenci durant tota la projecció fins a l’escena final en 

què John Wayne acariciava un xiquet vietnamita i l’alliçonava sobre el 

paper salvador de l’exèrcit nord-americà sobre el perill comunista. En 

aquell moment va sonar amb potència un xiulet des de la general i tots 

ens vam posar drets cridant «Tota aquesta pel·lícula és una mentida!», 

mentre llançàvem pamflets i ous contra la pantalla, davant el nombrós 

públic que es va endur un gran ensurt.

La brisa de llibertat de les sales  
d’art i assaig

Amb l’aparició de les sales d’art i assaig van sorgir altres espais de 

socialització a partir de les inquietuds dels estudiants universitaris 

pel cinema de qualitat. Van ser aprovades per una ordre ministerial 

del 12 de gener de 1967. Estaven destinades a l’exhibició de pel·lícules 

en versió original íntegra i subtitulada. Això va permetre estrenar 

films procedents de nous moviments cinematogràfics dels seixanta 

i recuperar clàssics del cinema prohibits per la censura. La normativa 

autoritzava les dites sales en capitals de província, ciutats amb més de 

50.000 habitants o zones d’interès turístic, amb una cabuda màxima 

per a 500 espectadors. El primer film que es va exhibir amb la classi-

ficació d’art i assaig a València va ser Repulsión, de Roman Polanski, 

concretament al cinema Suizo, reconvertit a aquest efecte. Va ser el 16 

de setembre de 1967. Federico E. comentava irònicament amb motiu 

d’aquesta novetat:

Debido al auge del turismo en nuestro país y para hacer más grata 

la estancia de los extranjeros que nos visitan, además del sol y las 

bellezas naturales, el Ministerio de Información y Turismo ha decidido 

la creación de las Salas de Arte y Ensayo.6

El gran èxit de les primeres sessions va afavorir la proliferació d’aquest 

tipus de sales. A la fi de 1969 n’hi havia 56 a tot Espanya. Al cinema 

Suizo, hi vam poder veure El ángel exterminador, de Luis Buñuel (vam 

estar discutint en petit comitè el final amb l’aparició d’un ramat de 

corders, sense arribar a cap conclusió); El sirviente, de Joseph Losey; El 

joven Törless, de Volver Schlöndorff, La soledad del corredor de fondo, de 

Tony Richardson; Hiroshima mon amour, d’Alain Resnais; Prima della 

Rivoluzione, de Bernardo Bertolucci; o clàssiques com La Kermesse he-

roica, de Jacques Feyder. Després es va incorporar a l’art i assaig l’Aula 

7 (ens impactà Roma, cità aperta, de Roberto Rossellini) i, més tard, 

el cinema Xerea (ens costà d’entendre Je t’aime, je t’aime, de Resnais).

Portada de la revista Turia, núm. 697, maig-juny 1977. / Arxiu Vicente Vergara.
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Tot aquest cinema ens va ajudar a descobrir uns problemes i conflictes 

molt allunyats de la visió que la immensa majoria del cinema oficial 

espanyol dels anys seixanta oferia d’uns joves conformistes i feliços, 

per mitjà de títols com Alegre juventud (1962), de Mariano Ozores; 

Margarita se llama mi amor (1963), de Ramón Fernández; Eva 63 (1963), 

Los chicos del Preu (1967) i Novios 68 (1967), les tres de Pedro Lazaga, 

etc. Per això, pel·lícules com Nueve cartas a Berta (1965), de Basilio 

Martín Patino, van suposar una brisa d’aire fresc.

Però també per les sales d’art i assaig va arribar a colar-se alguna 

pel·lícula de dubtosa qualitat. El cas més significatiu va ser Helga, el 

milagro de la vida, d’Eric F. Bender, un film pseudodidàctic sobre el 

procés d’un embaràs, on es mostrava per primera vegada un part als 

espectadors espanyols. El morbo estava servit per a una societat es-

panyola molt reprimida sexualment. Va estar més d’un any en cartell.

A pesar d’això, el balanç de les sales d’art i assaig va ser molt positiu. 

Segons Ángel Quintana:

Fueron un paso más en la lucha contra la censura durante el franquis-

mo, y como la base de una programación selecta desde un punto de 

vista cultural cuya tradición se prolongaría hasta algunas de las salas 

que actualmente proyectan películas en versión original subtitulada.7

Cinema independent valencià

Alguns joves estudiants també van mostrar interès per la realització ci-

nematogràfica, encara que el principal problema consistia en l’escassa 

repercussió en els ambients universitaris. Com a exemple d’aquest 

tipus de treballs, conta Luis Puig:

El primer disco de Zappa que tuve entre mis manos, en 1967, fue 

«Freak Out!» de The Mother of Invention, y de él usamos una pieza 

en la película Orfeo filmado en el campo de batalla, que rodamos en 

1968 en Valencia Antonio Maenza, Eduardo Hervás, Rafa Ferrando, 

todos ellos muertos en circunstancias trágicas, como suele decirse, 

y Maite Larrauri y yo mismo, supervivientes. La película nunca pudo 

sonorizarse, pero la proyectamos unas pocas veces en sesiones clan-

destinas convocadas boca a boca, la primera de las cuales fue en el 

sótano de la librería Viridiana, que entonces estaba en el pasaje Artis.8

La radicalitat política i la llibertat sexual del film —insòlits nus per a 

l’època— n’explicaven la clandestinitat.

Autofinançament insuficient, autocensura, escassetat de mitjans, poca 

experiència en el muntatge i la sonorització, manca de vies adequades 

d’exhibició, van ser alguns dels principals problemes d’aquest movi-

ment que va arrancar des dels ambients universitaris inquiets. Mal-

grat això, el 15 de març de 1970, al cineclub Magister es va celebrar la 

primera marató de films independents. Posteriorment van proliferar 

aquestes sessions, com la que van organitzar a l’uníson els cineclubs 

Imagen, Dominics i Magister. És imprescindible esmentar els noms 

dels cineastes Rafa Gassent, un dels pioners (Orson-Sade, Bram Blood 

Stoker, Salomé, etc.); Josep Gandia Casimiro (Cega sega) i Joan Vergara 

/ Alfred Ramos (Terres d’arròs), les dues amb veu en off en valencià; 

Emilio Medina (Eleonora, La fábula de la muerte), Jesús de Val (Agua 

sucia, Sociedad anónima), Pedro Uris (El rugido de las ratas), Lluís Rivera 

(Travelling), Joan Vergara (Un pueblo para Europa. Viaje al Maestrazgo) 

i Josep Lluís Seguí (Obsexus), entre altres.

Final

La formació d’un nou públic amb actituds crítiques cap al fenomen 

cinematogràfic i amb exigències de qualitat és una de les conseqüèn-

cies de l’activitat compromesa dels cineclubs i de les denominades 

sales d’art i assaig. Aquesta idea, que es pot aplicar a qualsevol país 

democràtic, en el cas espanyol va arribar a tenir un relleu major com a 

conseqüència de la dictadura franquista, la censura i l’absència de lli-

bertats. A més de jugar aquesta funció, van ser un viver de politització 

i presa de consciència del gran retard que patia el nostre país en totes 

Portada de la revista Cahiers du Cinema,
núm. especial 226-227, gener-febrer 1971.
Arxiu Vicente Vergara.
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6. Cartelera Turia, núm. 192, setmana del 25 de 
setembre a l’1 d’octubre de 1967.

7. Diccionario del cine español, Academia de las 
Artes y las Ciencias Cinematográficas, Alianza 

Editorial, 1998.

8. Presentació d’una de les pel·lícules dedicades 
a Frank Zappa al Col·legi Major Lluís Vives de 
València, novembre, 2007.

les parcel·les. Per això he titulat aquest article «joves irats», en referèn-

cia al grup d’escriptors britànics (Alan Sillitoe, John Osborne, Harold 

Pinter, Bernard Kops...) que a la fi dels anys cinquanta es van rebel·lar 

amb la seua literatura contra les insuficiències del sistema polític i 

social britànic i que van ser decisius en el naixement del denominat 

Free cinema, amb directors tan cèlebres com Tony Richardson, Karen 

Reisz, Lindsay Anderson o Jack Clayton, les pel·lícules dels quals vam 

descobrir a la darreria dels anys seixanta i començament dels setanta 

via cineclubs o sales d’art i assaig. Nosaltres, a la nostra manera, també 

vam ser joves irats.

Portada de la revista Nuestro Cine, núm. 88.
Arxiu Vicente Vergara.

Cicle de cinema independent valencià, 
organitzat pels cineclubs Dominics i 
Magister. / Arxiu Luis Rivera. 

Fullet de la 
pel·lícula À bout 
de soufflé (Jean 
Luc Godard). 
Cineteatre Goya. 
Arxiu Vicente 
Vergara.
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Valencia Cinema, en la calle Quart de Valencia. c.1970 / Archivo Benito Sanz.



Teatre universitari  
Una illa de llibertat

Enrique Herreras
Universitat de València

El crític i assagista José Monleón va utilitzar el concepte «teatre de 

la dreta» per a referir-se al que va predominar en el franquisme. La 

definició busca clarament inserir un qualificatiu polític en una concep-

ció estètica. L’objectiu bàsic va ser plantejar, com a aspecte essencial, 

les relacions entre un teatre convencional1 i el context socioideològic 

que va determinar aquella concepció estètica. Aquesta combinació és 

fonamental per a entendre el paper del teatre universitari, en el qual 

té una part important el desenvolupat a València,2 ja que va ser, grosso 

modo, un germen de renovació.

En efecte, el teatre universitari va passar a ser una de les manifes-

tacions de cultura teatral més importants en uns moments en què 

la rutina i el provincianisme eren característiques que dominaven 

l’escena valenciana fins a extrems realment difícils de superar.3 Entre 

altres coses, el teatre universitari trenca amb el repertori dominant, i 

n’ofereix un altre, a un públic selecte, impossible de veure’s als teatres 

convencionals. Un altre assumpte fonamental és la revaloració de la 

figura del director, fins ara només considerat (en la tradició espanyola) 

com un artesà servil al text, i per tant de la posada en escena. A la fi 

dels seixanta encara anirà més enllà. En àmbits, sobretot, universitaris 

sorgirà l’anomenat teatre independent, que ja portarà clarament com 

a bandera els aspectes polítics, i no sols els de tipus estètic, enfront 

És cert que el teatre solament interessava a una minoria 

universitària, i que la universitat mateixa era un vedat mi-

noritari en el desert cultural del franquisme. És cert que 

poques obres superaven la mitja dotzena de representa-

cions, i que no eren poques les de funció única. És innega-

ble la pobresa de mitjans [...]. Tots érem autodidactes, sí, 

tractant d’exercir un art sospitós en un ambient advers —la 

universitat, la «província», la Dictadura...—, inventant una 

cultura artística arrencats de la rica tradició republicana, 

aïllats d’Europa, orfes de pares i mestres...

José Sanchis Sinisterra, en Manuel Aznar, Nel Diago i M. 

Fernanda Mancebo (eds.), 60 anys de teatre universitari, Uni-

versitat de València, 1993, p. 149

1. Noció que va apuntalar amb la publicació, 
en 1971, d’un dels llibres més significatius de la 
seua primera època: Treinta años de teatro de la 
derecha (Tusquets editor).

2. Jacinto Benavente i Alfonso Paso són els 
noms més significatius que simbolitzen aquest 
concepte, que no només recull una manera d’es-
criure, sinó també altre aspectes, com un tipus 
d’empresari, un model actoral o la renúncia a 
l’expressió metaliterària.

3. Juntament amb el desenvolupat a Madrid, va 
ser un dels més significatius.

4. J. L. Sirera, «El teatre universitari a la immediata 
post-guerra», en Manuel Aznar, Nel Diago i M. 
Fernanda Mancebo (eds.), 60 anys de teatre uni-
versitari, Universitat de València, 1993.

Programa de mà de l’obra Caballero de milagro (Lope de Vega).
Centre de Documentació de Teatres de la Generalitat.
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Durant els primers anys de la dècada dels quaranta, l’activitat teatral 

estudiantil apareixia escindida en manifestacions marginals. Hi destaca 

la tasca desenvolupada per Francisco Sánchez Castañer. Aquest cate-

dràtic seria impulsor d’alguns esdeveniments teatrals de l’època, com la 

representació de La destrucción de Sagunto al Teatre Romà de Sagunt.

En els anys cinquanta, el buit cultural de la postguerra encara era 

evident. Els universitaris valencians, com passava també en altres llocs 

de l’Estat, s’havien quedat aïllats dels corrents europees i orfes de la 

pròpia tradició cultural. I, cada vegada més apagats els cants de la 

victòria, el SEU hagué de renunciar a alguns dels seus actes caracte-

rístics. En aquest moment són cada vegada més els estudiants que 

s’acosten al Sindicato i, al marge de la política oficial, n’utilitzen els 

avantatges per formar-se intel·lectualment amb una certa autonomia, 

ja que en aquest àmbit la censura no va ser tan contundent com en 

altres. Dins d’una línia d’obertura, des de la temporada 1949-50, part 

del teatre universitari va deixar el front únic del TEU i, a l’ombra de 

l’única manera de legalitzar companyies en aquell moment, amb la 

denominació de Teatros de Cámara y Ensayo van començar a desen-

volupar-se diverses agrupacions teatrals, com ara el TUDE (Teatro 

Universitario de Ensayo).

Comencen llavors les seues trajectòries directors com Juan García 

Atienza, Tomàs Abad i Josep Maria Morera, un dels més importants, 

que en una primera etapa centra la seua carrera en l’àmbit universitari 

d’un règim que es mantenia «impasible el ademán», amb eslògans tan 

rupestres i cavernícoles com aquell que proclamava «25 años de paz».

Però vegem aquest trajecte pas a pas. Les jerarquies franquistes es 

van imposar en la postguerra sobre les estrictament acadèmiques, i 

van marcar les pautes i el to de la vida universitària. Així, per exem-

ple, mentre es deixaven en l’oblit experiències innovadores com El 

Búho,4 el Frente de Juventudes valencià va comptar amb una petita 

però significativa activitat teatral. El teatre universitari va recórrer als 

clàssics,5 no sols per aspectes pedagògics, sinó com una forma d’exal-

tació dels valors de la nació espanyola proclamats per José Antonio 

Primo de Rivera.

A poc a poc apareixeran altres experiències dins dels àmbits estu-

diantils dominats pel Sindicato Español Universitario (SEU), orga-

nisme pel qual havia de passar tota l’activitat cultural.

Des de la perspectiva teatral va significar l’abandonament gradual del 

to propagandístic i la tornada a una tradició que prenia el teatre com 

a activitat didàctica, bé a partir de la iniciativa d’algun professor o 

de la mateixa manera que les tradicionals estudiantines, és a dir, per 

pura diversió.

Programa de mà de Fedra (Miguel de Unamuno).
Centre de Documentació de Teatres de la Generalitat Valenciana.
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el TEU que marcarà època serà el de Filosofia i Lletres, la figura més 

important del qual, José Sanchis Sinisterra, va apostar per un caràcter 

experimental en el teatre universitari, no exempt d’algunes connota-

cions polítiques. Des de bon començament es va marcar un programa 

renovador (Jean Cocteau, Jean Giraudoux, Alfonso Sastre, etc.). Durant 

el curs 1958-59 es va fer càrrec també del TEU del districte, i va ser el 

primer director a llançar una autèntica declaració de principis amb 

les seues Notas sobre el teatro español universitario, que tenen molt a 

veure amb la recuperació de la figura de Bertolt Brecht.7

Antonio Díaz Zamora és un altre vèrtex del triangle de l’edat d’or del 

teatre universitari. La seua primera etapa està relacionada amb el Te-

atre de Cambra del Centre Escolar i Mercantil, agrupació amb la qual 

va estrenar obres del teatre clàssic espanyol amb uns resultats escè-

nics tan positius que aviat van cridar l’atenció en aquell petit món, en 

aquella illa cultural, que representaven alguns ambients universitaris. 

Com a conseqüència, en la temporada 63-64 es va fer càrrec del TEU 

de Medicina, nom que va reanimar amb l’afegitó de Nuevo.

La seua figura representa un gran canvi d’un teatre sense mitjans tèc-

nics i sense grans pretensions expressives i estètiques a una proposta 

més professional i preocupada per la investigació escènica, unida a 

una elecció d’autors innovadora. Precisament, per bastir ponts cap 

aquesta segona opció, a partir de 1965 comença una nova etapa al 

Teatro Club, on ja aposta clarament per un repertori d’avantguarda, 

que arriba al zenit en l’etapa de Studio Teatro.8

En tot aquest temps, Díaz Zamora programa temporades en què 

apareixen noms com Max Aub, Valle Inclán, Ionesco, Max Frisch, 

Georg Büchner, Arrabal, Dürrenmatt i Beckett. Una nòmina bastant 

insòlita en aquell moment. Una etapa que no hauria sigut possible 

sense comptar amb un elenc regular (Julio Salvi, Paco Manzaneque, 

Martín Cases, Carmen Segarra...)9 i la inestimable col·laboració d’ar-

tistes plàstics (Michavila, Equip Realitat, Munoa o Mingote) en funció 

d’escenògrafs o figurinistes, que permetien que el resultat estètic dels 

muntatges assolira una notable i encara recordada qualitat.

Ja en els seixanta, quan les carreteres nacionals són ja dels 600 i encara 

hi havia peixos (cada any més grossos) als rius gallecs perquè els acò-

lits del Generalísimo els posaren a l’ham de la seua dictatorial canya, 

les noves generacions busquen uns altres suports per a desenvolupar 

la seua expressió artística. Seran els grups independents els que atrau-

ran el món estudiantil al teatre, tant com a espectadors com en el pa-

per de creadors. Els seus components es van proposar canviar el teatre, 

però també la vida política i quotidiana. Per això van entendre l’art 

com a militància cultural i la seua aspiració seria un «teatre popular».

A diferència dels grups universitaris o els de Cámara y Ensayo, l’objec-

tiu del teatre independent no va ser renovar els repertoris, ni canviar 

uns autors per uns altres, o donar solament més importància a la 

direcció escènica, sinó modificar completament el sistema del plante-

abans d’abandonar València l’any 1964 per a anar-se’n amb la compa-

nyia de Núria Espert, després de deixar muntatges tan significatius 

com No n’eren deu?, de Martí Domínguez, amb la companyia Aula Au-

siàs March. El més significatiu és que tots ells proposen una selecció 

d’autors poc habituals als escenaris espanyols. Hi ha també el Teatro 

de Cámara de València, sota la direcció de Josep Francesc Tamarit, 

un altre director destacat en aquella etapa que culminaria amb la 

creació del Club Universitario,6 local i entitat que serà fonamental 

per al començament de la carrera de directors i actors. En aquell espai 

s’organitzaven activitats molt diverses: balls els diumenges, audicions 

de discos de música moderna i de jazz, cineclub, discofòrum, confe-

rències, exposicions d’art, recitals de poesia, lectures dramatitzades 

i teatre representat. Amb el denominat Teatro Club Universitario, 

València va comptar a partir de llavors amb un teatre per a minories 

que es contraposava a la cartellera d’espectacles dominant a la ciutat.

En les albors dels seixanta, el Teatro Club comença la seua decadència; 

en canvi, criden cada vegada més l’atenció els TEU de les diferents 

facultats. Ja no es tractava de projectes estables, sinó d’experiències 

esporàdiques amb repertoris marcats per un director. Però, a pesar 

d’això, alguns van aconseguir una certa estabilitat, especialment els 

de Medicina, Filosofia i Lletres i Dret.

Altres noms importants d’aquell moment són José Luis Gil de la Calle-

ja, que, junt amb Fernando Bergón, va dirigir el TEU de Dret, tot i que 

5. Nom mític d’aquest grup universitari valencià 
de la FUE, que a imatge i semblança de La Bar-
raca de García Lorca, va intentar renovar l’esce-
na espanyola. Com tantes altres coses, la seua 
vida es va truncar amb la Guerra Civil.

6. Per exemple, la representació d’El astrólogo 
fingido, de Calderón, a la Casa dels Obrers 
(1943), dins d’un homenatge a la División Azul.

7. S’obri el 25 de gener de 1954 al carrer de la 
Nau (al costat de la Universitat vella),

8. Sanchis Sinisterra es va avançar, per tant, 
a la influència que aquest autor tindria pos-
teriorment sobre el teatre independent. 

