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Presentación

“Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”
Jorge Santayana 

La Universitat de València presenta, des del 13 de març fins a l’1 de setembre de 2013, 
a la Sala Acadèmia i Estudi General - La Nau, l’exposició «Memòria i vigència d’un 
compromís. Universitaris contra la dictadura», una exposició a càrrec del Vicerecto-
rat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València, produïda per la Fundació General 
de la Universitat de València, en col·laboració amb la Unitat d’Igualtat, l’Institut Uni-
versitari d’Estudis de la Dona, la Delegació del Rector per a Estudiants i l’Associació 
Memorial Democràtic 23 d’abril. Les comissàries de l’exposició són Susi Artal, Mila 
Belinchón i María José Millán.

Amb motiu d’aquesta exposició, la Universitat de València torna a publicar, en facsí-
mil, l’obra L’oposició universitària al franquisme. València, 1939-1975, editada en el 
curs 1995-1996 pel DISE, la revista de la Universitat de València. La direcció i el text 
són del professor d’aquesta universitat, Benito Sanz Díaz, i la direcció tècnica, de M.ª 
Ferranda Martí Campoy, directora del DISE. Es va distribuir en nou fascicles a través 
de la revista DISE [abril de 1995 - abril de 1996] i se’n va fer una edició en forma de 
llibre. Els fascicles es dividien en un text principal i unes separates de col·laboracions.

Per què va editar aquest material de difusió la Universitat de València? Per la necessitat 
de donar a conèixer gairebé 40 anys de la nostra vida acadèmica que desconeixien –i 
desconeixen– les generacions que no van viure aquesta època, i que estudiaven –i estu-
dien– a les nostres facultats.

La dictadura del general Franco va marcar una bona part de la història d’Espanya, di-
rectament des de 1939 fins a 1975, i després amb les seues seqüeles. Franco va ser om-
nipresent en la vida dels espanyols de gran part del segle xx. «Franco va existir». Les 
generacions que van nàixer després de la dictadura, només han conegut les successives 
etapes i alternances de governs socialistes, i populars. En contra del que podria semblar, 
hi ha una gran part de la història del franquisme –i de l’antifranquisme– que continua 
viva en l’actualitat i que determinats sectors pretenen oblidar, ocultar i, tant com es 
puga, tergiversar. 

En cert sentit, aquesta ocultació té a veure amb l’estratègia que descriu Antonio Muñoz 
Molina en La historia y el olvido: «Parte del éxito de la transición se cimentó sobre el 
olvido mutuo y la suspensión del pasado, o sobre la renuncia a utilizarlo políticamente, 
para ser más exactos...». També l’historiador Santos Julià ha assenyalat la conveniència 



de diferenciar, sense separar, entre la memòria ciutadana i la investigació del passat que 
ocupa els historiadors: «Pasó la transición sin que se produjera nada equivalente a la 
gran “querella de los historiadores” que dividió a Alemania a propósito de su pasado 
nazi. Empeñados en abrir un proceso constituyente, la amnistía general fue sentida por 
todos como requisito inexcusable para que la operación llegara a buen puerto. Amnis-
tía no es necesariamente amnesia, y en el caso español, más que olvido, lo que predomi-
nó fue la voluntad política de que un pasado de guerra civil y dictadura no interfiriera 
en la construcción de un futuro de democracia. Que fascistas y comunistas de los años 
30 se saludaran en los 70 podía resultar algo chocante, pero expresaba bien el camino 
recorrido desde la guerra civil. La historia quedó como pasto de historiadores a la vez 
que se eludía como elemento determinante de la política».

Hi ha una política del futur que justifica determinats sacrificis en la memòria, això és 
el que ens diuen Muñoz Molina i Santos Julià. Però en els pensadors de l’Escola de 
Frankfurt trobem una mirada al passat que no és complaent ni restauracionista, sinó utò-
pica i productora de sentit: és la mirada que tracta de rescatar les esperances frustrades 
i les expectatives insatisfetes. D’aquestes esperances i expectatives tracta aquest llibre i 
l’exposició a la qual acompanya. 

L’oposició universitària al franquisme. València, 1939-1975 i la publicació de les ac-
tes Memoria del antifranquismo. La Universidad de Valencia bajo el franquismo. 
1939-1975 [Benito Sanz i Ramón I. Rodríguez Bello, editors. Universitat de València. 
1997], i també l’exposició «Memòria i vigència d’un compromís. Universitaris con-
tra la dictadura», pretenen contribuir modestament a omplir aquests grans buits de què 
ens parla Artola quan afirma que «no es que la historia de España cuente con grandes 
lagunas, en realidad son auténticos agujeros negros». 

El franquisme, malgrat els documents que s’han destruït o la dificultat d’accés a deter-
minats arxius i fonts, però gràcies a la tasca incansable de la investigació històrica, que 
es plasma en llibres, articles o tesis doctorals, va deixant de ser «una zona molt fosca», i 
dóna pas a zones de més claredat. L’exposició «Memòria i vigència d’un compromís. 
Universitaris contra la dictadura» estarà oberta uns mesos per a tota la ciutadania 
que s’interesse per conèixer fragments de la nostra història més recent. Juntament amb 
aquesta, l’obra que ací presentem, contribuirà a forjar millor el sentit del nostre passat i 
present, i encarar el futur amb el propòsit de millorar i aprofundir la nostra democràcia 
i la qualitat de la nostra vida cívica i col·lectiva.

antonio ariño Villarroya
Vicerector de Cultura i Igualtat

Universitat de València
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