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12 DIUMENGE, 20 DE NOVEMBRE DEL 2005

el Periódico

30 anys després

QUADERN DEL DIUMENGE

UN CENTENAR D’ESTUDIANTS RESPONEN UN TEST SOBRE ELS
ANYS FOSCOS DE LA HISTÒRIA. VOSTÈ TAMBÉ EL POT FER.

CARLES LÓPEZ
BARCELONA

¿Què en saben de

La majoria saben
que el dictador
va governar 36
anys amb mà
de ferro

1. ¿Què és un dictador?
a) Un tirà
b) Un professor de dictat
c) Un pare autoritari

3. ¿Què és el Valle de los Caídos?
a) El monument on hi ha enterrat Franco
b) L’escenari d’una pel.lícula bèl.lica
c) Una novel.la històrica
d) Una comarca d’Extremadura

4. Franco era un general de la República que
es va sublevar. ¿Quins van ser els seus aliats
a la guerra civil espanyola?

a) Els carlistes, els italians i els alemanys
b) L’Exèrcit espanyol, Itàlia i Alemanya
c) Part de l’Exèrcit, els carlistes, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit
d) Part de l’Exèrcit espanyol, els carlistes, Alemanya i Itàlia

5. ¿Quan va començar i va acabar la guerra?
a) 23 de febrer de 1936 / 11 de setembre de 1944
b) 18 de juliol de 1936 / 1 d’abril de 1938
c) 18 de juliol de 1936 / 1 d’abril de 1939
d) 15 de juny de 1935 / 14 de juliol de 1939

6. ¿Franco tenia amistat amb el nazi
alemany Hitler i el feixista italià Mussolini?

a) Sí
b) No

7. ¿Qui va ser l’últim president de la
Generalitat Republicana?

a) Antonio Maura
b) Lluís Companys
c) Francesc Cambó
d) Joan Maragall

8. ¿Qui era José Antonio Primo de Rivera?
a) Director d’un diari
b) Cap de RTVE
c) El fundador de Falange Española
d) Un torero franquista

9. ¿Per què se li va dir Cruzada a la guerra
civil espanyola?

a) Perquè els franquistes van travessar Espanya de nord a sud
b) Perquè les forces estaven igualades i es preveia empat
c) Perquè els franquistes portaven una creu al pit
d) Perquè l’Església la va batejar així

UN TEST SOBRE LA HISTÒRIA RECENT
El qüestionari de 20 preguntes ha estat contestat per 96 alumnes de
primer i segon curs de Batxillerat de l’Institut Joan Boscà i del col.legi
concertat Lestonnac, tots dos de Barcelona. F

a deu anys, TV-3 va rea-
litzar un programa es-
pecial sobre els 20 anys
de la mort de Franco i
en un dels moments
preguntava a joves es-
tudiants sobre el conei-

xement que tenien del personatge.
Davant de la pregunta de qui era
Franco una noia amb cara d’espavi-
lada va aclucar els ulls i inclinant
el cap va dir: «Ho vaig estudiar el
trimestre passat, però ara no me’n
recordo». Francisco Franco Baha-
monde, generalísimo de todos los
ejércitos, colpista i dictador durant
36 anys, s’havia convertit de cop en
un article de llibre de text. Com
Don Pelayo.

Deu anys després, aquesta res-
posta no sembla representativa
dels coneixements dels nois cata-
lans atenent-nos a una enquesta
efectuada per EL PERIÓDICO a 96
estudiants de 16 i 17 anys de l’Insti-
tut Joan Boscà i del col.legi concer-
tat Lestonnac, tots dos de Barcelo-
na. La majoria tenen coneixement
que el general mort avui fa 30 anys
i que va ser un dictador que va go-
vernar Espanya amb mà de ferro
durant 36 anys.

Pare autoritari

Només uns quants –no se sap si
amb una certa sorna o potser per
desconeixement– identifiquen el
terme dictador amb un pare auto-
ritari, en lloc d’un tirà. Això sí,
pràcticament tots coincideixen en
el fet que Franco ho era, i més del
90% saben que està enterrat al Va-
lle de los Caídos, encara que n’hi
hagi algun que identifica el monu-
ment franquista amb una novel.la
històrica o amb una comarca d’Ex-
tremadura.

En qualsevol cas, s’imposa una
reflexió important: els enquestats
tenen molt clar que la dictadura
franquista va tallar de soca-rel els
drets i les llibertats. Tots, absoluta-
ment tots, saben que es va instau-
rar una fèrria censura. Un percen-
tatge una mica menor, però també
aclaparador, considera que el
règim sorgit el 1939 mantenia rela-
cions fraternals amb el nazi i geno-
cida Hitler i el feixista italià Musso-
lini. Un feixisme que en la seva ver-
sió espanyola va ser liderat per José
Antonio Primo de Rivera, a qui el
90% dels enquestats reconeixen
com el fundador de Falange Es-
pañola. Només algun despistat,
dos en concret, l’identifica amb un
cap de RTVE o un torero franquista
(¿el cognom Rivera traeix el sub-
conscient?)