9. La societat Studio S.A. serà fonamental per 
al desenvolupament cultural en general i, en 
particular, del teatre a la ciutat de València. 
Es fa fundar l’any 1967, per iniciativa d’un grup 
d’universitaris pertanyent a la burgesia valenci-
ana que acabaven de completar els estudis. El 
seu objectiu era contraposar-se a l’irrespirable 
ambient cultural. Era el punt bàsic i aglutinador 
d’aquelles persones que participaven de diver-
ses ideologies.

10. Un bon nombre d’actors van començar les 
seues carreres en el teatre universitari valen-
cià. Alguns es van quedar a València, com els 
esmentats, però molts se’n van anar a Madrid, 
l’únic lloc on llavors hi havia un teatre profes-
sional. Entre aquests destaquen Pedro del Río, 
Federico Martí, Lola Cardona o Lola Cordón.

Homenatge a Miguel Hernández. 1967.
Autor: Michael Gutman. Arxiu Manuel García.
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jament estètic, a banda de la gestió (o empresa) i la forma de concebre 

el fet teatral. Per això, els integrants d’aquell moviment no es consi-

deraven artistes, sinó obrers del teatre. Els seus muntatges escènics 

se signaven amb el nom del grup, foren o no de creació col·lectiva. El 

Rogle, Grup 49, Pluja i L’Horta són alguns dels grups que nodreixen el 

panorama valencià, units al carro, o més ben dit, a la furgoneta,10 de 

grups pioners com Los Goliardos o Els Joglars.

A partir d’aquest moviment es poden analitzar uns fenòmens subs-

tancials del panorama espanyol dels anys anteriors i posteriors a la 

tromboflebitis que va fer que Su Excelencia anara a raure al Valle de 

los Caídos. Però no la dictadura, que perduraria en les llàgrimes d’Arias 

Navarro i en la televisió en blanc i negre. L’única.

A tot això s’uneix el canvi que es produeix, a començament dels se-

tanta, a la Universitat de València amb la primera massificació. És en 

aquest moment quan s’inaugura la Facultat de Filosofia i Lletres, a 

l’edifici de la qual es construeix una petita aula de teatre, amb una 

estructura molt avantguardista.11 Com a dada curiosa caldria dir que 

es va construir en un allunyat i sorollós tercer pis, mentre que la ca-

pella es va fer a la planta baixa, en un lloc silenciós. Però al principi, 

atesa l’esmentada massificació, ambdós espais s’utilitzen per a impartir 

classes, i només sobreviu el primer, el del tercer pis. Un fet que té 

lloc en un moment de contrast, ja que amb la consolidació del teatre 

independent es viu una absència del teatre universitari orgànic. Hi ha 

alguns col·lectius, com Balumba o Uevo, l’adscripció natural dels quals, 

encara que nascuts al si de la Universitat, estarà més en consonància 

Programà de mà
de l’obra Gigi
(companyia Núria Espert).
Centre de Documentació
de Teatres de la Generalitat 
Valenciana.
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11. Moltes vegades es parla del teatre indepen-
dent com a «teatre de la furgoneta», per la 
importància que va tenir aquest vehicle per als 
desplaçaments de les companyies.

12. Amb el temps es dirà Sala Palmireno. Avui ja 
desapareguda, convertida, desgraciadament, en 
una aula més de l’actual Facultat d’Història, ja 
que la seua activitat l’ha seguida la Sala Matilde 
Salvador, a l’edifici de la Nau.

13. Nel Diago, «Dels anys foscos a la creació de 
l’Aula de Teatre», en Manuel Aznar, Nel Diago i 
M. Fernanda Mancebo (eds.), 60 anys de teatre 
universitari, Universitat de València, 1993.

14. Teresa Lozano, Gaspar Cano, José Luis Mar-
tínez o Enric Benavent són alguns dels actors 
pertanyents a aquest grup.

amb el nou moviment independent.12 Destaca aquest segon, sota la 

direcció de José Marín. Entre el seu repertori crida l’atenció Denotar 

una cosa o donar indici d’ella, peça escrita per un dels seus membres, 

Julio M. Máñez,13 i que va ser ràpidament prohibida per la censura. 

Posteriorment el grup es divideix, i alguns dels seus membres creen 

una nova formació, Ubú Blau.

D’altra banda, el seu ús com a teatre, fins a mitjan dècada dels vui-

tanta, va ser prou restringit. Encara que no hi van faltar algunes 

actuacions esporàdiques, com la del grup Tábano, amb La ópera del 

bandido, de John Gay. Però això ja ultrapassa l’etapa en què Franco va 

dir l’últim adéu des del llit, que va deixar pas a la difícil Transició, en 

la qual el teatre universitari valencià recollirà un merescut prestigi, 

que perduraria amb el temps, com a contrapunt d’aquella València 

grisa, culturalment parlant. O com alguns protagonistes assenyalen, 

el teatre universitari va ser, abans que res, una illa de llibertat.

“Teatro y política”,
en Primer Acto, núm. 176.
Centre de Documentació
de Teatres de la Generalitat 
Valenciana.

Programa de mà de Los habitantes de la caverna. Teatro Universitario de Ensayo.
Centre de Documentació de Teatres de la Generalitat Valenciana.
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Portades de vinils
dels anys 50-60.
Arxiu Luis Puig
i Manuel Granell.



Luis Puig i Manuel Granell

Després de desvelar-me l’existència d’una dictadura a Espanya, la mú-

sica em va acompanyar sempre en el meu desig de canvi. Canvi polític 

i canvi en la forma de vida, que, en la música, el representava el rock. 

Els Quatre Gats, el grup del qual formava part Pi de la Serra, cantaven 

blues i els Beatles, no traduint la lletra, sinó canviant-la: Please, please 

me la van convertir en L’home solter. Albert Garcia també ho va fer una 

vegada per al grup Les Mans que va muntar amb Marià Albero, del qual 

vaig formar part fugaçment. Per a la música de I wanna be your man 

va escriure una lletra que, més o menys, feia així: «tots els que aneu 

de cap a missa / i no sabeu per què / tot això a mi em dóna risa / i no 

sabeu que feu»; i, en la tornada, «I wanna be your man» es convertia 

en l’improperi «aneu a fer la mà (bis)». No hi ha més bon resum del 

que va ser per a mi la música a mitjan dècada dels seixanta que enviar 

«a fer la mà» els qui van a missa, cridant-ho amb música dels Beatles.

L.P.

Maria C. va descobrir dues coses alhora

Quan una vesprada de febrer de 1972 sa mare i l’àvia li provaven al 

menjador els adreços que havia de lluir com a fallera major d’uns 

carrers del seu barri, el Carme, el seu germà Josep, pres d’una gran 

excitació, va obrir la porta de l’habitació on estava estudiant. La seua 

cara reflectia sorpresa, estupor i temor, gairebé pànic. M’ha cridat el 

meu amic X i m’ha dit que la policia està carregant a la facultat i que hi 

ha ferits i molts detinguts! De l’habitació eixia el so d’una música que 

Maria no havia escoltat mai i que li va sonar estranya i atractiva. Havia 

descobert, de sobte, als seus quinze anys escassos, dues coses. L’una, 

que el seu país no era aquell paradís idíl·lic que per tots els mitjans 

feien creure a la gent. Que aquelles coses d’avalots, violència al ca-

rrer i policies tustant manifestants no era patrimoni exclusiu d’aquells 

països estrangers, pèrfids i poc recomanables que ens envoltaven. 

L’altra cosa era que hi havia altres músiques. Les que es posaven als 

programes de ràdio de discos dedicats i les que se sentien a la televi-

sió, amb cantants movent la boca davant de decorats de cartó pedra, 

no eren les úniques.

Passada un estona, encara impressionada pel neguit i la por que li pro-

duïa el seu primer descobriment, li va preguntar al germà per aquell disc 

que feia sonar al tocadiscos. Són Pink Floyd, un grup anglès collonut, li 

va contestar displicent. Aquella vesprada el món havia guanyat un nou 

membre per a dues causes. La de la lluita contra la dictadura franquista. 

La de la passió per assaborir amb curiositat les bones músiques.

Em vaig assabentar que a Espanya hi havia una dictadura quan 

vaig anar a comprar un disc de Georges Brassens i la dependenta 

d’Alejandro Soler, en veu baixa, mirant a l’un costat i a l’altre, em va 

dir que estava prohibit. No recorde quin any era, però sí que guarde el 

disc de Brassens que ma mare m’havia dut d’un viatge a França, gràcies 

al qual vaig descobrir que hi havia altres músiques, diferents de les que 

sonaven habitualment a la ràdio o de les que cantàvem a escola, que 

hi havia cantants que parlaven d’altres coses, en cançons amb lletres 

que eren, així m’ho semblaven llavors, poesies, per l’ús del llenguatge, 

per l’ús de metres i formes. Colpit pel descobriment, en vaig voler més 

i vaig córrer a buscar altres discos com aquell. Va ser llavors quan vaig 

tenir aquella sorpresa, que em va produir incredulitat: prohibit?, com 

era possible?, i per què m’ho deien d’amagat?

El disc de Brassens era un EP, un disc de quatre cançons. M’imagine 

que, després de descobrir que estava prohibit, i d’escoltar de nou «Au 

village sans prétention / j’ai mauvaise réputation [...] Je ne fais pour-

tant de tort à personne / En n’écoutant pas le clairon qui sonne», a tra-

vés de Brassens se’m va obrir el món de la dissidència i la singularitat.

Aquell dia també vaig descobrir que hi havia una complicitat en un 

món que fins llavors desconeixia: el dels qui no compartien les glòries 

imperials franquistes, que en dissentien, s’hi oposaven, lluitaven per 

un altre món. La dependenta d’Alejandro Soler, que després va passar 

a Guateque, va guiar la meua iniciació en altres músiques que no eren 

les oficials —no va ser l’única, és clar, però el seu mostrador (sobre el 

qual alguns anys després, en 1964, Raimon em firmaria el seu primer 

LP, que vaig comprar casualment quan ell també estava allí de com-

pres o de visita), aquell mostrador, dic, em va obrir nous mons. Vaig 

començar per músiques en francès estirant del fil de Brassens: Jacques 

Brel, Léo Ferré, Jean Ferrat, Gilbert Bécaud. Brel, que deia «putain» 

al final d’Amsterdam i malparlava dels burgesos, «les bourgeois c’est 

comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête» —o 

li agradava epatar-los. Ferré, l’anarquista, sense Déu ni amo. Ferrat, 

el comunista. I també Bécaud, malgrat el seu histrionisme i inconsis-

tència, per aquella Nathalie, que em va fascinar per rossa, comunista 

i a la plaça Roja: «La Place Rouge été vide / devant moi cheminait 

Nathalie / elle avait des cheveux blonde, mon guide, Nathalie». Però 

aviat també els primers components d’Els Setze Jutges. Recorde haver 

començat per l’EP de versions de Brassens de Josep Maria Espinàs, 

com no podia ser altrament. Després en vindrien alguns que m’han 

deixat poca empremta a la memòria, i després Raimon, és clar, però, 

sobretot, Francesc Pi de la Serra, que afegia el solatge del blues a la 

seua música. Però aquesta és una altra història.

Músiques en la nostra 
memòria antifranquista
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En aquells anys grisos la música va ser una forma més d’arrancar frag-

ments, parcel·les de la llibertat que ens era negada. D’aquella llibertat 

que anhelàvem i que sabíem que existia en aquells països que mitifi-

càvem. Ara, després de tants anys ho sent, ho recorde així. Espais on 

ens agafàvem a l’esperança, a l’ànsia de viure en llibertat. Allò no podia 

ser etern, encara que aquella era la sensació que feia.

Recorde aquella exposició a la Universitat de cartells americans de 

l’època. Aquella forma d’art nou que es començava a dir pòsters, amb 

aquelles formes psicodèliques, tipografies sinuoses i colors fluores-

cents, anunciant concerts d’aquells grups inabastables per a nosaltres, 

i que la majoria de les vegades coneixíem perquè n’havíem llegit els 

noms en les poques revistes musicals que valien la pena.

Ens nodríem principalment de la molt comercial Mundo Joven i la tam-

bé comercial revista francesa Salut les Copains, que no sé com algú 

aconseguia a vegades. D’aquesta, sobretot, admiràvem les magnífiques 

fotos, algunes molt atrevides per al que estàvem acostumats i que 

aquella França que imaginàvem el paradís de la llibertat permetia.

L’espècie rara entre les revistes era Disco Expres, magnífica publicació 

editada en forma de diari. Un d’aquells escassos llocs on trobaves 

llibertat d’expressió i modernitat tant en la forma com en el contingut.

Els últims anys de la dècada dels seixanta i els primers dels setanta 

van ser els de la màxima esplendor de les diferents formes i estils 

de la música popular o, com es deia llavors, música lleugera. Hi van 

conviure els millors artistes que van marcar les bases de tot el que 

vindria després, i que eren, a més d’admirats, copiats fins a la sacietat. 
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Des del pop més o menys comercial amb els grans grups britànics i 

americans en el seu millor moment fins a les noves tendències més 

innovadores i progressives passant per la psicodèlia i les millors apor-

tacions del folk i el soul.

Aquells anys van ser també els del descobriment de les músiques 

que es feien a l’Amèrica llatina. Si abans havien sigut els cantautors 

francesos, que tant van influir especialment sobre els de la Cançó 

catalana, ara eren els d’aquelles músiques amb textos compromesos, 

crus i directes els que van tenir gran acollida, com era lògic, entre la 

gent progressista d’aquest país. En certa manera es va crear una pugna 

entre els qui pràcticament no admetien cap altra forma de música 

que la de text conscienciat, i miraven com a quasi sospitosos els qui 

preferien aquells sons aburgesats que venien de països imperialistes, 

i aquests, que consideraven aquella avorrida i antiquada. La intransi-

gència era recíproca.

Al marge d’aquesta certa rivalitat que ara ens sona pueril, la veritat és 

que eren temps de gran creativitat i abundància de registres musicals, 

i tanmateix ací, nosaltres, els joves aspirants a gaudir d’aquelles me-

ravelles, ho teníem difícil per a accedir-hi. En les poques botigues que 

venien discos, algunes d’electrodomèstics amb secció fonogràfica, no 

en venien d’importació. Els discos havien d’estar editats per compan-

yies pàtries que treien amb comptagotes algunes d’aquelles preades 

peces. Damunt, moltes vegades manipulaven les caràtules originals 

i les canviaven, gràcies a aquella absurda censura que vetlava per la 

nostra bona moral. Traduïen els títols de les cançons i escamotejaven 

els textos de les fundes. Algunes d’aquelles traduccions mereixen fi-

Portades de vinils
dels anys 60.
Arxiu Luis Puig
i Manuel Granell.
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gurar en antologies del disbarat. Valga com a exemple la de la paraula 

anglesa harp, «harmònica», sistemàticament traduïda com a «arpa de 

boca». De vegades, després de recórrer les botigues on venien discos 

te’n tornaves a casa sense haver-ne trobat cap del teu gust.

Però en això també hi havia aquelles parcel·les de llibertat de què 

parlava adés. Les heroiques llibreries de la ciutat oferien, a més de 

llibres, alguns servits a la rebotiga, material discogràfic. Tres i Quatre, 

Dau al Set, Ausiàs March, on l’enyorat Toni Mestre regalava esplèndids 

cartells de cantants de la Cançó editats per Edigsa i dels personatges 

de Peanuts d’Edicions 62, i Concret Llibres, on es podien adquirir, de 

vegades, peces difícils de trobar o edicions rares o limitades.

La ràdio, per descomptat, era una via fonamental per a escoltar aquella 

música que se’ns negava. Ràdio Luxemburg i algun moment de les 

ràdios locals, escassos, però que et feien gaudir com si es tractara 

d’un triomf personal. Em recorde fent el trajecte d’escola a casa per 

escoltar, abans de dinar, algun fragment del Discomoder d’Enrique Gi-

nés, que igual programava el darrer tema dels Who que alguna cançó 

de Paco Ibáñez. A partir de 1974, en l’àmbit de la cançó en català, de 

nou Toni Mestre ens oferia aquell oasi que era el seu programa De dalt 

a baix. Hi emetia un espai absolutament insòlit avui en dia, la Llista 

d’èxits quatre barres.

La televisió no oferia moltes alegries als qui érem aficionats a la 

música menys comercial. Tanmateix, recorde algun moment digne 

d’esment. Va ser durant un d’aquells múltiples i soporífers programes 

d’entrevistes i varietats que presentava José María Íñigo. De sobte, i 

clarament fora de guió, va presentar ni més ni menys que Taj Mahal. 

L’havien trobat vivint una temporada en un barri obrer de Madrid apre-

nent flamenc i les formes musicals del lloc. Anava mal engiponat, i va 

cantar, acompanyat d’una guitarra, el blues tradicional Corrine Corrina. 

Semblava un somni, Taj Mahal en aquella televisió casposa. També 

va ser sonada la nit en què en UHF i a altes hores van fer la increïble 

pel·lícula dels Beatles Magical Mystery Tour. Supose que, com jo, milers 

d’adolescents hagueren de bregar per aconseguir que els seus pares 

els deixaren veure tota la pel·lícula.

Resultava igualment difícil veure el magnífic programa Último grito, 

rara avis en aquella televisió anodina. Era un espai de vint minuts 

absolutament modern en tots els aspectes. Dirigit per Pedro Olea i 

Iván Zulueta, va durar dues temporades i l’emetien molt tard a la nit. 

En UHF, per descomptat. El presentaven Judy Stephen i José María 

Íñigo quan era un jove modern. Hi posaven videoclips de grups poc 

coneguts i petits reportatges de moda, art, grafisme..., sempre tractats 

des d’una mirada avantguardista. Les contradiccions de l’època eren 

nombroses i, si més no, desconcertants.

Em contava un amic que a la discoteca del seu poble, Sueca, entre els 

temes lents ballables s’hi punxava el Veles e Vents de Raimon, cosa 

també insòlita avui en dia. Al mateix temps es prohibia, per ordre del 

senyor governador Oltra Moltó, l’actuació del gran saxo tenor Johnny 

Griffin acompanyat per Tete Montoliu i el seu grup. Les prohibicions 

de concerts a cantants com Raimon, Llach o Maria del Mar Bonet 

eren cosa freqüent, les «justificaven» pel contingut de les lletres o per 

altres motius peregrins, però la d’un famós jazzman nord-americà...?

Anècdotes com aquestes n’hi ha a muntó, conseqüència lògica d’un 

moment en què s’anunciaven actuacions, pel·lícules, obres de teatre 

i conferències amb noms falsos o en clau. Un dels dies que recorde 

com un raig de llum en aquella foscor regnant va ser aquell en què 

vaig veure, en una paret de Velluters, un cartell anunciant l’actuació 

al teatre Princesa del bluesman britànic John Mayall. No m’ho podia 
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creure. John Mayall a València? Em pensava que estava somiant. Ací, 

per descomptat, no es van editar en el seu moment els seus discos. 

Jo els coneixia gràcies al meu amic Juan, que em deixava els del seu 

germà Luis, que disposava de material dut d’aquells paradisos llunyans. 

Per a mi van ser fonamentals aquells discos que van formar la meua 

afició, i gràcies als quals vaig escoltar gent com Frank Zappa i els seus 

Mothers of Invention, Spirit o Vanilla Fudge.

El teatre bullia de gent pletòrica que es mirava com dient: doncs no 

estic sol, n’hi ha molts com jo delerosos d’espais de llibertat, moderni-

tat i de la normalitat que suposa, com en altres llocs, tenir actuacions 

com aquesta. Sempre duré a la memòria l’escenari del Princesa amb 

aquella increïble banda, de la qual recorde especialment l’enorme ba-

teria negre amb turbant. Es tractava de Soko Richardson. Vaig saber 

molt més tard que entre altres coses aquest músic va crear la base 

rítmica del Proud Mary de Credence Clearwater Revival, una de les 

peces fonamentals de la banda sonora de l’època.

Potser el major oasi de llibertat que hi hagué en aquella València va 

ser Studio, al carrer del Taquígraf Martí. També allí et senties trans-

portat a un altre indret molt diferent del lloc a què estaves acostumat. 

El seu drugstore oferia productes moderns d’importació que em sem-

blaven, als meus pocs anys, senzillament perfectes i meravellosos. Les 

primeres samarretes impreses, llibres, revistes, gadgets..., i magnífics 

discos. El local interior oferia actuacions de grans figures del jazz. En-

tre altres, recorde el superb i expressiu organista Lou Bennett, Tete 

Montoliu, el guitarrista René Thomas..., i l’actuació frustrada de Johnny 

Griffin. Els caps de setmana hi havia discoteques on es podien escoltar 

i ballar temes de Jimmy Hendrix, Cream i altres músics que també ara 

resultaria insòlit escoltar en un lloc així.

