1 franquisme
a Sant Feliu de Guíxols

Diversos aspccics
de! 'í'xpiisició
sobre el fraiu/nisnu'
al moiiesn'r
(le San! Feliu de Giii.wls.
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No hi ha eiilre nosaltres
gaires voluiuals ni tampoc gaii'es
intencions de conéixer el passat
mes proper, d'endinsar-nos fins
al cor del tVunquisme i poder
desxilVar toles les seves claiis i
enignies. Sembla com si en la
iraiisició s'liagués cslabicrt una
regla, no escrila. d'oblidar i
enterrar el posit mes fose: el
l'ranquisme. La major part de la
historiografía s"ha enlretingut en
altres tasques, deixaní de banda
aquesl període crucial per
entendie i per entendre"ns,
deixant de banda aspectes
imporlants com la histíiria oral o
rinventari d'unes fonls tan
disperses com obscures. Així. no
ens estraiiyi. Texplicació del
franquisme ha caigul en mans de
certa prenisa. mes ]ireocupada
per buscar retalls
sensacionalisles que per
reconstruir el nostre passal.
En aquest mard'omissions i
silencis ressalta TExposició que
TArxiu Municipal, el Museu

d'Historia i el grup de Tallers
d'Historia han engegat a Sant
Feliu de Guíxols aquesta
primavera, i que és un primer
intent de penetració en el üomini
franquista de la ciulai (19391975). si bé el franquisme. com
a eos doctrinal í coni a vicis de
govern. ha sabul sobreviure.
molt temps. a la mort física del
Dictador. I encara, en podem
estar segurs. perviuen entre
nosaltres algunes ombres
d'aquest temps.
En l'Exposició podem trobar
una gran varietat de temes, des
de la vida quotidiana fins al
lurisme, des la política a la
cultura. Es pol pensar que tanta
barrija-barreja acabi confonent
els visitants i es pot pensar,
tainbé. que molts deis objectes
que s'hi trobin acabin per
convertir la memoria en un
instrument selectiu. un
engranaige que es quedi amb els
detalls mes amables: els vestits
pop. la mtísica d'aqucll temps.
els brillants aparells de radio, el
mes de María o les bates
escolars. Pero a manera de
mines explosíves, els técnícs de
Texposíció han anat disposanl
elenienls que ens recorden el
mes tenebrós del régim. Perqué
el franquisme no va ser només el
SEAT 600 per a les classes
mitjanes o el «turista un milió»;
el franquisme va ser també
l'emigi'ació forí^ada de milers
d'espanyols, com ens recorden
les imatges de nens jugant
enmig de barraques de fang i
rajóles, com ens i'ecorden
aquelles dues inaletes de fusta
disposades per sorlir d'alguna
1 lóbrega eslació cap a una
destinado encara mes llobrega.
Mes obscures i albora
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grotesques resulten les imatges
d'una íesta nazi al xalel Casas,
una feslu que avalava l'amisiat
entre dos régims enniig d'una
Europa plena de genocidi i
bonihes (no tot el IVunquisine va
ser Eisenliower i Eurovision).
Mcntre sonen veMes ean^ons
d'aquell tenips entro en una sala
mes petila on es pot veure una
cuina perfectamenl ambientada,
que ens porta a la migradesa
deis primers anys. Llastima que
cap técnica possibk ens podra
porlar l'olor de l'escassesa. de
la gana, de la tarja de
racionamenl, r d o r que es va
haver de tlairar. a mollíssimes
llars. durant massa temps.
En el decurs de rExposició
ens podem adonar de la

megalomanía que sempre va
acompanyar el franquisme.
aquest feixisme a la ibérica que
anava a roda del feixisme ilaÜá i
del na/jsme. Així veiem les
trepes nacionais desfilant peí
passeig sola un obelisc ridícul i
grotesc. I aixi veiem el bust que
es va fer fer Talcaide franquista
de la localital en un intent de
passar a la historia i que avui
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esdevé, només. una imatge d"un
kitsch brutal, patétic.
UExposició entra també a
qüesliona]' el que els franquisles
han anomenai
com «40 años
de paz y
prosperidad».
Una prosperilal
que. com a
moks altres
llocs. a Sant
Feliu es va fer
a costa de
sacrificar i
especejarel
patrimoni
cultural i
natural. I una
prosperitat que
va crear un
urbanisme salvalge, caotic. una
ciutat de barraques i creixemenl
desordenal. un llegat enverinat i
terrible per ais ajunlaments
deniocratics.
Si els niveíls d'invesligació
fossin optims. rcxposició podria
haver donat molles mes pistes
per entendre Tauténtica
naturalesa del franquisme.
Llavors podríem parlar de

batallons de treballadors, de
presons, de depuracions
d'emplenis públics, de
condicions laboráis... La mostra
que hem pogut veure vol ser una
primera exploració d'un lerriiori
que. fins ara. se"ns ha prescniat
embardissat i laberfnlic.
Son d'elogiar iíiiciatives COITI
aqüestes que, amb pocs mitjuns,
acosten la historia al públic en
general. Iniciatives com
Texposició o com els tallers
d'HistoriadeSanlFeliudO
anys apropanl la historia local a
les escoles) no només han de
teñir continuílat. sino que es fa
necessari que es puguin
propagaren altres localitats (a
Banyoles la geni del museu i de
l'arxiu ja prepara luia exposició
sobre la Guerra Civil). Seria un
error pensar que la historia
d'aquest país es pot explicar
només des d'una sola direcció.
des d'un línic punt per mes
vistos que fos. per mes que es
digués Musen d* Historia de
Catalunya. Que s'e.stengui,
dones, Texemple ganxó.
MIQUELAGUIRRE
23 1255]