Falangisme i franquisme són

dos termes que en molts moments
–no en tots– han anat agafats de la
mà, però no fins al punt que l’idea-
ri de José Antonio pugui ser consi-
derat com un partit polític. Durant
la llarga nit franquista, cap partit
polític estava reconegut legalment.
Els entrevistats ho saben. Si més no
la gran majoria (més del 60%). No
obstant això, un percentatge gens
menyspreable (gairebé el 30%)
creuen que Falange Española i
Fuerza Nueva sí que eren partits le-
gals. Es comprèn la confusió.

El passat i el present s’uneixen
en algunes de les respostes amb
més càrrega ideològica. Gairebé la
totalitat dels nois i noies assenya-
len el PP com el partit espanyol ac-
tual que manté unes posicions més
pròximes al franquisme. Tot i que
algun despistat, o potser maliciós,
assenyala la casella d’IU (3), PSOE
(1) i ERC (1).

En dates concretes, els estu-
diants també es mereixen un nota-
ble. Més del 75% l’encerten al par-
lar de l’inici i el final del conflicte
armat. També identifiquen els
aliats de Franco a la guerra, mal-
grat que més d’un es confon al
considerar que tot l’Exèrcit va re-
colzar l’alçament.

No ho tenen tan clar, en canvi,
al jutjar el perquè de la denomina-
ció de Cruzada a la guerra civil. La
resposta majoritària és que obeeix
al fet que les tropes franquistes van
travessar Espanya de nord a sud.
Només menys del 30% encerta la
resposta correcta: la benedicció de
l’Església al bàndol franquista.

Els fets referents a Catalunya
són ben coneguts pels estudiants.
Més del 75% han col.locat una creu
al costat del nom de Lluís Com-
panys per respondre la pregunta
de qui va ser l’últim president de
la Generalitat de la República. Gai-
rebé el 20% no coneixen la respos-
ta i tres assenyalen Joan Maragall.
Sorprèn, no obstant, l’elevada xifra

de joves que saben qui va ser Salva-
dor Puig Antich (el 65%). Més sorpre-
nent, però en un altre sentit, resulta
la resposta dels que l’identifiquen
amb un directiu del Barça (3), un di-
rigent de CiU que es va passar al PCE
(5) i un director d’un diari (1). Més
del 22% no saben o no contesten.

Que el dictador es va acarnissar
especialment en Catalunya no és
cap secret. Gairebé tots saben que el
tirà va impedir que a les escoles
públiques s’ensenyés cap llengua
d’Espanya que no fos el castellà,
com es recorda en la vergonyant im-
precació: «Hable usted en cristiano».

El Movimiento

Més confusió hi ha encara sobre el
funcionament de la fal.laçment ano-
menada democràcia orgànica. Encara
que la majoria identifiquen molt bé
els procuradors en Corts i els conse-
llers nacionals del Movimiento amb
l’antic règim, la visió una mica cari-
caturesca de la dictadura dóna peu a
algunes respostes un xic xocants.
Així, gairebé un 10% dels enques-
tats creuen que els procuradors a
Corts eren els encarregats de tallar
les reunions del Govern quan Fran-
co s’avorria i el mateix percentatge
creuen que els consellers del Movi-
miento indicaven com moure’s en
les demostracions sindicals. Aquesta
mateixa visió es trasllada a la forma
d’elegir els alcaldes: un 18% assenya-
la que l’elecció la realitzava un jurat
format per amics i familiars de Fran-
co i un 5% que es realitzava per sor-
teig. Amb tot, la gran majoria res-
pon correctament.

Confusió comprensible

Sobre la figura d’Arias Navarro i Car-
rero Blanco també es dóna una certa
confusió. Només un 35% els assenya-
len com a presidents del Govern.
Una altra resposta que arriba al ma-
teix nombre d’adeptes és la de caps
de l’Exèrcit de Guerra. El 12%
creuen que eren ministres sense car-
tera. Es comprèn que a alguns estu-
diants els costi acceptar que algú
que no fos Franco pogués ser cap de
Govern. I és que de màxima autori-
tat n’hi havia, de fet, només una.

Més clar ho tenen a l’hora d’indi-
car el motiu de la mort de Carrero
Blanco, potser per l’espectacularitat
de l’atemptat que ha estat portat
fins i tot al cine. Gairebé el 80% sa-
ben que va morir en una acció
d’ETA.

Sobre la legitimitat de la monar-
quia joancarlista tampoc existeix
unanimitat. Més de la meitat dels
enquestats l’encerten a l’assenyalar
que Joan Carles va ser designat per
Franco, però gairebé el 30% creuen
que el tron el va heretar del seu pa-
re, Joan de Borbó.H

«La Cruzada es
va dir així perquè
els franquistes
van creuar el país
de nord a sud»

2. ¿Ho era Franco?
a) Sí
b) No
c) Només quan s’enfadava