Es van anar obrint altres locals on gaudir de la música i sentir-se trans-

portats a llocs diferents arrancant l’anhelada sensació de llibertat. Cap-

sa, Barro, L’Aplec, Christopher Lee, Siddharta...

Uns mesos abans de la mort del dictador, al juliol de 1975, va tenir lloc 

un acte que ara veig com el comiat i enterrament d’aquella època 

opaca i d’ambient tristoi, el festival Canet Rock, inspirat en el mític 

Woodstock. El cartell anunciava «dotze hores de música i follia». Pas-

sejant pel recinte t’adonaves que allò s’havia acabat. Quaranta mil 

persones divertint-se en llibertat, i dotze hores sense parar d’escoltar 

la música que, ara sí, sense traves, podies, i per sempre, gaudir. Crec 

que aquella gent que va fer possible que malgrat totes les inclemèn-

cies hi haguera una molt bona banda sonora té un mèrit especial. 

Músics, cantants, organitzadors de concerts, locals i tots els qui van 

propiciar aquells bocins de llibertat robats i guanyats per a l’esperança. 

La seua aportació va ser enorme per a reforçar i nodrir l’esperit en la 

lluita contra el destrellat.

M.G.

Portada de l’àlbum
Sticky fingers
(Rolling Stones),
censurada a Espanya. 1971.
Arxiu Luis Puig
i Manuel Granell

Portada de l’àlbum
Sticky fingers (Rolling Stones),
creada només per a Espanya. 
1971. Arxiu Luis Puig
i Manuel Granell
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Primavera valenciana, 2012. / Autor: Germán Caballero. 

Estudiants encapçalats per Daniel Cohn-Bendit 
(al centre, amb el puny amunt) canten la Internacional 
durant les revoltes de maig del 68. / AFP.



Amador Fernández Savater

poder i la idea que el canvi social es fa des de dalt, que qüestiona 

el mateix concepte d’avantguarda i sentencia que tota representació 

(política, sindical, intel·lectual) despotencia el cos representat, com a 

acció política rigorosament situacional i sense model, com a praxi de 

l’antagonisme que no es limita a la negació, com a transgressió de les 

fronteres socials (per exemple, obrers i estudiants) que posa en primer 

pla el valor de la igualtat, com a politització de la gent qualsevol, sense 

ideologia prèvia, com a articulació entre vida i política, entre existència 

i concepte, com a afirmació d’una altra temporalitat no dissuasiva i 

com a «presa de paraula» de masses, etc.

Però la memòria activa no pot passar únicament i exclusivament per 

restaurar la veritat revolucionària del passat contra tota literatura de 

falsificació històrica, encara que ja siga prou, sinó que assaja una cosa 

encara més difícil: establir fils de continuïtat amb la gent que lluita 

avui en dia, ser útil com a font d’inspiració i interrogació. Altrament 

sempre serà una memòria tenyida de nostàlgia i trista en els fons, per-

què parla d’una experiència sense dir com podria ressonar en el nostre 

present, per on podrien obrir-se noves experiències que l’actualitzen. 

Contra això, titulem «Maig del 68: el començament d’una època». És 

el títol que van utilitzar els situacionistes per a parlar del moviment 

de Maig en el darrer número de la seua revista. Començament d’una 

època, és a dir, no experiència cancel·lada, esgotada.

Com es justifica aquest títol, quaranta-cinc anys més tard? Què es 

tractaria de recordar, tenint en compte les exigències i desafiaments 

del present? Per començar, l’emergència salvatge, imprevista, gojo-

sa, multitudinària i encarnada d’una sèrie de preguntes radicals que 

travessen encara avui la recerca d’espais de la política fora, al marge 

i en contra de la política instituïda: què és una vida política? Com 

unim existència i paraula? Com ens organitzem sense jerarquitzar o 

centralitzar? Quin paper té un militant quan ja no es tracta de dirigir, 

representar o adoctrinar uns altres?

Aquestes preguntes són tot el contrari de preguntes «retòriques». Bus-

quen ansiosament una resposta i moltes vegades hi consagren l’exis-

tència sencera, arriscant posició, identitat, sensatesa, supervivència. 

Al Maig del 68 les respostes van ser les pràctiques inventades sobre 

el mateix terreny de lluites: comitès d’acció, ocupació de fàbriques, 

reapropiació del carrer, presa de paraula, autoorganització difusa...

Aquestes experiències reals són d’un enorme valor. I completament 

desconegudes. El mite del 68 és un mite buit, molt personalitzat en 

suposats líders i vedets, estereotipat, banalitzat. Per això avui es pot 

dir qualsevol cosa sobre el 68: origen del relativisme i de l’individua-

La memòria és un espai de lluita: el record no és res que el poder puga 

deixar sense governar, sobretot el record d’un moment que va canviar 

el curs de les vides i la mateixa realitat. Al maig del 2013 es compleixen 

45 anys del cèlebre moviment de Maig del 68. La «memòria reacti-

va» (política, mediàtica, cultural) redueix l’esdeveniment a un aldarull 

estudiantil, a un conflicte generacional, a una qüestió d’hormones, 

a una acceleració brusca de la modernitat (explosió de l’individua-

lisme hedonista, alliberament dels costums), etc. Busca neutralitzar 

l’aspecte polític: les ruptures i els disfuncionaments, la manifestació de 

noves subjectivitats, irrepresentables políticament o sociològicament, 

el sorgiment d’altres formes de concebre el llaç social, la comunitat, 

l’esdevenidor. Esborrar definitivament aquesta possibilitat fugissera.

Llavors, sota quines condicions un projecte de «recuperació de la 

memòria» pot ser una intervenció política? «Recuperació de la me-

mòria» és un mal començament: l’expressió sembla ja al·ludir a una 

reconstrucció del passat que «apuntala» o «completa» el present. A 

Espanya ens remet immediatament a una memòria dels «màrtirs de la 

democràcia» que caldria reparar i als quals caldria demanar perdó, sen-

se més preocupació per saber si els «militants antifranquistes» eren 

vertaderament «màrtirs» de la causa constitucional, sense imaginar 

que potser hi ha formes de «reparació» que no passen per un gest ins-

titucional sinó per establir des de baix un altre tipus de «continuïtats» 

amb el present de lluites.

No parlem doncs de «recuperació de la memòria», sinó de memòria 

activa o memòria viva, de memòria política.

La reconstrucció d’una memòria viva del 68 serà, en canvi, necessària-

ment conflictiva amb el present. No és difícil endevinar per què: quan 

la concepció dominant de la política avui en dia la fa equivalent al 

sistema de partits i considera (en el millor dels casos) els moviments 

socials com un lobby que pressiona els poders, la simple irrupció del 

record del 68 és disruptiva, com a moviment que refusa la presa del 

Maig del 68  
El començament d’una època 

L’important per a nosaltres no és elaborar una reforma de la so-

cietat capitalista, sinó llançar una experiència de ruptura comple-

ta amb aquesta societat; una experiència que no dure, però que 

deixe entreveure una possibilitat: hi percebem una altra cosa, 

fugisserament, que després s’extingeix. Però basta provar que 

aquesta altra cosa pot existir.

Daniel Cohn-Bendit, entrevistat per Jean-Paul Sartre.  

Le Nouvel Observateur, 20 de maig de 1968.

139



Revoltes de maig del 68 a París. / Museu de la Prefectura de la Policia parisenca.

Pintada als carrers de París, durant la revolta de maig del 68.



experiència contemporània. El 68 posa en primer pla la pregunta per 

la vida (quotidiana): l’autotransformació personal i col·lectiva, la crisi 

subjectiva, l’experiència creadora, el passat viscut, la presa de paraula 

en primera persona, tot això és al cor de Maig. Sens dubte, avui la 

vida continua estant al centre de la pugna contemporània, per això la 

contemporaneïtat del 68. Però avui ens veiem obligats a afegir que el 

poder també ha acceptat les preguntes del 68, responent-les a la seua 

manera. No sols ha tractat de reprimir-les o silenciar-les. Així, d’una 

societat burocràtica basada en la repressió-integració-racionalització 

de la vida, hem passat a una societat-xarxa que la mobilitza fins quasi 

desintegrar-la (descomponent, desunint, deslocalitzant, destituint, 

etc.), fent de cadascun de nosaltres empresari de si mateix. L’època 

que comença en el 68 és també una versió no revolucionària de les 

consignes revolucionàries dels anys seixanta.

No podem dirigir la mirada al passat sense prendre impuls en el pre-

sent. De fet, només el present pot obrir el passat, al revés del que 

opinen els «objectivistes». Un present en el qual també busquem 

ansiosament espais de la política fora, al marge i en contra de la polí-

tica instituïda, però ja sense horitzó general d’emancipació (revolució, 

utopia), des d’un buit i no des de la materialitat d’un subjecte de classe 

(proletariat), contra un enemic que no sembla ja tant la imposició alie-

nant de sentit (disciplina, burocràcia, repressió, etc.), com precisament 

l’absència de condicions de sentit (precarització generalitzada de la 

vida, mobilitat forçada, saturació informativa).

No hi ha model, ni receptes a imitar. La memòria del 68 no és en cap 

lloc, enterrada, esperant a ser destapada, sinó que cal construir-la 

en comú. La nostra aportació passa entre altres coses per valorar la 

paraula directa de gent que es va ficar fins al moll de l’os en la tem-

pesta col·lectiva. La seua mateixa presència ja ens sembla d’un enorme 

valor, perquè trenca amb la idea dominant que vol fer-nos veure tots 

els protagonistes del 68 atrapats en l’alternativa entre penediment, 

normalització, cinisme i/o autodestrucció. Doncs no, molts la van es-

quivar i les seues capacitats de pensament crític, lluita i resistència 

continuen presents, com una exigència per a les noves generacions.

Atenir-se a la veritat revolucionària del passat, interrogar-la des de 

les exigències i desafiaments del present, renunciar al passat com a 

model, partir de les experiències reals, recrear la memòria comuna 

en un diàleg transversal a les generacions... Finalment, una memò-

ria viva aborda el problema de la transmissió: com es transmet una 

experiència quan falta el context social, polític, antropològic dins del 

qual es va inscriure? Com pot el discurs no trair les intensitats de 

l’experiència viscuda?

No hi ha resposta possible. Només temptatives irremeiablement fa-

llides, molt parcials i precàries. En el nostre cas, passen també per la 

dimensió cinematogràfica del projecte, que potser pot transmetre per 

la via sensible el que el discurs no aconsegueix aferrar, la naturalesa 

més pregona de l’esdeveniment: interrupció de l’ordre quotidià fet 

de «mediocritat, avorriment, autoritarisme, infantilització, jerarquia, 

coacció, control»; emergència insòlita de noves formes de politització i 

sensibilitat on ningú no veia que poguera passar res; insubmissió a les 

identitats i aliances imprevisibles entre gent que no estava destinada 

a trobar-se; desfuncionalització dels llocs i reapropiació del temps; 

desbordament constant de les estructures i Festa, festa genuïna, és a 

dir, celebració col·lectiva de l’existència sobtadament reconquistada...

lisme postmodern, de la violència terrorista, dels nacionalismes, dels 

mitjans de comunicació contemporanis, de la fi de la classe obrera, 

de la misèria existencial contemporània (narcisisme, divorcis, soledat), 

etc. Al contrari, es parla molt poc de com va funcionar concretament 

el 68, de les seues creacions organitzatives en situació. Per esquivar 

l’excés de sobreinterpretació, i discernir què hi hagué vertaderament 

en joc, quines preguntes i problemes són els propis del moviment de 

Maig, potser hauré que començar per fer un pas enrere i fonamentar 

la discussió a l’entorn d’aquestes experiències.

Clar que la continuïtat amb el present no s’ha de buscar en les formes, 

en el temps, en els subjectes de la lluita. Seria una cosa molt amarga, 

perquè si obrim els ulls en el present esperant trobar una imatge-mo-

del extreta del 68 no hi trobarem res. Seria alhora una cosa molt banal, 

perquè la repetició ens estalvia el treball de construcció i creació de 

respostes pròpies. És millor renunciar al passat si ens impedeix mirar 

amb els nostres propis ulls el present. La recerca de la radicalitat passa 

per la radicalitat de la recerca, és a dir, per endinsar el pensament i la 

creació en la pròpia experiència, en la pròpia època, en la pròpia carn.

Per tant, la fidelitat no pot passar per la repetició de les respostes, sinó 

per la reformulació de les preguntes alimentada per la nostra pròpia 

Revoltes de maig del 68 a París. / Museu de la Prefectura de la Policia parisenca.
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emigrants. L’activitat sexual és molt precoç: «Existeix rebel·lia en la 

seva amargor i ressentiment, però a part d’això, hi ha també alegria, 

furor de viure i optimisme, i es complauen en la seva situació d’un 

mode sado-massoquista» (1974: 82). La insurrecció estudiantil agrupa 

joves universitaris de classe mitjana i alta, que manifesten un ressorgir 

polític i ideològic (llegint entre línies se suposa que parla de la creixent 

politització antifranquista). Els joves burgesos engloben el tipus de re-

sistència cultural integrada en la bohèmia. La importància els ve de ser 

pioners a trencar amb la institució familiar. Sorgeixen d’un cert xaram-

pió existencialista: «Aquesta subcultura constitueix una manifestació 

de rebel·lia temporal (també podríem dir de pseudorebel·lia, puix que 

les reivindicacions dels seus membres obeïen raons individuals, no pas 

una ideologia o una consciència de trencament generacional)» (1974: 

113). La divina acràcia es caracteritza per ser de dretes, però es vana-

gloria de professar rebel·lies típiques de l’esquerra. Sorgeix el 1970-71 

a la Facultat d’Econòmiques en connexió amb l’Equip Destral (cares 

conegudes, conferències, cineclubs, happenings, sopars contracultu-

rals, festes i orgies als apartaments). Corresponen al grup barceloní 

conegut com la gauche divine: «La identitat de tendència sexual i el 

deler d’emancipar-se a través de les extravagàncies els proporcionà 

una força considerable com a grup, d’aquí que gosassen sovint escan-

dalitzar, però sempre més dins del grup, no pas com a individualitats 

aïllades» (1974: 130).

La subcultura marginada, en tercer lloc, es caracteritza pel seu caràcter 

més social que individual: la desviació és una actitud sobretot psi-

cològica, mentre que la marginació és una actitud de la societat. El 

hippisme es caracteritza pel rebuig a participar en els rols i estatus de 

la societat burgesa. A diferència del model nord-americà, els hippies 

valencians són urbans i a temps parcial. Més que una autèntica sub-

cultura, el que hi ha són alguns hippies de pas cap a Eivissa i molts sim-

patitzants, majoritàriament universitaris i pertanyents a les famílies de 

classe mitjana. A València el grup sorgeix el 1968 en un bar (al voltant 

del consum de drogues i la revolució sexual, sense que inicialment hi 

hagi signes estètics). El 1970 es massifica al voltant d’una boutique de 

moda hippy i l’estiueig a Eivissa: «El cas dels hippies és molt significatiu: 

són ells els que es marginen, els qui rebutgen primerament la societat, 

i no la societat la qui, en primer terme, els rebutja tots ells» (1974: 151).1

Pròleg. Integrats, rebels i marginats

El 1974 el sociòleg valencià Ernest Salcedo va publicar un llibre in-

justament oblidat, intitulat Integrats, rebels i marginats. Subcultures 

jovenívoles al País Valencià. Es tracta d’una de les primeres contribu-

cions acadèmiques que va utilitzar a Espanya la noció de «subcultura» 

aplicada als moviments juvenils (el primer que jo mateix vaig tenir 

ocasió de llegir quan vaig començar a interessar-me per aquests te-

mes). L’autor hi analitzava les tres subcultures presents a la València 

dels seixanta, que constituïen una representació en miniatura dels 

moviments emergents en la societat espanyola del tardofranquisme.

La subcultura integrada, en primer lloc, es caracteritza per l’adaptació a 

la societat de consum i a les influències exteriors que arriben a través 

del cinema i del turisme. La joventut pop s’identifica amb les manifesta-

cions operades pel sistema (cinema, còmic, televisió, cançó moderna, 

etc.) i se submergeix amb alegre conformisme en els nous mètodes 

d’alienació, incloent-hi tant joves burgesos com treballadors. Es carac-

teritza per un comportament superficial (ballar sota llums psicodèli-

ques, beure a la barra, parlar de coses intranscendents o dedicar-se a 

lligar) i una estètica consumista (cabells llargs, vestimentes barroques 

d’última moda). La cultura tendeix a ser la de masses (fotonovel·les, 

revistes del cor, musicals, discoteques): «Viure el pop, després de tot, 

és desitjar viure de les evasions i els somnis, d’una vida-ficció, com a 

contrapunt de la realitat quotidiana» (1974: 54-55).

La subcultura rebel, en segon lloc, es caracteritza per la desviació so-

cial i l’anomia. La componen quatre subgrups. La joventut desviada 

està formada per truans, des de bandes de suburbi a delinqüents 

professionals. Es caracteritza per la passió per les motocicletes i els 

automòbils, i per un fort presentisme. Futbolins i billars són els seus 

llocs de trobada. Pertanyen a la classe baixa, sovint d’origen rural o 

Moviments estudiantils 
De la revolta al 15-M 

Les grans transformacions operades al present segle, i les de la 

dècada dels 60 particularment, no poden entendre’s si hom pres-

cindeix de l’estudi de les diverses subcultures jovenívoles que 

han anat apareixent, o de l’estudi de quina manera els joves, en 

la seua montée emancipadora, han anat detectant els esmentats 

canvis ètics, socioeconòmics, polítics, semiòtics, etc.

(Ernest Salcedo, 1974: 31)

1. Fa poc una magnífica tesi doctoral de 
l’historiador valencià Sergio Rodríguez Tejada, 
publicada en dos volums amb el suggerent tí-
tol de Zonas de libertad (2009), va actualitzar 

el pioner estudi de Salcedo, bo i documentant 
de forma brillant la connexió entre moviment 
estudiantil i subcultures juvenils.

Carles Feixa
Universitat de Lleida
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les universitats de Friburg i Berlín, Gustav Wyneken i Heinrich Rickert, 

fundadors de la «Comunitat escolar lliure», que sostenien que «ser jove» 

era quelcom específic i no un mer trànsit de la infància a l’edat adulta. La 

seva reforma consistia en la posada en marxa d’una «cultura de la joven-

tut», en què l’escola jugava un paper fonamental en posar en contacte els 

joves amb l’esperit i no amb els interessos materials. El 1912 havia escrit 

un article intitulat «La reforma escolar: un moviment cultural», que cloïa 

amb les següents paraules: «Joventut, escola renovada, cultura: aquest és 

el circulus egregius que hem de recórrer un i altre cop en totes direccions». 

En un altre text, publicat el 1915, descrivia la vida dels estudiants com una 

metàfora de la societat, una «reproducció en miniatura» d’un estat de 

coses efervescent. El text de Benjamin és un precedent de tot un seguit 

de reflexions sobre la condició d’estudiant que anirien sorgint al llarg de 

tot el segle, sobretot en situacions de crisi o d’ebullició universitària.2

Els estudiants com a metàfora

El significado histórico de los estudiantes y la universidad, la forma en que 

los unos y la otra existen en el presente, pueden describirse como una me-

táfora, como una reproducción en miniatura de un estado histórico más ele-

vado, metafísico. Sólo así se hace posible y comprensible dicho significado.

(Walter Benjamin, 1993 [1915]: 118) 

El 1915 Walter Benjamin va publicar un escrit titulat «La vida dels es-

tudiants» en què reflexionava, des de la seva perspectiva dels anys de 

formació en diverses universitats alemanyes (Friburg, Berlín, Munic), 

sobre l’emergència d’una «cultura de la joventut» a partir de l’espai de 

vida del temps d’estudi. Benjamin havia estat influït pels seus mestres a 
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universitaris, programes, professors, cafès, etc.) permet parlar d’una 

«condició d’estudiant» més o menys homogènia. La resposta és nega-

tiva: les diferències pel que fa als orígens socials, la inexistència d’una 

comunitat de residència, la dependència de la família o de treballs 

extrauniversitaris impedeixen pensar en un grup integrat. La identitat 

de la pràctica universitària no suposa la identitat de les condicions 

d’existència dels universitaris.

Després del reflux del post 68, els estudis sobre els joves universita-

ris han tornat a emergir amb força durant la darrera dècada. El so-

ciòleg José Machado Pais (2000) ha estudiat els rituals universitaris 

Un dels estudis clàssics sobre la vida d’estudiant és el que Pierre 

Bourdieu i Jean-Claude Passeron van realitzar a França a mitjan anys 

seixanta, significativament titulat Les Heritiers. Les étudiants et la cul-

ture (1967). Com afirma Aranguren en el pròleg de l’edició espanyola, 

la contribució fonamental del llibre és l’anàlisi de la manera com la 

universitat reprodueix subtilment les jerarquies socials: els sabers ne-

cessaris per assolir una formació superior (el que Bourdieu anomenarà 

després «capital cultural») els adquireixen més fàcilment aquells que 

els hereten, és a dir, aquells que viuen des del naixement en un medi 

cultural intel·lectualitzat: «el cursus, la ‘carrera’ escolar, ha d’avaluar-

se, per utilitzar el llenguatge esportiu, com una carrera amb ‘handi-

cap’» (Bourdieu i Passeron, 1971: 9). Els autors es pregunten si el fet de 

compartir unes mateixes rutines quotidianes (activitats acadèmiques, 

formalitats administratives, classes, biblioteques, exàmens, menjadors 

2. Un altre exemple és el moviment de la Re-
forma Universitària, sorgit el 1918 a Córdoba 
(Argentina), l’impacte del qual s’estendria per 
Amèrica Llatina i Espanya. El moviment posava 
en qüestió el paper de la universitat com a re-

productora de les elits i en reclamava la demo-
cratització, alhora que anunciava el paper dels 
estudiants com a avantguarda social i cultural. 
Vegeu Balardini, 2000.
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formes repressives mitjançant l’ús del monopoli legítim de la violència, 

com ara la força policial, lleis penals, restricció de drets, presó, tortura, 

etc. Encara que bona part dels participants en els moviments fossin 

joves, no van ser racionalitzats com a moviments juvenils sinó com a 

lluites d’homes adults (no és pas casual que el lloc de reunió preferit 

fossin les tavernes). Les formes d’acció més visibles van ser la vaga i 

la manifestació, encara que també van sorgir un munt de formes de 

microresistència a nivell de la fàbrica, la ciutat, la universitat, etc. La 

violència es presenta en una forma «instrumental», és a dir, és en 

darrera instància un mitjà per aconseguir una millora en la posició i el 

prestigi socials, tant si és espontània («motí») com si és organitzada 

segons un model paramilitar («guerrilla urbana»).

La participació dels joves en aquests moviments es produeix segons 

tres modalitats bàsiques: com a «carn de canó» de lluites guiades per 

adults (moviment obrer), com a «protagonistes» de lluites estamentals 

(moviment estudiantil) o com a formes més desarticulades de micro-

societats adolescents que practiquen la violència intra i extragrupal 

(gangs). Els trets culturals d’aquests moviments es basen en un llen-

guatge fonamentalment verbal (el míting), en una estètica de combat 

(«la vida és lluita»), en unes activitats focals basades en la sociabilitat 

d’ateneu i en l’acció directa, en unes produccions culturals situades 

en la galàxia Gutenberg (pasquins, periòdics, llibres). Per representar 

el model organitzatiu dominant es pot utilitzar la metàfora de la ban-

da, atès que consisteixen normalment en grups localitzats, amb una 

forta cohesió interna, un lideratge estable i signes d’identitat que els 

diferencien clarament de l’exterior.

Els anomenats «nous» moviments socials sorgeixen a l’Amèrica del 

Nord després de la Segona Guerra Mundial (1950-1970), a cavall de 

les transformacions socials que acompanyen la consolidació de la 

societat postindustrial, i es difonen després per la major part dels 

països occidentals. Les revoltes estudiantils de Berkeley el 1964 i de 

París, Roma i Mèxic el 1968 en són els moments fundacionals. La base 

social d’aquests moviments s’allunya —si més no simbòlicament— de 

a Portugal, bo i mostrant la seva doble dimensió lúdica i política. La 

massificació de l’ensenyament, després de la Revolució dels Clavells, 

va fer que una part important dels moviments juvenils tinguessin la 

universitat com a epicentre. Les antigues praxes acadèmiques («cos-

tums acadèmics especials»), que eren una particularitat de la vella 

Universitat de Coïmbra, van començar a generalitzar-se per tot el país. 

Les praxes són «rebudes» que els estudiants universitaris organitzen 

als joves caloiros («novells») a l’inici de cada nou any acadèmic. A 

l’espai públic, les praxes, amb tota la seua coreografia, accentuen els 

aspectes «performatius» propis d’una exhibició que només arriba a 

una bona fi si hi ha públic i una celebració apropiada de «narcisisme 

de similitud». Aquests són els llaços d’identificació que fan possible 

una consciència generacional entre els estudiants. Les manifestacions 

existeixen precisament per contestar. En tant que conjunts de compor-

taments simbòlics i ritualitzats, les manifestacions aporten una forma 

de resposta —que es pot qualificar de sublimació— a les inseguretats, 

a l’ambivalència social, a la crisi. En aquest sentit, les manifestacions 

poden ser vistes com una forma latent d’exorcisme simbòlic d’un destí 

amenaçador.

Joventut i moviments socials

Es posible que los jóvenes intenten constituir una especia de sub-

cultura adolescente casi como una identidad definitiva, siendo por 

definición la condición juvenil algo transitorio.

(Enzo Faletto, 1986)

A continuació avanço una hipòtesi per interpretar l’evolució dels mo-

viments socials al llarg del segle xx, tot esbossant una tipologia que 

ajudi a situar-los i a interpretar-ne les formes i els continguts que 

van adoptant. Naturalment, es tracta d’una classificació que només 

aspira a repensar els moviments emergents a la llum de l’experiència 

històrica, diferenciant «vells», «nous» i «novíssims» moviments socials. 

En cada cas analitzarem el context històric, els discursos dominants i 

les estratègies de la protesta.

El que podem anomenar «vells» moviments socials sorgeixen a l’Europa 

occidental al llarg del segle xix i durant la primera meitat del segle xx, 

a cavall de les transformacions i conflictes que acompanyen la consoli-

dació de la societat industrial. L’onada revolucionària de 1848, la comu-

na de París, la revolució soviètica del 1917 i el moviment per la reforma 

universitària argentina sorgit a Córdoba (Argentina) el 1918 en serien 

exemples emblemàtics. La base social d’aquests moviments acostuma 

a expressar-se mitjançant uns perfils socials nítids, que fan referència 

a determinades fronteres de classe, professió, nació o condició social. 

La seva base territorial acostuma a ser local (un poble, un barri, una fà-

brica, una ciutat), encara que sota determinades circumstàncies poden 

confluir en processos de revolució o reforma a nivell de l’Estat-nació, 

de vegades amb vocació internacionalista (com va succeir amb el mo-

viment obrer). Es tracta de moviments que acompanyen els processos 

de «modernització» —encara que de vegades apareguin oposats a les 

seves conseqüències— i que es basen en una concepció «lineal» del 

temps històric, fonamentada en la fe en el progrés.3

La imatge dominant dels «vells» moviments socials es caracteritza 

per emfasitzar la protesta economicopolítica: la vindicació primària 

acostuma a ser de caràcter material (millores salarials, condicions de 

treball, repartiment de la riquesa, etc.); subsidiàriament, poden ser de 

caràcter polític o moral (democratització, dret al vot, fi dels privilegis, 

igualtat de drets, etc.). La reacció social suscitada per aquests movi-

ments s’ha caracteritzat, fins i tot en els règims parlamentaris, per 
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les fronteres de classe per emfasitzar altres criteris d’identitat més 

personalitzats (generació, gènere, opció sexual, feelling). En el cas de 

l’etnicitat, l’èmfasi passa de l’Estat-nació a les minories marginades 

(black panthers, indis metropolitans, etc.). La seva base territorial de-

fuig el localisme i practica el transnacionalisme (encara que sovint 

prengui la forma d’americanisme o d’orientalisme). Els moviments 

ecologista, pacifista, feminista, gai-lesbià, veïnal i contracultural en 

són exemples característics. Es tracta de moviments que acompanyen 

els processos de transició a la «postmodernitat», que es presenten 

oposats al «sistema» burgès i que es basen en una concepció «pen-

dular» del temps històric, crítica de la fe en el progrés, però deutora 

dels seus efectes.4

La imatge social dominant dels «nous» moviments socials es caracte-

ritza per emfasitzar la protesta politicocultural: aquesta es planteja al 

principi en el terreny de les relacions de poder («drets civils», «demo-

cràcia directa»), però acaba qüestionant les condicions d’existència 

(«canviar la vida per canviar el món»). La vindicació primària acostuma 

a ser de caràcter sectorial: entren en crisi els grans relats de salvació 

(comunisme, feixisme) i emergeixen microrelats més localitzats (ecolo-

gisme, feminisme). La reacció social suscitada per aquests moviments 

es va caracteritzar (llevat d’excepcions, com la matança de Tlatelolco) 

per formes «suaus» de repressió, com ara la cooptació, l’apropiació 

comercial, etc. Encara que alguns dels participants no fossin joves, van 

ser racionalitzats com a moviments juvenils andrògins, en la mesura 

que tenien com un dels seus objectius primaris l’emancipació dels 

joves i la lluita contra la discriminació sexual. Les formes d’acció més 

visibles van tenir una dimensió lúdica (sit-in, happening), encara que es 

van seguir utilitzant els mitjans tradicionals, com ara la manifestació i 

l’assemblea. Els usos de la violència es presenten en una forma «sim-

bòlica»: la violència es converteix en un llenguatge expressiu que es 

justifica quan no és possible recórrer al seu contrari (la no-violència), 

postulat com a ideal.

La participació dels joves en els «nous» moviments socials dóna lloc 

a l’emergència d’aquelles microcultures juvenils que es doten d’un 

imaginari complex i que assoleixen sovint una dimensió transnacional, 

per bé que en cada país es presentin en formes diverses. Es tracta 

3. Vegeu Balardini, 2002; Eisenstadt, 1972; Fa-
letto, 1986; Touraine, 1990.

4. Vegeu Hall & Jefferson, 1983; Laraña & Gus-
field, 2001; Melucci, 1989; Riechman & Fernán-
dez Buey, 1995.
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cara que es basen en processos organitzatius iniciats feia més d’una 

dècada que van acabar cristal·litzant en el Fòrum Social Mundial de 

Porto Alegre. La base social d’aquests moviments es fonamenta en la 

«transversalitat» social, generacional, de gènere, ètnica i territorial. 

La seva base espacial defuig les fronteres locals i nacionals i se situa 

clarament en un espai global, com el sistema al qual pretén desafiar, 

encara que la seva descentralització permet parlar d’un internaciona-

lisme localitzat (glo-cal). Es tracta d’un conjunt molt fragmentari de 

moviments dispersos i multifacètics (que inclou ONG, grups cristians 

de base, feministes, antinuclears, anarquistes, de solidaritat amb Xia-

pas, autònoms, etc.). Es tracta de moviments que lluiten contra les 

conseqüències de la globalització —encara que ho facin utilitzant les 

tecnologies i els llenguatges aportats per la societat de la informació— 

i que es basen en una concepció «virtual» del temps històric, fona-

mentada en una concepció relativista —einsteiniana— del progrés.5

La imatge social dels «novíssims» moviments socials es caracteritza 

per emfasitzar la protesta economicocultural: la vindicació primària 

torna a ser, com en els «vells», de caràcter econòmic, però no en 

defensa dels propis interessos (els activistes no acostumen a patir 

de subcultures que malgrat sorgir sovint en medis socials específics 

(sectors occidentals de classe mitjana) aspiren a difondre’s en capes 

més amples (hippies, freaks) o bé ressorgeixen en moments posteriors 

(squatters, punks). Els trets microculturals d’aquests grups es basen en 

un llenguatge fonamentalment no verbal, en una estètica creativa (la 

vida és art), en unes activitats focals basades en l’ús del temps lliure, 

en unes produccions culturals distintives que es basen en el rock com 

a primer llenguatge internacional-popular, així com en altres formes 

d’art quotidià (pop art, graffiti, literatura), i en la utilització de mitjans 

de comunicació situats en la galàxia McLuhan (imatge, ràdio, televisió, 

fanzines). Per representar el model organitzatiu dominant es pot utilit-

zar la metàfora de la tribu, en la mesura que consisteixen normalment 

en grups menys formalitzats, amb escassa cohesió interna, lideratge 

no coercitiu i signes d’identitat ambivalents.

Els que proposem anomenar «novíssims» moviments socials emergei-

xen en un espai virtual —Internet— i se situen en un temps frontissa: 

l’any 2000, a cavall de les transformacions i conflictes socials que 

acompanyen la consolidació del capitalisme informacional. Seattle 

1999, Praga 2000 i Gènova 2001 actuen com a motors simbòlics, en-



s’utilitzen tècniques de «guerrilla urbana» (llambordes, trencament de 

llunes, còctels molòtov), aquestes estan subordinades a llenguatges 

comunicatius adreçats als nous hiperpoders (anti FMI, anti MacDo-

nalds, anti ETT). Encara que algunes subcultures juvenils responen a 

aquest procés de globalització tecnològicament orientat, el cor del 

moviment està compost per una multiplicitat de grups difícils de dis-

tingir per la seva estètica. Els recursos microculturals segueixen essent 

un llenguatge fonamentalment visual, amb una estètica «híbrida» (la 

lluita és art); unes activitats focals basades en la societat de la xarxa 

(navegació, xats), però també centrades en un espai relacional; unes 

produccions culturals intensament digitalitzades i uns mitjans de 

comunicació situats en la galàxia Internet (telèfons portàtils, flyers, 
e-zines). Per representar el model organitzatiu dominant, la metàfora 

de la xarxa ens parla de grups descentralitzats, lideratges situacio-

nals i signes d’identitat que persegueixen alhora la personalització 

i la indiferenciació. Es tracta del que alguns autors han denominat 

moviments socials «teranyina» (web), que remeten a un camp ampli 

d’individus, organitzacions i estructures disperses, amb un nucli fort 

però flexible, una perifèria menys activa però molt rica i uns nodes 

d’interconnexió en què flueixen contínuament recursos i sabers per a 

la resistència i la negociació.

Del moviment anti Bolonya al 15-M

Habíamos menospreciado el deseo de los jóvenes de ser adultos contra 

todo un entramado social, político y cultural que quiere retenernos en 

la infancia. Materialmente, sí, pues como recuerda la certera síntesis de 

Juventud sin Futuro, el capitalismo los priva de casa propia y de trabajo, 

dos cosas que los niños no necesitan y que, aún más, no deben tener.

(Juventud sin futuro, 2011)

La darrera onada dels moviments socials, coneguda a Espanya amb 

el nom de Moviment 15-M o dels indignats, i arreu del món amb el 

nom de moviment Occupy, recupera i sintetitza les tres onades de 

mobilització col·lectiva resumides fins ara, en les quals els joves en 

general i els estudiants en particular van tenir un paper protagonista. 

En el temps llarg, la mobilització remet als moviments de reforma i 

democratització que va iniciar la reforma universitària argentina del 

1917 i la comunitat escolar lliure alemanya dels anys 1910 i 1920, als mo-

viments contraculturals i de protesta simbolitzats en el Maig de 1968 

i als moviments de resistència global que van confluir en el Fòrum 

Social Mundial i l’altermundialisme. En el temps curt, el seu antece-

dent més immediat és el moviment anti Bolonya, que va concentrar 

l’oposició a un determinat model d’universitat. Des del punt de vista 

dels repertoris de la protesta, les «velles» tècniques de mobilització 

col·lectiva (com la manifestació i l’assemblea) conviuen amb les «no-

ves» (com l’ocupació de places i el situacionisme) i amb les «novíssi-

mes» (com l’ús massiu de les xarxes socials i la dimensió performativa). 

El resultat és un magma confús i alhora molt creatiu, en el qual em 

sembla que els joves universitaris han tornat a tenir un paper cabdal.

L’actual cicle de protestes juvenils, tant les que sorgeixen de les perifè-

ries urbanes com les que ocupen el centre de les ciutats, tant les que 

neixen a Europa com les que ho fan al sud de la Mediterrània i mar en-

llà, tant les protagonitzades per estudiants de classe mitjana com les 

liderades per subocupats i aturats, no són revoltes de la misèria sinó 

del benestar. Estan protagonitzades per una generació no ja educada 

en l’ètica puritana de l’estalvi, sinó en l’ètica hedonista del consum i, 

sobretot, en l’ètica postmoderna de la xarxa (la nètica). En aquest cicle 

problemes de benestar material), sinó dels marginats de la globalit-

zació, amb la vindicació d’una profunda reestructuració dels tipus 

d’intercanvi asimètric entre nord i sud: 0,7%, condonació del deute 

extern, contra la desregulació del treball, etc.; subsidiàriament, la lluita 

se situa en el camp de les identitats culturals: dret a la diferència, etc. 

La reacció social suscitada per aquests moviments s’ha caracteritzat 

fins ara per una combinació de formes de control «dures» (antidistur-

bis, detencions, desallotjaments) i «suaus» (multes, restricció de drets 

civils, detencions selectives, etc.). Però el més nou d’aquesta etapa és 

el control social mitjançant la manipulació de l’opinió pública. Encara 

que bona part dels participants en els moviments siguin joves, no han 

estat racionalitzats en general com a moviments juvenils sinó com a 

lluites transgeneracionals. La forma d’acció més visible torna a ser 

la marxa, encara que amb profunds canvis estructurals (de la marxa 

lineal a la dispersa) i formal (convocatòria per Internet, caràcter lúdic). 

Les marxes s’acompanyen de múltiples formes de microresistència en 

l’espai virtual (boicot en línia, correus electrònics, objecció fiscal, etc.). 

Els usos de la violència es presenten en una forma «mediatitzada», en 

un doble sentit: la violència real és impossible de distingir de la vio-

lència mediàtica; els mitjans estan mediatitzats pels missatges: quan 

5. Vegeu Cohen & Raï, 2000; Juris, 2000; Seoane & Taddei, 2002.
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són conscients que poden viure pitjor que els seus pares. Una de les 

organitzacions que va impulsar, ara fa un any, el moviment del 15-M, 

es deia, precisament, «Juventud sin futuro», i en el seu manifest funda-

cional es definien com a «sense casa, sense curro, sense pensió, sense 

por» i propugnaven una «sublevació dels joves contra la joventut».

La relació ambivalent entre joventut i futur es viu de manera més 

intensa en el prototipus històric de joventut: els universitaris. En èpo-

ques de creixement, els universitaris solen ser esperança de progrés i 

d’innovació, tant a nivell individual (l’educació superior com a promesa 

d’ascens social) com a nivell col·lectiu (el nombre d’universitaris com 

a indicador de desenvolupament econòmic). En èpoques de crisi, en 

canvi, la universitat pot ser vista com una «fàbrica d’aturats» i una 

visualització del fracàs individual (la devaluació dels titols acadèmics) 

i col·lectiu (la impossibilitat de mantenir una institució que pot ser un 

luxe innecessari). En la societat del coneixement, la universitat no pot 

podem distingir dos pròlegs, dos epílegs i alguns moments culminants. 

Com a pròlegs, les revoltes al carrer a dos països europeus: el que va 

inventar la democràcia (Grècia) i el que la va reinventar (França). La 

tardor del 2005, en la revolta de les banlieues, una coalició de joves 

blanc-black-beur va posar en pràctica el que el film La Haine havia 

pronosticat: la conversió de la indignació en ràbia, encesa per un abús 

policial real o percebut i dirigida contra algunes icones de la societat 

de consum: aparadors trencats i cotxes cremats (cal recordar que a 

altres ciutats europees, com ara Berlín, la crema de cotxes s’hi ha 

convertit en una mena de ritual que s’hi repeteix periòdicament). El 

2008, la tardor grega va servir per dramatitzar els efectes de la crisi fi-

nancera internacional en forma d’una revolta protagonitzada per joves 

irats, educats en l’estat del benestar, però que de sobte descobriren 

l’amenaça d’un estat de malestar.

Com a moment culminant, la primavera mediterrània de 2011, amb 

l’ocupació pacífica de les places. Primerament, les protestes contra 

règims autocràtics impulsades per la generació rai-rap tunisiana i 

egípcia, educada en Facebook més que a les escoles alcoràniques o 

baazistes (una revolta triomfant encara que els seus joves líders hac-

ktivistes hagin estat ràpidament fagocitats per polítics de més edat). 

Després, la marxa impulsada a Portugal per la «geração a rasca» (la 

generació en dificultats), formada pels pagans de la crisi. I finalment la 

#spanishrevolution del 15-M, quan l’àgora virtual de les xarxes socials 

es va convertir en una acampada real. Encara que alguns la van veure 

al principi com una mena de macrobotelló, l’acampada va despertar 

la simpatia ciutadana: la generació ni-ni es convertia sobtadament en 

generació sí-sí-sí, ja que a més d’estudiar i treballar, als joves indignats 

els quedava temps per comprometre’s en un moviment que va atrau-

re l’atenció mundial i es va disseminar per altres llocs on no sobren 

motius per a la indignació, com ara Israel (on la carestia de l’habitatge 

afecta joves jueus i palestins).

Com a epílegs, la revolta dels suburbis anglesos de l’estiu passat, 

protagonitzada per una coalició de joves yob (boy a l’inrevés), fills 

d’immigrants caribenys, africans, asiàtics o de la classe obrera blanca, 

que van posar en pràctica el que el film Do the right thing havia pre-

vist: la revolta del gueto multicultural, amb una seqüència semblant a 

la de França (espurna policial, saqueig hiperconsumista i menyspreu 

institucional), però amb algunes particularitats (com la participació de 

joves de la classe mitjana alta). I finalment, la revolta estudiantil a Xile, 

on una nova generació de «pingüins» (el nom que reben els estudiants 

de secundària pel seu uniforme) posa en perill el govern neoliberal per 

excel·lència, hereu al seu pesar de Pinochet.

Més enllà de les arrels i derives de moviments tan diferents, subjau 

un intent de regenerar una cultura democràtica que, després de dos 

segles d’existència, mostra certa obsolescència. En moments de bo-

nança, la societat projecta sobre els joves el seu futur prometedor, 

necessàriament millor que el de generacions anteriors. Però en mo-

ments de crisi, la societat projecta la seva desconfiança en el futur en 

els joves, que viuen la crisi de les dues institucions cabdals en què es 

recolzava la seva transició vers la vida adulta: l’educació i el treball. En 

la crisi del 1929 no hi havia joventut o aquesta fase de la vida afectava 

sectors minoritaris de les classes mitjanes i altes de la societat occi-

dental (va ser precisament amb el pretext de la crisi que els feixismes 

i comunismes dels anys de 1930 van construir políticament la joven-

tut, que va acabar enfrontant-se, una dècada després, als camps de 

batalla). En la crisi del 1973, els punks van proclamar «no future» i les 

crestes i les caçadores negres van augmentar al ritme que ho feien 

les cues de l’atur. En la crisi del 2008, estereotips com el dels mileuris-

tes, ni-nis i nimileuristes posen en qüestió el sistema de transició a la 

vida adulta. Per primer cop en molt de temps, les noves generacions 

ser una fàbrica d’aturats, sinó un laboratori per a la innovació (tecno-

lògica i social). Per això les protestes per les retallades tenen una mica 

de gremial i corporatiu, però també alguna cosa que ens afecta a tots: 

els estudiants ens recorden que només sortiran de la crisi les societats 

que inverteixin en recerca, desenvolupament i innovació. En definitiva: 

les societats que inverteixin en la seva joventut.

Epíleg. Una primavera valenciana?

Dimarts de carnaval a Lleida, avantsala de l’«enterrament de la sar-

dina» que posa fi a la disbauxa i deixa pas a la Quaresma. Acudeixo 

a la manifestació convocada pel Consell de l’Estudiantat de la meva 

universitat, en protesta per la violència policial del dia anterior en 
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una manifestació d’estudiants de batxillerat a València, profusament 

reflectida en els mitjans de comunicació del dia. El brou de cultiu: 

una seguda setmanal protagonitzada per estudiants d’un institut, 

esgotats per la lenta decadència de l’educació pública. L’espurna: 

la violència «performativa» usada per la policia per reprimir una 

d’aquestes assegudes i les declaracions del cap policial encarregat 

del dispositiu, que recuperant terminologies passades es refereix als 

estudiants com els «enemics» a combatre. De nou, el local es globa-

litza. La convocatòria d’avui, com és habitual, s’ha fet per Facebook, 

i d’allí ha saltat a les places. L’espurna no podia caure en millor brasa: 

després d’un hivern en hibernació, el moviment del 15-M necessitava 

una primavera que li insuflés ànims, i els successos de València (i 

els de Grècia el mateix dia, en protesta per les draconianes mesures 

contra la crisi que el seu govern ha hagut d’adoptar) constitueixen 

un immillorable combustible.

dicacions locals amb altres d’abast europeu, vinculades al moviment 

anti Bolonya). Al cap de mitja hora es dispersen en un ambient festiu.

Mentre torno a la universitat, no puc evitar recordar una altra ma-

nifestació estudiantil que va tenir lloc al mateix lloc, fa gairebé mig 

segle, i que vaig estudiar a la meva tesi doctoral a través de la me-

mòria oral. Llavors el carnaval estava prohibit, però els estudiants de 

batxillerat celebraven cada final d’hivern la seva festa patronal, Sant 

Tomàs d’Aquino, amb un desfilada satírica amb carrosses i disfresses 

al·lusives. El 1961 el bisbe de Lleida, Aurelio del Pino, que en una visita 

de Franco havia declarat «Digitus Dei est hic» (el dit de Déu és aquí), 

va voler prohibir el ball amb que acabava la festa, amb l’excusa que 

incitava als excessos sexuals. Els estudiants no s’hi van conformar i 

van organitzar una rua alternativa, que es va convertir en un autèntic 

carnaval antiautoritari, disfressats d’enterramorts i llançant al riu un 

taüt amb un petit pi dins, metàfora del bisbe franquista (el que en 

aquest context podia ser interpretat com un acte de gamberrisme, 

però també de subversió política). Pocs anys després, entre 1968 i 1975, 

sota l’influx del maig francès, el carnaval es va convertir en combat 

diari entre universitaris i policies, els famosos grisos del tardofranquis-

me. Ha passat mig segle i les dictadures militars i el nacionalcatolicis-

me van acabar fa temps (encara que alguns caps policials segueixin 

considerant els estudiants els seus «enemics»). Però els motius del 

malestar estudiantil ressorgeixen amb força, encara que aquests jo-

ves no siguin conscients de les arrels antigues i més recents que els 

connecten amb el passat.

A la capçalera de la manifestació, el primer crit que escoltem als dos 

centenars d’estudiants reunits és «Grècia, València; solidaritat!». La 

connexió mediterrània està clara en l’imaginari col·lectiu, i tot i que 

encara estiguem a l’hivern i tots portem abric, els esdeveniments dels 

últims dies comencen a ser coneguts com «la primavera valenciana». 

La marxa es dirigeix a la Subdelegació del Govern (la representació 

del govern central a la ciutat), amb un sitting in a la rambla, prop del 

riu, per tallar el trànsit. A la plaça de la Pau (que durant el franquisme 

va ser la plaça de l’Exèrcit i era la seu del Govern Civil, el centre del 

poder on acudia el dictador en les seves visites, on també hi havia la 

comissaria on s’interrogaven els rebels), els estudiants llegeixen un 

manifest en suport dels seus companys valencians i convoquen a la 

vaga estudiantil del 27 de febrer (una convocatòria que uneix reivin-
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Postal enviada des del Valle  de los Caídos a la família Monzón.  Octubre 1968. / Arxiu família Monzón.

Soterrar de Rosa Estruch,

alcaldessa del Front Popular

represaliada durant el franquisme.

En primer terme, amb ulleres,

Joaquina Campos,

destacada militant comunista.

Octubre de 1968.

Arxiu família Monzón.
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De sobte, però, a partir dels primers anys vuitanta va començar a 

semblar de mal gust revisar aquell passat tan immediat amb uns ulls 

crítics o bé amb l’ànim d’exigir algun tipus de reparació moral, i ja 

no en parlem si el que es pretenia era requerir alguna mena de res-

ponsabilitat jurídica als perpetradors de crims execrables contra la 

humanitat. Cosa, sens dubte, que semblava quedar fora de lloc si es 

té present que la Llei d’Amnistia, aprovada al Congrés dels Diputats 

l’octubre de 1977,6 era aplicable tant als que havien combatut el fran-

quisme amb actes violents com als botxins que havien perpetrat els 

seus crims defensant l’ordre dictatorial.

En efecte, el clima social va patir una profunda mutació. L’aprovació 

de la Constitució democràtica de 1978, la progressiva normalització de 

les cites electorals, la posada en marxa dels estatuts d’autonomia de 

les nacions històriques, inserits en un nou marc institucional artificiós 

com fou la divisió territorial gradual de l’Estat en disset comunitats 

autònomes i l’amenaça latent dels nostàlgics del règim dictatorial, que 

es va fer manifesta amb el pustch frustrat del 23 de febrer de 1981, va 

propiciar una domesticació i desmobilització de l’antifranquisme. A 

tot plegat, cal afegir-hi el triomf del Partit Socialista Obrer Espanyol 

(PSOE) a les eleccions legislatives estatals de la tardor de 1982. En 

resum, es podria afirmar que les forces repressives hereves del règim 

dictatorial i els poders fàctics van exercir una custòdia coercitiva sobre 

el context de canvi polític que convidava, d’una banda, a deixar en un 

racó la revisió i reivindicació d’un passat republicà condemnat fins 

aleshores a la postració; i, de l’altra, a l’adaptació de l’antifranquisme 

més militant a una nova conjuntura en què s’anava fent palès l’arrela-

ment d’uns nous hàbits de comportament social.

Fou un moment en què esdevenir «modern» i atansar-se als cànons 

europeus, encarnats pels països que formaven part de l’estructura que 

es coneixia com el Mercat Comú, semblava consistir en el relegament 

de les ànsies de transformació a un segon pla, en especial d’aquelles 

que, durant el llarg procés de lluita contra el règim franquista, havien 

qüestionat l’ordre social capitalista en el seu conjunt o bé proposaven 

un profund pacte social reformista i redistributiu. En aquest sentit, cal 

recordar la rellevància i la centralitat que va tenir el comunisme en la 

Un imaginari fallit i la persistència  
d’un buit ètic

Aproximadament durant els darrers tres lustres, al conjunt de l’Estat es-

panyol s’ha produït un fenomen relativament nou que ha adoptat el nom 

de «recuperació de la memòria històrica». I diem que el fenomen és rela-

tivament nou perquè d’alguna manera ja hi va haver una primera onada 

recuperadora a la fi de la dècada dels anys setanta del segle passat. És a 

dir, entre 1975 i 1980, en el moment més àlgid del procés de derogació de 

la dictadura franquista, que finalment va quedar batejat com a «transició a 

la democràcia». Efectivament, tal com han remarcat alguns dels principals 

estudiosos de la qüestió de la memòria social i col·lectiva,4 en aquells 

anys, tan densos políticament, algunes zones de l’Estat van experimentar 

una efervescència de base popular fins aleshores desconeguda pel que 

feia a l’atenció que es dedicava a revelar les atrocitats i les injustícies 

comeses durant la Guerra Civil i la llarga dictadura. Hi havia una set d’his-

tòria. Publicacions amb testimoniatges dels fets ocorreguts, reportatges 

apareguts en revistes de gran tiratge, algunes pel·lícules de més o menys 

encert, s’integraven en un escenari en què sobresortia l’omnipresència 

d’una intensa mobilització sociopolítica i la voluntat d’aconseguir la demo-

cratització de la vida en comú i de les estructures de les administracions. 

Fins i tot, el mateix any 1979, en alguns llocs de l’Estat, a la Rioja i a l’Ara-

gó particularment, l’impuls d’iniciatives cíviques, sobretot dels familiars 

descendents de les víctimes de la repressió, va permetre l’execució de les 

primeres exhumacions de fosses comunes5 que contenien les restes de 

persones assassinades pels sollevats del 18 de juliol de 1936.

La construcció d’un imaginari 
democràtic a l’Estat espanyol
Avenços i retrocessos a la primeria del segle XXI1

Tradicionalmente, historizar significa relativizar y, de hecho, histó-

ricamente, la historización ha sido una de las armas más eficaces 

en todas las luchas de la Aufklärung contra el oscurantismo, el 

absolutismo, y, de forma más general, cualquier forma de abso-

lutización o naturalización de los principios históricos —y, por lo 

tanto, contingentes y arbirarios—, de un universo social particular. 

Pierre Bourdieu 2

Examinar el propi passat críticament no significa renegar-lo, sinó 

afirmar-ne el moll i aquest es troba i s’enriqueix alliberant-lo de 

mentides i posicions falses adoptades i defensades en determi-

nats moments. El propòsit és difícil però no impossible i, encara 

que ho fos, per què no intentar-ho?

Teresa Pàmies 3

1. Aquest article s’ha escrit en el marc del pro-
grama HAR2011-23490, Ministeri de Ciència i 
Innovació.

2. Pierre Bourdieu, Meditaciones Pascalianas 
[1997], Barcelona: Editorial Anagrama, 1999, p. 125.

3. Teresa Pàmies, Quan érem capitans (Memòries 
d’aquella guerra), Barcelona: Dopesa, 1974, p. 13.

4. Vegeu per exemple Ricard Vinyes, «Una me-
mòria crítica», El País (Quadern), 15 de setembre 
de 2005. Aquest article també es troba en el 
recull que el mateix autor ha fet a Ricard Vinyes, 

Asalto a la memoria. Impunidades y reconciliacio-
nes, símbolos y éticas, Barcelona: Los Libros del 
Lince, 2011, pp. 107-114.

5. Vegeu una molt bona genealogia de l’evolució 
de la «memòria històrica» a l’Estat espanyol, 
que abraça des de la transició a la democràcia 
fins gairebé a l’actualitat, al llibre Walther L. 
Bernecker / Sören Brinkmann, Memorias divi-
didas. Guerra Civil y franquismo en la sociedad y 
la política españolas 1936-2008 [2006], Madrid: 
Abada Editores, 2009, pp. 203-339.

6. Ibídem.
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entranyes reformistes de l’antic règim—, fou la victòria electoral de la 

socialdemocràcia. Tant nacionalistes «perifèrics» com socialdemòcra-

tes, en aquells primers anys vuitanta del segle passat, no van cercar 

la seva legitimitat històrica en el passat republicà, sinó que el relat 

mobilitzador i consensuador era la modernització, això és, la mirada 

cap a un futur en què l’important era assemblar-se als rics europeus. 

En alguns casos —el nacionalisme català conservador n’és un exem-

ple— l’afany europeista es podia compartir legítimament amb el rescat 

de l’època medieval, moment fundacional de la nació. En bona mesura, 

això va significar un cert desplaçament del record del passat recent 

i del reconeixement vers els homes i dones que havien desafiat el 

franquisme. Però, equivocadament o no, tenint en compte l’atmosfera 

política de 1982, qui més va contribuir a l’esmorteïment de l’anhel 

públic per saber què havia succeït durant la Guerra Civil i la llarga 

postguerra va ser el PSOE, una formació política de l’antifranquisme.

Actualment, des de la nostra perspectiva, ja històrica, resulta difícil de 

compartir l’opció presa pels dirigents que encapçalaven aleshores el 

socialisme espanyol. Tanmateix, hi ha prou elements que expliquen 

resistència contra la satrapia. El Partit Comunista d’Espanya (PCE) i el 

Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)7 foren cabdals en l’ar-

ticulació dels moviments dissidents en l’àmbit obrer i sindical, veïnal 

o estudiantil. Però també ho havien estat moltes altres formacions 

més petites que estaven integrades en l’univers de l’esquerra radical. 

Alhora, a Catalunya i a Euskadi el nacionalisme, que abastava un am-

pli espectre, des de posicions democratacristianes fins a l’esquerra 

independentista, també hi havia jugat un paper clau en el camí de 

consecució de la democràcia. Tanmateix, després de la mort del dic-

tador, quan el combat anava abandonant l’espai de la clandestinitat, 

es va fer més evident la complexitat i la diversitat de la societat de 

l’Estat espanyol. En aquest sentit, es va fer palès que hi havia quelcom 

més que un suposat noranta per cent de la població que fos conscient 

de l’opressió que havia exercit aquella dictadura pètria i anacrònica. 

De fet, es va evidenciar que la tirania encara comptava amb un su-

port popular gens menyspreable. Així mateix, també es va visualitzar 

que àmplies franges de la població havien emmalaltit políticament 

i es trobaven nedant en un mar d’indiferència. L’atmosfera asfixiant 

tan dilatada en el temps havia causat estralls. Els principals factors 

causants d’aquesta patologia social, sens dubte, cal 

buscar-los en la por derivada de la repressió, en la 

desertització cultural provocada per les seqüeles 

de la propaganda feixista i nacionalcatòlica, i en 

les penalitats econòmiques de la postguerra que 

van afectar tants i tants sectors de la població. 

Un altre factor de caire econòmic que també 

hauria influït en l’arrelament de la patologia va 

tenir a veure amb el creixement experimentat 

a partir de la segona meitat dels anys sei-

xanta. Aquest revifament va tenir uns 

resultats ambivalents, ja que l’accés a 

una incipient societat de consum va 

comportar, en una àmplia majoria so-

cial, tant l’expressió d’una voluntat de 

canvi i d’obertura com un trencament 

aparent i provisional amb els traumes 

del passat recent. Un oblit, en bona 

mesura transitori, va elevar el nivell 

d’aquiescència cap a una dictadura 

que es presentava com un agent mo-

dernitzador.

Tornant de nou al darrer tram del pe-

ríode transicional, l’oposició antifran-

quista, ara ja en un context d’una 

considerable consolidació progressiva 

de la democratització de les estruc-

tures de poder, es mostrava cada ve-

gada més polièdrica, i actors que en 

el passat havien tingut també el seu 

paper resistent, però amb menys pro-

tagonisme quantitatiu8 que les forces 

de l’esquerra comunista, estaven ocu-

pant de manera gradual més parcel·les 

de l’esfera política. Aquest fou el cas 

dels nacionalistes moderats bascos 

i catalans en les dues nacions histò-

riques, i en l’àmbit estatal la consoli-

dació d’aquesta substitució, després 

de l’ensulsiada de la Unió de Centre 

Democràtic (UCD) —una de les forma-

cions polítiques que havia sorgit de les Carta de Juan López Sánchez al seu oncle des del camp de concentració núm. 1 d’Agdé (Hérault). / Arxiu Juan José López Hernando.
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des. És a dir, no eren necessàries per articular el relat legitimador del 

present. La principal paradoxa que es desprenia d’aquella opció era 

que el Partit Socialista Obrer Espanyol havia patit en la seva pròpia 

pell el dolor de la derrota, de l’exili i de la repressió. D’aquell context 

en va brollar un clima cultural hegemònic popularitzat com la movi-

da,9 que, d’una banda, va neutralitzar qualsevol forma imaginable de 

crítica social i de reflexió històrica i, de l’altra, molt en sintonia amb el 

moment internacional postmodern d’aleshores, va privilegiar la moral 

d’un cinisme generalitzat. En aquest sentit, l’hedonisme imperant, tot i 

que va contribuir a obrir espais inèdits de llibertat en l’àmbit personal 

i va crear noves formes de sociabilitat, va implicar també un trenca-

ment generacional massiu, que superava amb escreix el caràcter més 

minoritari que va tenir a l’Estat espanyol l’anterior rebel·lia generaci-

onal soixante-huitard. Tanmateix, a diferència dels anys seixanta, en 

què els joves s’havien distingit per la seva intensa politització contra 

l’ordre establert, aquesta ruptura cultural dels vuitanta va comportar 

que amplis sectors de les generacions més joves adoptessin com a 

comportament identificatiu una mena de menfotisme o passotisme 

que els va allunyar de la política del present i de tot interès per rellegir 

l’època pretèrita més propera.

Així doncs, una mena de desencant es va apoderar 

del conjunt de l’Estat espanyol. Les esperances d’un 

canvi profund no s’haurien complert o almenys no 

en el sentit que ho desitjaven molts protagonistes 

de la transició a la democràcia. El gabinet de Felipe 

González segurament sabia que una recuperació 

decidida d’una determinada memòria democrà-

tica entraria en col·lisió amb la seva manera 

de governar. Més que no pas els possibles 

inconvenients que podien causar als 

nostàlgics del règim franquista, que 

també, les contradiccions més agudes 

es produïen entre la retòrica obrerista 

del Partit Socialista —amb totes les il-

lusions que això generava— i la pràctica 

real d’un govern que tenia com a missió 

principal fer encaixar el Regne d’Espa-

nya en un nou escenari internacional de 

postcrisi energètica que alguns econo-

mistes de la rellevància de Paul Krugman 

han qualificat com el moment d’inici de la 

«gran divergència».10 És a dir, des de la fi 

dels anys setanta del segle passat, en 

l’epicentre del bloc capitalista s’hauria 

imposat la sensació que la prosperitat 

general ja no tornaria mai més i, per 

consegüent, s’havien de replantejar els 

equilibris redistributius. La sortida va 

la seva aposta política global, la qual va implicar l’adopció d’unes po-

lítiques públiques de memòria minses que passaven de puntetes per 

les històries de violència, repressió i resistència de la Guerra Civil, del 

franquisme i del mateix procés de transició a la democràcia. Potser, es 

podria assenyalar que en el reformisme socialdemòcrata, fonamental-

ment atlantista i europeista, les qualificades com a velles lluites intes-

tines es percebien com una antigalla que podia interferir en el procés 

de plena integració d’Espanya en el capitalisme internacional. A les ne-

cessitats peremptòries d’una organització política que ja havia deixat 

enrere el marxisme com a principal cos doctrinari i que esdevenia el 

principal gestor de les transformacions estructurals modernitzadores 

del capitalisme espanyol, cal afegir-hi la presència encara omnipresent 

de l’ombra allargada de molts quadres franquistes integrats dins de les 

diverses estructures de l’Estat: des de l’Exèrcit fins a l’administració de 

la justícia, passant pels cossos policials. Per tant, sigui per convicció 

ideològica, sigui per coaccions externes, en el context polític propiciat 

per la socialdemocràcia espanyola aquelles opcions polítiques i vitals 

que s’havien distingit per la lluita contra el feixisme durant la Guerra 

Civil i per la resistència enfront de la dictadura van quedar minoritza-

7. Sobre aquesta qüestió al Principat de Catalunya, ve-
geu per exemple Carme Molinero i Pere Ysàs, Els anys 
del PSUC. El partit de l’antifranquisme (1956-1981), Bar-
celona: L’Avenç, 2010. O amb un enfocament des del 
punt de vista de la història social aplicat a una realitat 
local, vegeu l’estudi sobre el cas de Sabadell de Xavier 
Domènech Sampere, Quan el carrer va deixar de ser 
seu. Moviment obrer, societat civil i canvi polític. Saba-
dell (1966-1976), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2002.

8. Un exemple sobre aquesta qüestió es pot resseguir 
en un llibre recent de caire periodístic i apassionat. 
Vegeu Francesc Canosa, Entre el sabre i la bomba. 
Memòries d’un país i d’un partit: Unió Democràtica de 
Catalunya (1931-1980), Barcelona: Acontravent, 2012.

9. Eduardo Subirats, «De la transición al espectáculo», 
Quimera, núm. 188/189, febrer-març, 2000, pp. 21-26.

10. Vegeu Josep Fontana, Por el bien del imperio. Una 
historia del mundo desde 1945, Barcelona: Pasado & Pre-
sente, 2011, pp. 565-575.
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màrtirs resultants de la violència revolucionària. Aquell despertar de 

1975 a 1980 que pretenia restituir la memòria silenciada dels vençuts 

i que, en gran mesura, hauria d’haver servit per irrigar i revitalitzar el 

camp democràtic va quedar desdibuixat. Per exemple, i com a màxim ex-

ponent d’aquesta carència, el pragmatisme dels dirigents de la jove de-

mocràcia parlamentària no va permetre la creació de les condicions per 

finalitzar la tasca, vagament iniciada, de poder enterrar dignament els 

milers de cossos de persones que, assassinades per la violència feixista, 

encara romanien a les cunetes i als descampats. Sens dubte, la qüestió 

dels morts desapareguts sense sepultura és una de les més espinoses 

que algun dia o altre havia de retornar. Significava un enorme retrocés 

pel que fa a la solidesa del bastiment d’una cultura democràtica.

Una insuficiència que s’agreujava amb les limitades polítiques de 

reparació que havien de compensar els individus que havien estat 

presoners de guerra o que havien estat presos i sofert tortures durant 

el període dictatorial. I, a més, s’hi afegia la pretensió d’erigir un relat 

públic oficial en què l’equidistància fos la marca distintiva. Realment, 

el fet de prendre aquesta direcció, per molt que es mirés cap al futur i 

es fos molt «modern», va impedir consolidar un imaginari democràtic 

ser política i, amb el pretext de les seqüeles de la crisi, es va posar 

en dubte la validesa del model de l’estat del benestar i de les seves 

institucions més representatives. De tal manera que les opcions preses 

van afavorir mesures de desregulació dels mercats, de liberalització 

de l’activitat empresarial i de restricció dels drets socials dels treba-

lladors. El resultat de tot això fou l’augment de la divergència entre 

les franges de població més riques i les franges més desfavorides. Ras 

i curt, ja s’albirava un increment de la desigualtat que gradualment 

s’ha anat consolidant.

A l’Estat espanyol les il·lusions d’aquell «cambio» que es prometia en 

el programa electoral del PSOE de 1982, malgrat que hi va haver nota-

bles avenços en relació amb la dictadura, es veien enterbolides per la 

presa de decisions molt molestes. Qui més qui menys que hagués as-

solit la majoria d’edat durant aquella època, quan recorda els primers 

anys vuitanta se li apareix un paisatge polític i social convuls i agitat 

amb reconversions industrials de sectors com la siderúrgia i el tèxtil 

o tancaments de drassanes i mines. Sens dubte, per als representants 

institucionals aquell escenari suposava un enorme desgast i, sobretot, 

la política econòmica del present era difícilment reconciliable amb 

la remembrança, per exemple, de velles i grans lluites obreres que 

havien esdevingut l’epítom de la resistència contra el franquisme. És 

evident, doncs, que recordar segons quins episodis del passat recent 

comportava la deslegitimació de les accions polítiques del present. 

En conseqüència, la dificultat era com i què recordar de la Segona 

República, de la Guerra Civil i dels moviments opositors al franquisme 

sense que el partit governant perdés credibilitat.

La solució per a una conjuntura d’aquelles característiques va ser la pre-

conització d’un seguit de mesures tímides que pretenien mostrar i, a la 

vegada, cancel·lar de manera definitiva el compromís socialista amb el 

passat recent. D’aquesta manera l’any 1984 es va aprovar una llei d’in-

demnització a les víctimes de la repressió política durant la dictadura i 

es va obrir la possibilitat que els antics membres de l’Exèrcit republicà i 

dels cossos de seguretat republicans tinguessin dret a rebre una pensió. 

Aquestes millores, però, no van calmar les ànsies de coneixement dels 

primers anys de la transició a la democràcia. En aquest sentit, aquell 

avenç de 1975 a 1980 va esdevenir un retrocés l’any 1986, moment en 

què es commemorava el cinquantè aniversari de l’inici de la Guerra Civil. 

Felipe González, en referir-se a aquella efemèride, va afirmar que la guer-

ra no era un esdeveniment per commemorar. El que calia era recordar 

amb respecte els dos bàndols contendents i l’important de tot plegat 

era que el conflicte bèl·lic es convertís definitivament en història.11 És a 

dir, en quelcom que estigués desconnectat de les problemàtiques del 

present i que, de cap manera, les experiències populars transformadores 

—no exemptes de violència i conflictivitat extremes— d’aquell període 

es poguessin percebre com a una font inspiradora per a les protestes del 

present contra les impopulars reformes econòmiques. Per consegüent, 

el passat s’havia de deixar en mans dels historiadors. Segur, però, que el 

president del govern espanyol i els seus col·laboradors no s’imaginaven la 

tasca de valor incalculable que farien molts historiadors, aleshores joves, 

sobretot en l’àmbit local. Una feina investigadora que s’allunyarà de les 

narratives oficials obsessionades en la projecció d’una equidistància que 

es mostrarà insostenible. De fet, els resultats de les recerques històriques, 

entre d’altres, han estat un dels factors desencadenants, encara que no 

l’únic com explicaré més endavant, de l’explosió de memòria posterior.

Així doncs, tot i haver emprès algunes accions pal·liatives, durant les 

quatre legislatures socialistes no hi va haver una curació global de les 

ferides causades per la Guerra Civil i la dictadura. Al contrari, va per-

sistir el buit ètic que havien infligit durant prop de quatre dècades les 

propagandístiques i impietoses polítiques de memòria del franquisme 

edificades sobre la seva victòria en la contesa bèl·lica i l’elogi dels seus 
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amb el qual se sentís identificada una gran majoria de ciutadans i 

ciutadanes. En aquest sentit, si acceptem que el concepte imaginari12 

fa referència a la imatge que un grup social, un país, una col·lectivitat 

tenen de si mateixos i que l’imaginari estaria compost d’una mena de 

catàleg d’experiències i valors que romanen i operen en la memòria 

col·lectiva, en la conducta i en la mateixa construcció cultural, és evi-

dent que la distinció taxativa entre dictadura i democràcia no acabava 

—ni acaba— de quallar en moltes franges de la societat. L’absència 

d’una política democràtica i pública de memòria decidida i el fet de 

confondre l’equidistància amb el rigor analític va conduir a la pervi-

vència d’un trauma latent, que es manifestava en l’existència d’una in-

satisfacció moral en el camp dels vençuts durant la Guerra Civil i dels 

perseguits durant el franquisme. Es podria dir, doncs, que en aquell 

moment no es va aconseguir arribar a un mínim comú denominador 

fonamentat en l’acceptació de la distinció entre dictadura i democrà-

cia. Sovint a l’Estat espanyol, encara actualment, aquesta diferenciació 

es continua veient mediatitzada per la distinció entre dreta i esquerra. 

Els efectes solen ser, tal com ha assenyalat en algunes ocasions, per 

exemple, l’historiador Ismael Saz,13 la inexistència d’un consens públic 

de llarg abast que estableixi uns criteris bàsics a partir dels quals no hi 

hagi cap possibilitat d’un intent rehabilitador i trivialitzador del règim 

polític encapçalat pel general Franco. Si això fou possible, i encara ho 

és d’alguna manera, és que estem al davant d’un imaginari fallit des 

d’una perspectiva d’exigència de qualitat democràtica.

No obstant això, les receptes modernitzadores no van tenir en compte 

que els períodes històrics, que es caracteritzen per la seva pregonesa 

i per l’enorme acumulació d’experiència, es perceben com quelcom 

molt present en la quotidianitat de les persones que els han viscut i, 

en conseqüència, esdevenen un llegat que es transmet als seus hereus. 

11. Aquestes informacions han estat extretes del 
llibre Walther L. Bernecker / Sören Brinkmann, 
Memorias divididas. Guerra Civil y franquismo en 
la sociedad y la política españolas 1936-2008, op. cit.

12. Vegeu Teixeira Coelho, Diccionario crítico 
de política cultural. Cultura e imaginario, [2004 
Barcelona: Gedisa Editorial, 2009, pp. 175-176.

13. Vegeu Ismael Saz, «El ‘moment memòria’. 
Justícia, veritat i reconciliació democràtica», 
dins Afers, núm. 56, València, 2007, pp.27-40. 
En aquest article, l’autor perfila un full de ruta 
sobre com arribar a l’estadi d’una memòria de-

mocràtica que reuneixi uns mínims inqüestio-
nables. Seria bo que qui continua encallat en el 
tòpic del «todos fuimos culpables» al voltant de 
les responsabilitats de la Guerra Civil espanyo-
la, llegís aquest text, i així podria discernir que 
l’equidistància igualadora no és possible. Hi va 
haver un bàndol, el franquista, que, a diferència 
dels que es van mantenir fidels a la República 
des dels seus diferents projectes sociopolítics, 
tenia com a objectiu primordial, i així ho va fer, 
l’ensorrament de l’edifici democràtic hereu dels 
valors de la Il·lustració, tot i que impliqués el 
cost de centenars de milers de víctimes.

Retirada de l’estàtua de Franco de la plaça de l’Ajuntament de València. / Autor: José Vicente Penalba. 1983. Arxiu de l’autor.
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de disciplinar —i dissuadir, afegiríem— els portadors de les memòries 

ocultades durant les quatre dècades de domini franquista. Certament, 

el buit ètic persistia. Però, en una conjuntura propícia allò bandejat 

podia tornar a ressorgir, i ho farà en unes altres condicions i enmig 

d’un zeitgeist —un esperit de l’època— ben diferent.

La reaparició pública del passat recent.  
Fortuna i despropòsits  
de la “memòria històrica”

L’any 1996, arran de la victòria del partit conservador espanyol —Partit 

Popular— liderat per José M. Aznar, de seguida es va evidenciar que les 

tímides polítiques de memòria que havia impulsat la socialdemocràcia 

felipista patirien un retrocés. Els líders liberalconservadors es tenien 

autoestima i van interpretar que el fet que la dreta assolís el poder 

en democràcia no era res més que la confirmació de la maduresa de 

la societat espanyola. Arran d’aquesta il·lusòria conclusió, els nous 

mandataris, en nom de la forja de la normalitat, van creure que havia 

arribat l’hora de passar pàgina de les turbulències del passat i, a més, 

van preparar el terreny per al sorgiment de veus revisionistes que, 

segurament, seria més encertat de qualificar de neofranquistes. Tot 

plegat va comportar precisament el contrari, perquè va esperonar que, 

des de precisament alguns sectors de la societat civil, apareguessin 

nombroses iniciatives que van acabar esquerdant l’afany liquidador del 

Partit Popular sobre les polítiques del passat. Del retrocés institucional 

en van brollar nombrosos avenços impulsats des de la base. S’obria la 

porta a la presència pública del moviment de la «memòria històrica».

Això succeeix perquè els individus travessats per episodis extraordina-

ris com una guerra o pel trauma de l’exili o de la repressió, rarament, 

malgrat els anys o dècades transcorreguts, deixen de estar-hi con-

nectats emocionalment. Tal com remarca l’escriptor John Berger,14 en 

casos d’aquestes característiques, la duració del temps no es mesura 

per la seva longitud, sinó per la seva profunditat o densitat. Per con-

següent, es deté la sensació del pas del temps i els esdeveniments 

històrics excepcionals queden enregistrats tant en les memòries dels 

individus afectats com en les comunitats de què formen part aquests 

individus. El fet de voler passar de llarg, a fi d’evitar de parlar d’aspec-

tes que puguin enterbolir un model social del present construït sobre 

l’oblit i les raons —per molt lloables que siguin— d’un futur millor, 

ni invalida, ni esborra allò ocorregut, sinó que causa una frustració 

individual i col·lectiva. A les acaballes dels anys vuitanta, no hi havia 

hagut a l’Estat espanyol un reconeixement públic de les víctimes de 

la repressió franquista, ni molt menys havien assumit oficialment les 

administracions públiques la gratitud als lluitadors i opositors contra 

la dictadura. El «moment memòria» no havia arribat encara a l’esce-

nari divers de l’Estat plurinacional i les ferides estaven encara obertes 

sense que institucionalment s’hagués emprès cap mesura curativa i 

reparadora enèrgica. Per tant, el moviment recent de la «memòria 

històrica» no s’ha dedicat a reobrir ferides, sinó que les ha trobat en-

cara per cicatritzar. O sigui, no es van articular els mecanismes per 

tal que les memòries dels vençuts sortissin de l’esfera familiar i del 

silenci, llocs on havien quedat recloses per la intimidació i la pro-

paganda franquistes. Paradoxalment, tal com subscriuen Walther L. 

Bernecker i Sören Brinkmann,15 el discurs públic de la memòria, vigent 

aproximadament entre 1980 i 1996, semblava estar dissenyat per tal 

“1931. Tres días de abril”, en Triunfo, núm. 463. 17 abril de 1971. “Investigación y democracia”, en Triunfo, 
núm. 639. 28 desembre 1974.
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i perllongada durant les legislatures socialistes de Felipe González, 

va actuar com una cotilla que no va possibilitar el condicionament 

d’un ecosistema mediàtic i polític favorable en què les veus baixes19 

del passat se sentissin còmodes i escoltades. És a dir, milers i milers 

de testimoniatges dels vençuts es van trobar, de nou, replegats en 

si mateixos i reclosos en la gàbia daurada de la reconciliació, sense 

cap opció d’alçar la veu, tapada pel soroll dels mandats estatistes.20 A 

títol d’il·lustració, recentment ha aparegut un llibre de Pedro Piedras 

Monroy21 que, amb l’ús d’un registre que es mou entre l’egohistòria 

i l’anàlisi textual acuradíssima d’unes llistes i relats de la repressió 

franquista al municipi castellà de Nava del Rey —confeccionats durant 

dècades pel seu besoncle Ángel Piedras—, mostra la marginació a què 

fou sotmesa, en l’espai públic durant els anys vuitanta i primers no-

ranta, la paraula del testimoni directe de les atrocitats. La rellevància 

Efectivament, des de la fi de la dècada dels anys noranta, a l’Estat 

espanyol hi ha hagut una eclosió d’allò que col·loquialment se sol 

anomenar recuperació de la «memòria històrica». Aquesta expressió 

—no gaire afinada, atès que a priori hi ha prou contradiccions entre 

memòria i història—16 respon, dient-ho de manera resumida, al retorn 

d’una atenció creixent als esdeveniments relacionats amb la Segona 

República, la Guerra Civil, l’exili republicà i la Segona Guerra Mundi-

al, la dictadura franquista i la transició a la democràcia. Tanmateix, 

es tracta d’un interès que va més enllà de la simple curiositat pels 

successos d’una època ja passada. Hi ha quelcom més, una remor 

de fons que ha sortit a la superfície i que té uns vincles amb tot un 

moviment cívic que malda per acabar amb la persistència en l’àmbit 

públic d’aquest oblit ètic i polític.17 Un procés de desmemòria que 

hem anat plantejant, el qual ve derivat tant de les carències implícites 

en el procés de derogació del franquisme, com de les formes que va 

adoptar la jove democràcia en la gestió del passat recent en l’àmbit 

estatal —les diferents legislatures socialistes— i en l’àmbit autonòmic 

—els nacionalismes de caire conservador. Des de la fi del segle xx, en 

bona mesura l’Estat espanyol va entrar en una fase d’anamnesi, això 

és, a grans trets, el retorn a la memòria de qüestions que havien estat 

guardades als calaixos de l’oblit durant dècades o que no s’havien 

acabat d’expressar de manera franca i plena. En el seu excel·lent tre-

ball, ja esmentat en diverses ocasions, Walther L. Bernecker i Sören 

Brinkmann18 assenyalen que, a partir de 1996, s’hauria desfigurat el 

paradigma de la reconciliació, cosa que hauria implicat l’estructuració 

d’un procés de repolitització del passat. El seu raonament és cert, 

però també cal insistir en el fet que la sustentació de la reconcilia-

ció com a narrativa legitimadora principal del període de la transició, 

14. Vegeu Joan Berger, Y vuestros rostros, mi vida, 
breves como fotos, Madrid: Herman Blume, 1986, 
pp. 34-43.

15. Walther L. Bernecker / Sören Brinkmann, Me-
morias divididas. Guerra Civil y franquismo en la 
sociedad y la política españolas 1936-2008, op. cit.

16. Ludmila da Silva Catela, a fi de remarcar 
la problemàtica entre la història i la memòria, 
assenyala que, d’acord amb estudiosos com 
Maurice Halbwachs o Pierre Nora, estaríem al 
davant de dos camps distanciats metodològi-
cament però amb similituds, perquè addueixen 
mancances en la seva articulació. Així, la me-
mòria seria viva, portada per grups i sotmesa a 
la revitalització o suspensió. La història, amb la 
seva voluntat reconstructora d’allò que ja no és, 
també seria sempre incompleta. Vegeu Ludmi-
la da Silva Canela, «El mundo de los archivos», 
dins de Ludmila da Silva Canela, Elisabeth Jelin 

(comps.), Los archivos de la represión: documen-
tos, memoria y verdad, Madrid, Siglo XXI, 2002, 
pp. 195-219.

17. Vegeu Ricard Vinyes, «La memoria del Es-
tado», dins Ricard Vinyes (ed.), El Estado y la 
memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los 
traumas de la historia, Barcelona: RBA Libros, 
2009, pp. 23-66.

18. Walther L. Bernecker / Sören Brinkmann, Me-
morias divididas. Guerra Civil y franquismo en la 
sociedad y la política españolas 1936-2008, op. cit.

19. Prenem aquesta terminologia de l’historiador 
indi Ranahit Guha que apareix en el recull 
d’alguns dels seus articles en llengua castella-
na. Vegeu Ranahit Guha, Las voces de la historia 
y otros estudios subalternos, Barcelona: Editorial 
Crítica, 2002.

20. Ibídem, p. 20.

“París 1968. De Nanterre a las barricadas”, en Triunfo, núm. 313. 1 juny 1968.
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de les màximes expressions sorgides d’aquesta remor de fons de què 

hem parlat. Evidentment, aquest aflorament de relats subalterns26 —

que podien aconseguir visibilitat, entre altres, per mitjà d’aquestes 

entitats— feia trontollar i fracturava les visions desconflictivitzades 

del mite de la transició encarnat, per exemple, en el documental de 

la periodista Victoria Prego o qüestionava la pertinència de relats de 

ficció de gran audiència com Cuéntame, en excés costumistes, en què 

l’anècdota acaba amagant la veritable naturalesa del règim franquista.

A les acaballes de 2005, al conjunt de l’Estat espanyol hi havia comp-

tabilitzades cent setanta iniciatives27 que treballaven en el camp de la 

recuperació de la «memòria històrica». Algunes d’àmbit i ressò esta-

tals, i d’altres que se centraven en la defensa de determinats col·lectius 

de víctimes i resistents antifranquistes o bé en la preservació de llocs 

de memòria. Paral·lelament, també feien una aportació essencial nom-

brosos grups d’història local. Arribats aquí, cal recordar que tornava 

a governar el PSOE a l’Estat des del març de 2004, i una de les seves 

cartes electorals, encara que de forma no explícita, era la qüestió de 

la restitució de la «memòria històrica». Així mateix, a Catalunya, des 

del darrer trimestre de 2003, presidia la Generalitat una coalició d’es-

querres, la qual havia assumit com un compromís propi la demanda 

dels col·lectius memorialístics de creació d’un instrument institucional, 

el Memorial Democràtic.28 En concret, aquesta institució havia d’im-

pulsar una política pública que tindria com a punta de llança l’estímul 

del dret civil dels ciutadans per tal que coneguessin els precedents 

democràtics de l’època actual, tenint present el llarg trajecte de lluites 

i repressió a causa de la derrota republicana a la Guerra Civil, de l’exili 

i de l’entramat politicoadministratiu de la dictadura franquista.

D’aquesta manera, seguint l’estela de companyonia entre els movi-

ments reparadors i les administracions, a finals de 2007, tant en l’àmbit 

estatal (el desembre) com en l’àmbit català (el novembre) es van apro-

var dues lleis que havien d’establir els protocols i criteris d’actuació 

en qüestions relatives a la «memòria històrica». Podien haver estat el 

fonament jurídic d’un imaginari democràtic feliçment aconseguit. Tot 

amb tot, no resulta inapropiat assenyalar que, malgrat els avenços, 

a l’altura de 2013 no ens trobem en una situació favorable en què 

puguem afirmar que l’imaginari democràtic ha acabat, per fi, quallant 

en el conjunt de l’Estat. Segurament, les raons no són gaire diferents 

de les mateixes que ho van impedir en els anys vuitanta. És a dir, la 

manca de consens per establir una distinció clara entre dictadura i 

democràcia, que ja hem esmentat amb anterioritat, i la pusil·lanimitat 

de la principal formació política de l’esquerra espanyola van introduir, 

per exemple, no pocs punts ambigus i equidistants en la mateixa llei 

de desembre de 2007. I aquesta impossibilitat d’atènyer un consens 

prové encara, d’una banda, d’una dreta espanyola que no ha rebutjat 

emfàticament els anys de la dictadura i, de l’altra, tal com ja hem asse-

nyalat, del fet que la mateixa dictadura, en el decurs de la seva llarga 

durada, va comptar amb les eines que li possibilitaren fabricar tota una 

legitimació discursiva. Cosa que li va permetre inculcar socialment una 

imatge benèvola d’ella mateixa. A causa d’aquesta adaptació, enmig 

d’un desmantellament del règim marcat per la tensió i la coacció que 

imposaren els mateixos hereus del franquisme, no es va poder produir 

una condemna explícita d’un sistema polític totalment antidemocràtic. 

Cosa que ha comportat la continuïtat d’una apreciació entre laudatòria 

i indiferent del règim autoritari. Davant d’aquest despropòsit, amb 

freqüència, els sectors que tenen com a finalitat el sosteniment de 

la memòria democràtica cauen, a manera de resposta instintiva, en 

l’adopció de discursos partidistes, sovint imprecisos des d’un punt de 

vista històric mínimament seriós.

En definitiva, en l’espai públic de l’Estat espanyol molt sovint la per-

cepció del passat immediat està mancada d’equilibri intel·lectual des 

ètica com a model d’exemplaritat social de què hauria d’haver gaudit 

Ángel Piedras —i tants altres— va quedar en un segon terme. Per tant, 

quan s’està al davant de temps pretèrits immediats i no resolts de ma-

nera satisfactòria per a importants estrats de la societat, la presència 

necessària del testimoni en l’àmbit públic hauria d’anar més enllà de 

la seva aparició en les investigacions històriques. Amb tot, s’ha de 

remarcar que els historiadors també han realitzat i realitzen, amb les 

seves recerques,22 una gran aportació en la configuració d’aquesta 

memòria pública en què, com és evident, intervenen diversos agents.

Així doncs, sense pretendre-ho, el procedir desacomplexat de la dreta 

espanyola capitanejada per José M. Aznar va contribuir a desbrossar 

el camí per a l’aparició de nombroses associacions que es proposaven 

preservar i mostrar de manera reivindicativa el record més emotiu i 

ètic d’esdeveniments silenciats o negligits institucionalment. El fet 

que existís una historiografia seriosa que hagués tractat aquests te-

mes controvertits no significava que automàticament hi hagués un 

coneixement social ampli ni que les institucions haguessin reconegut 

l’existència d’una injustificada carència moral. A la fi de la dècada de 

1990, es va produir una complementarietat, la qual es va expressar en 

la coexistència d’uns resultats investigadors molt destacables de la 

comunitat acadèmica de tot l’Estat espanyol amb els objectius de les 

accions memorials endegades per associacions, grups o individus. En 

aquest sentit, memòria i història es van relacionar de manera dialècti-

ca i es van retroalimentar demostrant que la memòria no hauria de ser 

necessàriament el negatiu de la història, tot i que sovint es produeixen 

topades entre la història acadèmica pretesament rigorosa i les petici-

ons dels grups memorials sovint més aferrats a la defensa de la seva 

suposada causa justa que a potenciar una visió complexa del passat. 

Enfront de possibles querelles, resulta apropiat, d’acord amb el que 

subscriu Paul Ricoeur,23 tenir present la diferenciació entre ambdues, 

atès que mentre la història incorpora, com a disciplina d’investigació, 

un pacte de veritat, la memòria es troba abans, al voltant i després 

de la història. Per consegüent, a fi de superar aquesta dissensió,24 cal 

trobar ponts de diàleg i ser conscients que el divers camp de la història 

professional, d’altra banda no aliè a confrontacions intestines, està 

condicionat per l’atmosfera de la memòria col·lectiva circumdant i, 

alhora, aquesta última —també diversa i controvertida— rep nom-

brosos inputs de la història que contribueixen a carregar-la de raons 

empíriques que poden ser útils, al costat d’altres disciplines com el 

dret, la sociologia, la ciència política o la psicologia, per edificar un 

corpus de polítiques públiques de memòria consensuades.

El nombrós i variat moviment en pro de la «memòria històrica» exis-

tent en el tombant de segle demostrava que l’imaginari democràtic de 

l’Estat espanyol continuava essent fallit pel que feia a la seva sedimen-

tació pública. El descontentament augmentava arran de la indiferència 

d’un govern conservador que no tan sols no repudiava públicament el 

franquisme, sinó que, com ja hem esmentat, potenciava al seu voltant 

la proliferació d’una publicística neofranquista, que ha tingut en Pío 

Moa,25 a partir de 1999, un dels seus principals exponents. Tot plegat, 

va comportar que la «memòria històrica» entrés en el terreny de la 

lluita política del present i va esdevenir un element prou significatiu 

en els debats polítics. La feina d’entitats d’abast estatal com l’Associa-

ció per a la Recuperació de la Memòria Històrica, liderada per Emilio 

Silva arran de les seves perquisicions, l’any 2000, per trobar el cos del 

seu avi desaparegut a Lleó durant la Guerra Civil, la creació el mateix 

any, per part de sectors propers a Esquerra Unida, de la important 

plataforma del Fòrum per la Memòria o l’actiu moviment a Catalunya 

encapçalat per l’Associació Catalana d’Expresos Polítics que va cul-

minar amb la petició de la creació d’una institució pública memorial 

en un acte al teatre del Liceu de Barcelona l’any 2002, són algunes 
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institucionals de consens que siguin útils per gestionar i canalitzar 

positivament la conflictivitat implícita al moment memorial que és 

present en l’esfera pública i mediàtica, i també en el camp acadèmic. 

Aquesta és encara l’assignatura pendent.

del moment en què s’imposen més les arengues maximalistes que no 

pas les argumentacions ben sostingudes històricament i èticament. 

En aquest sentit, sovint també hi ha contribuït l’adopció a vegades 

arbitrària d’aspectes de models aliens, com el procedent del trauma 

de la Shoah, en què la víctima s’ha convertit en la figura central de la 

memòria. Una víctima innocent com a màxim referent d’una memòria 

dolorosa29 que, en altres contextos, acaba generant una competència 

entre víctimes. En el nostre escenari, els efectes d’aquesta sacralització 

de la víctima —a banda d’implicar una subestima en la valoració de la 

resistència— habitualment ha ocasionat una «guerra de víctimes» pel 

que fa a la valoració de les rereguardes de la Guerra Civil i, per tant, 

menys possibilitat d’entesa per atènyer un consens a l’entorn d’un 

imaginari democràtic acceptat de forma majoritària. Així mateix, un 

altre factor d’influència ambivalent ha estat la irrupció de la «postme-

mòria»,30 és a dir, aquella memòria dels pares —protagonistes de la 

història— reelaborada pels fills, encara que a l’Estat espanyol seria més 

exacte atribuir aquesta operació als néts. En els darrers quinze anys, 

aproximadament, les conseqüències d’aquest interès mostrat per la 

«tercera generació» han estat positives si ens fixem en la consolidació 

del moviment memorial. No obstant això, també ha suposat l’entrada 

en escena d’una intensificació de la subjectivitat que, malauradament, 

no ha estat exempta de la proliferació de banalitats en nom, també, 

de la sacralització del testimoni. Per bé que es parteix de la diversi-

tat inevitable de memòries, la clau per avançar és trobar dispositius 

21. Vegeu Pedro Piedras Monroy, La siega del ol-
vido. Memoria y presencia de la represión, Madrid: 
Siglo XXI, 2012.

22. Tal com ha assenyalat Carme Molinero, la 
gran producció historiogràfica dels darrers anys 
ha proporcionat una base empírica inqüestiona-
ble, que permet sostenir que la magnitud de la 
repressió franquista va ser enorme. La repres-
sió més gran perpetrada per una dictadura de 
l’òrbita del nou ordre feixista en temps de pau. 
És evident, doncs, que una constatació d’aquest 
tipus ha de tenir una influència notable sobre 
l’elaboració de la memòria pública de l’època del 
règim franquista. Vegeu Carme Molinero, «La 
recerca sobre les víctimes de la Guerra Civil i la 
memòria històrica a Espanya», a Josep M. Lluró 
(coord.), Història, memòria, testimoniatge. Un 
llegat per a Europa, Palma, Lleonard Muntaner 
Editor, col. Traus, 2011, pp. 33-43.

23. Esmentat a Étienne François, «Història i me-
mòries revisitades», a Josep M. Lluró (coord.), 
Història, memòria, testimoniatge. Un llegat per 
a Europa, Palma, Lleonard Muntaner Editor, col. 
Traus, 2011, pp. 19-32.

24. Christophe Prochasson, L’empire des émo-
tions. Les historiens dans la mêlée, París, Éditions 
Demopolis, 2008, pp. 205-222.

25. Vegeu sobre aquesta qüestió l’article de 
Fernando del Rey «Revisionismos y anatemas. 
A vueltas con la II República», a Historia Social, 
núm., 72, pp. 155-172.

26. Vegeu Pedro Piedras Monroy, La siega del 
olvido. Memoria y presencia de la represión, op. 
cit., 39-56.

27. Walther L. Bernecker /Sören Brinkmann, 
Memorias divididas. Guerra Civil y franquismo 
en la sociedad y la política españolas 1936-2008, 
op. cit., p. 268.

28. Vegeu l’article de Jordi Guixé «Espacios, 
memoria y territorio, un memorial en red en 
Cataluña», dins Ricard Vinyes (ed.), El Estado 
y la memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a 
los traumas de la historia, Barcelona: RBA libros, 
2009, pp.569-604.

29. Étienne François, «Història i memòries 
revisitades», op. cit. També una visió més àm-
plia a Philippe Mesnard, La victime écran. La 
répresentation humanitaire en question, París: 
Éditions Textuel, 2002; o a Caroline Eliacheff i 
Daniel Soulez Larivière, El tiempo de las víctimas 
[2007], Madrid: Ediciones Akal, 2009.

30. Vegeu Beatriz Sarlo, Tiempo pasado. Cultura 
de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, 
Buenos Aires: Siglo XXI, 2005, pp. 125-158.

Placa d’un carrer de Vallanca (València). / Autor: Alfredo Sánchez Garzón. 2000.
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Coda. Apunts breus sobre la patrimonialització 
de la “memòria històrica”

L’historiador Enzo Traverso,34 seguint el punt de vista d’un altre histo-

riador —Reinhard Koselleck— assenyala que la conjuntura que oscil·la 

entre 1989 i 2001 es podria qualificar de xarnera, Sattelzeit en llengua 

alemanya. És a dir, de transició entre 1989, el final polític d’un segle a 

Europa i als blocs occidental i oriental en conjunt, marcat per guerres 

devastadores i esperances utòpiques fracassades, i l’inici, a partir de 

2001, d’un nou escenari en què no s’albira cap certesa en el futur que 

no sigui la reproducció desequilibrada i caòtica del sistema polític i 

econòmic actual. De fet, en els darrers anys s’ha anat consolidant la 

conformació d’allò que hem descrit com la «gran divergència». Davant 

del desencís que genera el present i el futur, una tendència ha estat 

girar l’esguard enrere vers la centúria gloriosa i alhora maleïda. Ha 

estat durant aquest vintenni quan arreu del vell continent europeu 

han emergit amb més força que mai les accions de recuperació d’una 

memòria gravada pels cataclismes del segle xx. Tant Auschwitz com el 

Gulag s’han imposat com a símbols màxims, d’una banda, d’un qües-

tionament dels principis benèvols de progrés de la modernitat i, de 

l’altra —vinculant-lo amb l’anterior—, el Gulag soviètic ha esdevingut 

l’element metonímic indiscutible de l’ensulsiada dels somnis emanci-

padors de la humanitat. De fet, en gran mesura, tot i les seves singula-

ritats, el fenomen de la «memòria històrica» a l’Estat espanyol també 

ha rebut influències notables d’aquest esperit del temps més global.

D’aquesta manera, l’enormitat i la transcendència del que va ocórrer 

al segle xx i la desorientació del present poden comportar l’aparició 

d’un sentiment nostàlgic en què el passat esdevé tan sols un article de 

consum, un videoarxiu o un conjunt d’itineraris. Un símptoma d’aquest 

estat d’ànim és l’aparició d’una cultura del souvenir,35 institucionalitza-

da i comercialitzada, que pot desembocar en el foment d’una «història 

pastitx», en què «l’art de la memòria» es transformi en un «art de la 

nostàlgia».36 Això suposa que l’estereotip emmascara la comprensió 

de l’època recent i elimina la seva potencialitat cívica en convertir-la 

en un entreteniment en perjudici de la pedagogia. A l’Estat espanyol, 

quan encara avui no sabem ben bé com designar majoritàriament allò 

mínim que hauria de configurar l’imaginari democràtic, una patrimo-

nialització en aquest sentit seria com fer un salt mortal sense xarxa, 

atès que debilitaria encara més la possibilitat de determinar un llegat 

democràtic amb capacitat per irradiar una identitat civil per al futur. 

En definitiva, no ens fan falta parcs temàtics pseudohistòrics en què, 

no és que no calgui esforçar-se per comprendre, sinó que ni tan sols 

cal imaginar, ja que tot està reconstruït com si fos real.37 És a dir, la 

patrimonialització de la «memòria històrica» no ha d’emprendre el 

camí d’una fira medieval d’oficis artesanals. El que es necessita no és 

un joc de fantasies patrimonials, tal com assenyala John Urry,38 sinó 

una comprensió de la història, que incorpori l’accessibilitat del conjunt 

de la població a discursos diàfans —que no vol dir simples— sense 

sectarismes ni dogmatismes. Per tant, que continguin densitat i plu-

ralitat per explicar processos històrics cabdals, com la Guerra Civil i la 

dictadura franquista, que van tenir lloc en el controvertit segle xx. Per 

tal d’assolir aquests objectius, cal comptar amb la solidesa d’un marc 

institucional i legal propicis, amb la participació de testimoniatges de 

la claredat crítica que proposa, per exemple, Teresa Pàmies,39 o amb la 

restitució de la dimensió ètica de testimonis com l’esmentat d’Ángel 

Piedras.40 Al mateix temps, resulta imprescindible disposar d’un teixit 

d’investigacions històriques que acceptin, com deia el sociòleg Pierre 

Bourdieu referint-se a la raó, la seva submissió contínua a la prova 

d’una historització radical que recordi l’arbitrarietat del seu origen i 

que, per tant, a fi de contrarestar aquesta inevitabilitat s’esforcin a la 

cerca de la veritat tenint com a referents el rigor i l’honestedat.

Certament, situant-nos en el terreny de la investigació històrica, la 

febrada memorial ha comportat una «guerra de memòries», en què 

la que ha estat titllada com d’història de combat també hi té diversos 

contendents. D’una banda, hi hauria els publicistes neofranquistes, 

normalment fora de l’acadèmia, i, de l’altra, els historiadors militants, 

integrats majoritàriament en els cenacles universitaris i classificats 

amb aquesta etiqueta per alguns dels seus col·legues que s’autocon-

sideren independents acadèmicament.31 Aquests darrers pressuposen 

que els militants idealitzen el règim republicà i l’antifranquisme, i que 

són incapaços de detectar els dèficits democràtics de les esquerres. 

Malgrat que aquest posicionament ha aportat més complexitat i més 

elements de discussió al debat sobre el passat recent, alhora s’ha de 

remarcar que té els seus riscos traslladar models ideals de democràcia 

liberal pluralista, que no existeixen ni en el nostre present, a èpoques 

pretèrites en què predominaven altres cultures polítiques en contex-

tos també molt diferents. Segurament, ni el mateix liberalisme en els 

seus orígens revolucionaris podria superar aquest test d’indicadors 

de democràcia. Pensem en les violències de les revolucions anglesa, 

americana o francesa. Sens dubte, no es pot minimitzar la qüestió 

de la violència revolucionària a la rereguarda republicana durant la 

Guerra Civil —sovint relacionada amb la iconoclàstia i la desactivació 

de sistemes simbòlics complexos de domini o com a reacció a una vio-

lència estructural solidificada en les relacions socioeconòmiques—32 i, 

naturalment, intentar explicar-la no significa justificar-la. Però, tampoc 

no es pot negar que la democràcia, la seva consecució, està relacio-

nada amb un concepte més ampli i ambiciós de participació popular, 

ciutadania activa i canvi social. Com assenyala Geoff Eley,33 els avenços 

importants i duradors per a la democràcia s’han aconseguit per mitjà 

de la turbulència, de les mobilitzacions populars i de l’acció col·lectiva 

organitzada, sense bandejar, evidentment, la rellevància de la maquinà-

ria parlamentària. En conseqüència, l’aplicació estricta de la fórmula de 

la democràcia pluralista invalidaria, fins i tot, la significació democràti-

ca de la lluita antifranquista del moviment estudiantil que es mostra a 

l’exposició «Universitaris contra la dictadura». Amb molta probabilitat, 

el desafiament al règim franquista d’aquells joves universitaris no tenia 

una vinculació directa amb l’articulació d’un sistema parlamentari tal 

com el coneixem avui, però, per contra, és innegable que les seves ac-

cions van obrir espais de llibertat que ajudaven a trencar amb el quefer 

monolític d’una dictadura anquilosada i antidemocràtica.

El que hem fet fins aquí representa, evidentment, una temptativa in-

completa —d’acord amb l’espai de què disposem— d’avaluació dels es-

forços i reticències a l’entorn de la construcció d’un imaginari democrà-

tic a l’Estat espanyol. Si féssim un paral·lelisme ciclista, podríem afirmar 

que durant tres dècades hem recorregut una llarga etapa de muntanya, 

amb pujades i baixades brusques. És a dir, amb avenços i retrocessos que 

no han permès establir encara en un àmbit estatal un marc institucional 

reconegut i estable que censuri sense embuts la dictadura del general 

Franco i que sigui capaç d’oferir una visió lluny de la mítica i més prò-

xima a l’autocrítica quan es tracti de refermar el valor de la resistència 

política i cultural contra el franquisme. És més, l’acceptació crítica de 

les imperfeccions de l’antifranquisme significa aprofundir en la cultura 

democràtica del present i és una lliçó per al futur.
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L’exposició «Universitaris contra la dictadura» reivindica 

la importància del moviment estudiantil en la lluita 

contra la dictadura i en la construcció de la democràcia 

espanyola. Però és molt més que un mer relat, sens 

dubte necessari, que dóna compte d’una època, d’uns 

esdeveniments, d’uns protagonistes. Reclama la 

necessitat de socialitzar el reconeixement dels esforços 

i valors amb què una part de la ciutadania es va enfrontar 

a la dictadura, per a construir un espai ètic compartit, 

valorat com a tal. Creiem que la memòria, plural i 

democràtica, és un espai de coneixement i d’acció, 

un instrument de futur que no es pot anul·lar sense 

conseqüències dels anhels col·lectius.

No hi ha exercici de memòria que no es faça des de 

les exigències i els desafiaments contemporanis. En 

aquest sentit, aquest projecte pretén ser un assaig, 

necessàriament parcial, de «memòria viva», entesa com 

la que es construeix i no simplement s’exhibeix, que no 

apuntala el present sinó que el sacseja, que inspira la 

recerca de respostes noves a preguntes actuals. I ho fa a 

la universitat, perquè la reclama com a espai de llibertat 

on reflexionar sobre la realitat des del pensament crític.

Manifestació  
per l’amnistia.  
Madrid, 1977.  
Volkhart Müller.  
EFE.
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SILENCI
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La dictadura franquista converteix la universi-
tat en un erm, arrasa el projecte de modernitat 
que per a la docència universitària havia suposat 
la República. Són anys de control ideològic, de 
retrocés científic, de violació de la llibertat 
de càtedra. Els professors són sotmesos a un dur 
procés de depuració, que se’ls emportarà majori-
tàriament a l’exili, a la presó, a l’expulsió de 
la docència i fins i tot a la mort, substituïts per 
docents addictes al nou règim. A València, la re-
pressió pren caires dramàtics amb l’afusellament 
del rector Joan Peset el 24 de maig de 1941.

Concebuda pel règim franquista com a nacional i 
catòlica, la universitat espanyola rep la missió 
de formar les elits del nou Estat. Minoritària, 
classista i sexista, s’encarrega d’adoctrinar els 
estudiants, i les escasses estudiants, a través 
del contingut de les matèries —exemptes en la 
majoria dels casos de rigor científic, si no en 
oberta contradicció amb aquest— i per mitjà de les 
activitats del Sindicato de Estudiantes Univer-
sitarios (SEU), únic i d’afiliació obligatòria. 
L’antifeixista Federació Universitària Escolar 
(FUE) s’organitza en la clandestinitat i també 
a l’exili, encara que aviat s’extingeix després 
d’una dura repressió. En aquesta etapa tot és si-
lenci, res no es mou a la Universitat de València.
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“¡Arriba España!”. La Correspondencia de Valencia. 29 de març de 1939. 
Hemeroteca Municipal de València



Desfilada de la Victòria. València. 1939. / Arxiu Blai Ballester.
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Presos al pati de la presó de Sant Miquel dels Reis. València. c. 1940. / Autor: Damián. Biblioteca Valenciana.





L’autor va ser apartat  
de la docència  
per les autoritats franquistes  
després de guanyar la guerra.

José Manaut.  
Dibuixos des de la presó.  
1943-1944.
Universitat de València.
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José Manaut.  
Dibuixos des de la presó.  
1943-1944.
Universitat de València.
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Joan Peset va ser separat  
de la seua càtedra i afusellat  
el 24 de maig de 1941,  
després d’un judici  
sense les mínimes garanties  
en què una conferència  
va ser la prova determinant  
per a condemnar-lo a mort.

Francisco Ferrando. Retrat del rector Joan Peset. 1932. 
Universitat de València
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Mis queridísimos hijos:

Os escribo al salir hacia lo inevitable. Agradezco cuanto se ha hecho para salvar mi vida. 
Sé que cuidaréis a vuestra inmejorable madre, a vuestro abuelo y a vuestra tía Concha. 
Sustituidme ya que el destino me ha elegido como instrumento de su injusto dolor. 
Confío, seguro en Dios, en que algún día mi Patria os devolverá mi nombre como el de 
un ciudadano que jamás hizo más que servirla cumpliendo sus deberes legales.

Todavía un consejo: amad al prójimo y respetaos a vosotros mismos. Procurarlo con 
sinceridad es, ya, ser humanamente buenos y sólo conseguirlo es, además, ser felices.

Os abraza y os bendice por última vez vuestro amantísimo padre. Perdonad a todos 
como yo espero ser perdonado.

Cárcel Modelo de Valencia.  
24 mayo 1941.

Anita mía: siento tu dolor que evitaría si ello  
pudiera ser multiplicando por mil el mío. 
Voy a buscar a mi Madre.

Juan

Carta de comiat  
del rector Joan Peset  
a la seua família  
abans de ser afusellat. 1941.
Arxiu de la família Peset.
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Carta de comiat  
del rector Joan Peset  
a la seua família  
abans de ser afusellat. 1941.
Arxiu de la família Peset.
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CONSCIÈNCIA
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La universitat continua sent una institució tan-

cada, minoritària i fortament conservadora, con-

trolada pel Sindicat Espanyol Universitari (SEU). 

Tanmateix, des de mitjan dècada dels cinquanta 

assistim al naixement de diferents iniciatives 

d’oposició al sindicat vertical falangista.

En 1956, els disturbis a la Universitat de Madrid 

comporten la destitució del ministre d’Educació 

Nacional, Joaquín Ruiz Giménez. Els estudiants 

madrilenys publiquen un manifest en què demanen 

la democratització del país i de la universitat, 

que tindrà molta repercussió a tot Espanya. És el 

primer desafiament obert al règim.

A partir de llavors, els conflictes universitaris 

s’estenen per la resta de les universitats es-

panyoles, també la de València, i els estudiants 

afronten el càstig i la violència política que el 

règim franquista exercirà no només des del sector 

acadèmic, sinó també mitjançant la repressió po-

licial, judicial i militar. Amb aquesta finalitat 

s’aprova la Llei de Disciplina Acadèmica en 1954 i 

es crea el TOP (Tribunal de Orden Público) en 1963.
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Claustre de la Universitat de València. 1967. / Autor: Luis Vidal. Arxiu Històric Municipal.

Missa al claustre de la Universitat de València. c. 1940. / Arxiu Històric de la Universitat de València.
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A València els primers intents 

d’organització són més tardans que 

en altres districtes universitaris, 

però en 1957 es crea el primer grup del 

PCE, en 1958 veurà la llum l’efímera 

Agrupació Socialista Universitària 

(ASU) i el nacionalisme valencia-

nista s’organitzarà l’any 1964 en el 

PSV, entre altres iniciatives. El rè-

gim liquida aquests primers intents 

d’organització de l’oposició univer-

sitària, i els represalia amb duresa. 

Però això no impedeix el començament 

d’un lent encara que imparable pro-

cés de canvi polític i acadèmic, que 

durà al protagonisme creixent de la 

universitat en la lluita contra la 

dictadura i per les llibertats. Són 

anys d’invisibilitat i repressió, 

però també de presa de consciència, 

de resistència.

182



Manifestació d’estudiants per a cridar l’atenció de la premsa internacional  

congregada amb motiu del Festival de Cinema de Sant Sebastià. 1966. / EFE.

Manifestació d’estudiants i obrers a la Gran Via. Madrid, 1967. / EFE. 183



Aplec de la Joventut. c. 1965. / Casa Fuster.
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“25 años de paz”. ABC. 1 d’abril de 1964.  
Hemeroteca Municipal de València.
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Desfilada amb motiu dels «25 años de paz» València, 1965. / Arxiu Municipal de València.
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Manifestació d’estudiants. c. 1965. / Arxiu Benito Sanz.188



REBEL·LIÓ

Des de mitjan dècada dels seixanta la contes-

tació a la dictadura a les aules es fa cada 

vegada més visible, fins al punt que la uni-

versitat es converteix en el taló d’Aquil·les 

del franquisme. Són constants les mobilit-

zacions i assemblees, les campanyes a favor 

de l’amnistia i les llibertats, les manifes-

tacions per exigir drets democràtics, dins i 

fora del recinte universitari. I és creixent 

també la repressió en forma de detencions, 

tortures, multes, privació de drets i estig-

matitzacions que acompanyaran els sancionats 

més enllà de la vida acadèmica.
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L’existència d’un sindicat vertical (SEU), inca-

paç de canalitzar les reivindicacions estudian-

tils, i la repressió creixent i desproporcionada a 

l’alternativa democràtica sorgida en contraposició 

(Sindicat Democràtic d’Estudiants —SDE—), no fan 

sinó reforçar la identitat del moviment estudiantil i 

ampliar-ne la base. A partir de 1968, en un salt comú 

a altres moviments estudiantils internacionals, la 

contestació es radicalitza i busca altres vies per a 

manifestar-se, aliens ja a un diàleg amb la dictadura 

que s’ha demostrat impossible. Són anys de repres-

sió indiscriminada, en què el moviment universitari 

provoca un desgast profund a una dictadura que perd 

progressivament el control de la universitat.

Les aules seran una escola d’aprenentatge polític 

i de valors cívics que irradiaran a la resta de la 

societat. Molts d’aquells universitaris i univer-

sitàries formaran part de l’elit encarregada de 

dirigir la Transició i la consolidació de la demo-

cràcia, uns altres la viuran activament des d’altres 

àmbits, però els valors pels quals havien lluitat a 

la universitat seran consagrats com el fonament de 

la convivència democràtica.
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Manifestació d’estudiants Madrid, 1965. / Imatge cedida per Benito Sanz Díaz.

Policia franquista en una manifestació d’estudiants a la Facultat de Ciències de la Ciutat Universitària. Madrid, 1968. 
Autor: Barriopedro. EFE.
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Assemblea del Sindicat Democràtic d’Estudiants Barcelona, 1966. / EFE.
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1965. EL MOVIMENT ESTUDIANTIL S’ORGANITZA

El moviment universitari reclama l’atenció del govern franquista posant 

fi als vint-i-cinc anys de suposada pau social que se celebren en aquell 

precís moment amb un gran desplegament publicitari.

Protestes a la Universitat de Madrid contra les constants prohibicions 

i censures imposades pel règim. El 20 de febrer té lloc una manifesta-

ció d’estudiants encapçalada pels catedràtics Santiago Montero Díaz, 

Mariano Aguilar Navarro, Enrique Tierno Galván, José Luis López Aran-

guren i Agustín García Calvo. És la primera vegada que uns professors 

donen suport al moviment universitari de manera activa. A conseqüència 

d’això aquests catedràtics són expedientats i separats de la docència, 

cosa que produeix una onada de solidaritat a Espanya.

El professor José Luis López Aranguren s’incorpora a la seua càtedra  
després d’onze anys de suspensió. Madrid, 1976. / EFE.

193



PRIMERA ASSEMBLEA LLIURE D’ESTUDIANTS A VALÈNCIA

A València se celebren les primeres eleccions lliures per a elegir 

els representants dels estudiants a les distintes facultats, i veuen 

la llum els primers estatuts elaborats democràticament. No són reco-

neguts per les autoritats acadèmiques. Se succeeixen les accions de 

solidaritat amb Madrid i Barcelona, en aquests moments al capdavant 

del moviment estudiantil.

El 2 de març se celebra a València la Primera Assemblea Lliure 

d’Estudiants a la Facultat de Filosofia, amb la participació dels ca-

tedràtics Carlos París i Manuel Garrido i l’adhesió de professors com 

Joan Reglà, Miquel Tarradell, José María Jover i José Luis Pinillos. 

Aquesta assemblea estableix les bases del futur sindicat democràtic.

La policia a la porta del convent dels pares caputxins, durant la celebració de l’assemblea constituent del Sindicat Democràtic 
d’Estudiants de la Universitat de Barcelona (SDEUB). 1966. / Autor: Guillem Martínez. Arxiu Nacional de Catalunya.
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Grup d’estudiants de Filosofia i Lletres vinculats al Sindicat Democràtic d’Estudiants (SDEUV),  
al claustre de la Universitat Literària de València. 1966. / Arxiu Manuel García - Ferran Montesa.

Estudiants vinculats a les activitats del Sindicat Democràtic 
d’Estudiants de la Universitat de València (SDEUV). c. 1966.  
Arxiu Marisa Ros i Ferran Montesa.

Estudiants vinculats a les activitats del Sindicat Democràtic d’Estudiants  
de València (SDEUV). 1966. / Arxiu Marisa Ros i Ferran Montesa.

Alguns dirigents del Sindicat Democràtic d’Estudiants  
de la Universitat de València (SDEUV). 1966.
Autor: Michael Gutman. Arxiu Manuel García.
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Assemblea constituent del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona (SDEUB),  
coneguda com “la Caputxinada”. 1966. / Autor: Guillem Martínez. Arxiu Nacional de Catalunya.

Cartell cridant a la solidaritat amb els detinguts a Barcelona  
amb motiu de la Caputxinada. c. 1966 
Autor: Michael Gutman. Arxiu Manuel García

Estudiants valencians en l’assemblea constituent del Sindicat Democràtic  
d’Estudiants de la Universitat de Barcelona (SDEUB), “La Caputxinada”.  
Segona fila, d’esquerra a dreta: Francisco Linde Paniagua, Rafael Garro Galiana 
i Alejandro Pérez Machado. Hi van assistir, però no surten a la foto:  
Juan Bartrina Campos i José Puertas Domingo. c. 1966. 
Autor: Guillem Martínez. Arxiu Nacional de Catalunya.
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1966. LA CAPUTXINADA A BARCELONA

Al març de 1966 se celebra a Barcelona 

l’assemblea constituent del Sindicat De-

mocràtic d’Estudiants de la Universitat 

de Barcelona, al convent dels Pares Ca-

putxins de Sarrià. Es tracta d’un acte 

fundacional per al moviment estudiantil, 

en el qual es trenca definitivament amb 

el SEU i es proposa com a alternativa 

la creació d’un sindicat democràtic na-

cional. València hi envia una delegació 

d’estudiants i se suma a les accions de 

solidaritat en protesta per les deten-

cions i la repressió dels participants.
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1967. UN SINDICAT DEMOCRÀTIC SOTA UNA DICTADURA

L’apogeu del moviment democràtic a València: la reunió coordinadora 

preparatòria.

Al gener de 1967 se celebra a València la primera reunió coordinado-

ra preparatòria, amb l’assistència de representants d’universitats 

de tot l’Estat, per discutir sobre la manera d’avançar cap a la cons-

titució d’un sindicat democràtic. El protagonisme dels estudiants 

valencians mostra el desenvolupament assolit a la nostra universitat 

pel moviment estudiantil, que, amb un suport massiu de les facul-

tats, permet la celebració de la trobada durant tres dies, a pesar 

de la repressió policial i de l’oposició del rector Corts Grau.

Durant l’acte de clausura, en el qual participen més de 3.000 estu-

diants (la meitat dels matriculats), la Brigada Político Social (cos 

policial encarregat de la repressió) deté 28 estudiants dels 150 que 

es tanquen al Paranimf durant hores. Els dies següents, se succeei-

xen les accions de solidaritat amb els detinguts, tant a València 

com en altres districtes universitaris.

Policia dins del recinte universitari. c. 1968. / Imatge cedida per Benito Sanz Díaz.
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Assemblea d’estudiants del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de València (SDEUV). c. 1966. / Imatge cedida per Benito Sanz Díaz.



La Junta de la Facultat de Filosofia de València 

dóna a conèixer una declaració en què fa costat a 

l’actitud dels estudiants i denuncia l’entrada de 

la policia a la universitat. Exigeixen la posada en 

llibertat dels detinguts i l’anul·lació d’altres 

possibles sancions. El 6 de febrer de 1967, 850 

intel·lectuals i artistes escriuen al Ministeri per 

exigir responsabilitats. Finalment, les acusacions 

són sobresegudes, però el Sindicat Democràtic serà 

declarat il·legal al final del curs.



“Colapso en las aulas”, Gaceta Universitaria, Núm.74. 15 febrer 1967. / Arxiu Rafael Blasco.
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ESTAT D’EXCEPCIÓ DE 1969 

A Madrid mor en comissaria l’estudiant Enrique Ruano, que es converteix 

per al moviment universitari en un símbol de la brutalitat de la repres-

sió. Arran de les protestes, és declarat el primer estat d’excepció deri-

vat de la conflictivitat a la universitat. Se succeeixen les detencions, 

judicis, consells de guerra, també al districte valencià. 130 discos 

de cançó protesta i 32 autors considerats d’esquerres són prohibits.



Enrique Ruano, estudiant de dret mort en circumstàncies no aclarides  
mentre es trobava sota la custòdia de la Brigada Político Social. Madrid, 1969.

Acte reivindicatiu al Paranimf de la Universitat de València. c. 1965. / Arxiu Històric de la Universitat de València.
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La policia a cavall a la plaça del Caudillo. València, c. 1970. / Autor: José Sanz Díaz. Arxiu Benito Sanz.

Un policia colpeja un estudiant en una manifestació. Madrid, c. 1970. / Autor: Juan Santiso. Fundación Pablo Iglesias.
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ESTAT D’EXCEPCIÓ DE 1971  

El règim declara un nou estat d’excepció 

per frenar la mobilització contra el 

Procés de Burgos, en el qual es dema-

nen nou penes de mort. Les protestes i 

la repressió s’estenen per totes les 

universitats. A València són detin-

guts i torturats en comissaria quinze 

estudiants, acusats de pertànyer al 

PCE. Un fort moviment de solidaritat 

denuncia la repressió policial i exi-

geix l’alliberament dels detinguts. 

El judici es demorarà quatre anys, i 

acabarà en l’absolució dels imputats.

Assemblea de la Facultat de Medicina. València, 1977. / Autor: José Vicente Penalba.
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AMPLIACIÓ I RADICALITZACIÓ DEL MOVIMENT UNIVERSITARI  

Els darrers anys del franquisme l’oposició al règim a la universitat té un 

caràcter massiu i un contingut més polític. Els estudiants convergeixen 

amb els professors no numeraris (PNN) en l’exigència de reformes i lli-

bertats, i obtenen com a resposta més repressió. El suport a la protesta 

universitària arriba a sectors socials que fins llavors no s’havien posi-

cionat obertament contra el règim. En 1972, el Ministeri expedienta cent 

professors no numeraris i veta la contractació de vuit per motius polítics. 

S’uneixen així als centenars d’estudiants les fitxes policials dels quals 

la Brigada Político Social ha entregat a les autoritats acadèmiques per 

a procedir a sancionar-los, entre ells nombrosos valencians. La Junta de 

Govern, amb el rector Bartual al capdavant, dimiteix després de negar-se a 

signar els expedients. La nova Junta, presidida per Rafael Báguena, expe-

dienta 312 estudiants de la Universitat de València l’any 1973, als quals 

se’ls prohibeix l’accés al recinte universitari.

Manifestació nacionalista il·legal  
al barri del Carme de València. c. 1970
Arxiu: Antoni Paricio
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Aquest catàleg es va acabar 
d’imprimir el 2 de març de 
2013. Aquell mateix dia, 48 
anys abans, se celebrava la  
I Assemblea Lliure d’Estudiants 
de la Universitat de València, 
que va establir les bases del 
futur Sindicat Democràtic.
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