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El franquisme a Catalunya 

 
La repressió política 

• Primerament es va suprimir l’Estatut d’autonomia del 1932 
• Després comença la persecució contra els rojos (socialistes, comunistes, anarquistes o republicans) i 

els separatistes (nacionalistes) 
• Nombrosos funcionaris van ser expulsats (depurats) de l’Administració (sobretot mestres) 
• Hi va haver molts empresonaments, i unes 3400 persones executades 
• Lluís Companys els simbolitza en haver estat capturat per la Gestapo a França (s’hi quedà per raons 

humanitàries), extradit a Espanya, jutjat en un judici sumaríssim i afusellat el 15 d’octubre de 1940 
 
L’intent de genocidi cultural 
1r p (Repressió específica contra Catalunya) 
A tot Espanya hi va haver una repressió política contra els “rojos”, però a Catalunya hi va haver, a més a més, 
una repressió cultural, per això podem parlar d’un genocidi cultural, que intenta eliminar els trets catalans. 
2n p (Persecució del català) 

• Se’n prohibeix l’ús oficial, a l’escola i als mitjans de comunicació  (només se’n permet l’ús familiar) 
• Es prohibeixen les publicacions i les obres de teatre en català 
• Es castellanitzen la toponímia i els noms de municipis (san Baudilio, san Cucufate, san Quirico) 
• Es prohibeix la inscripció de noms en català als registres civils 

3r p (Eliminació dels símbols catalans) 
• La senyera, la sardana i determinades cançons populars són prohibides 
• El nom de Catalunya és bandejat dels nomenclàtors urbans 

4t p (Maquillatge a partir del 1945) 
• El règim dóna una imatge de més tolerància per no ser associat als feixismes derrotats 
• Es permet la publicació i representació d’algunes obres en català, però segueix fora dels mass media 

 
Els franquistes catalans (no és el mateix catalans franquistes, tema 9, que franquistes catalans, tema 10) 
1r p (Procedència dels franquistes catalans) 

• Sovint eren conservadors. Provenien del carlisme, de la Lliga Catalana o del Tercio de Montserrat 
2n p (Sectors provinents de la Lliga crítics amb el franquisme) 

• Josep Puig i Cadafalch, antic president de la Manco, fou crític amb el règim, tot patint represàlies 
• Francesc Cambó malgrat haver ajudat Franco, en acabar la Guerra Civil, criticà el règim des de l’exili 

3r p (Sectors originaris de la Lliga que col·laboren plenament amb el règim) 

• Alguns d’ells van abjurar públicament del catalanisme (per exemple, Ferran Valls i Taberner, fundador 
del Banc Popular, afirmà que el catalanisme era una falsa ruta i es féu dir Fernando usant el castellà) 

• Però a la majoria dels conservadors catalans no els hi agradava aquesta repressió cultural, per la qual 
cosa no donaren un ple suport. És allò de: “Franco va posar ordre però llàstima que perseguís el català”. 

4t p (Personalitats destacades del franquisme català) 
• Eugeni d’Ors, intel·lectual de gran vàlua i codificador del noucentisme, amb la manco de Prat de la Riba 
• Eduard Aunós, lligaire que va ser ministre de treball amb Primo de Rivera i de justícia amb Franco 
• Josep Maria de Porcioles, alcalde de BCN entre 1957 i 1973, impulsor del desarrollismo a la ciutat 

5è p (Feblesa i manca d’efectius del franquisme català) 
• Com que hi havia pocs franquistes catalans (i a més per Franco eren sospitosos pel mer fet de ser 

catalans), el règim va haver de portar gent des d’altres regions espanyoles per tal d’ocupar els càrrecs. 
 

L’oposició política i la resistència cultural a Catalunya 

 
La Generalitat  a l’exili 
1r p (El Consell Nacional de Catalunya) 

• El van crear catalans residents al Regne Unit el juliol del 1940 (com Carles Pi i Sunyer i Josep Trueta) 
• El seu propòsit era representar institucionalment Catalunya per tal de poder-la defensar 
• La seva acció més destacada és l’Apel·lació a les Nacions Unides (1945), que denunciava el franquisme 
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2n p (La Generalitat a l’exili) 
• Després de l’execució de Companys el 1940, Josep Irla passà a ser president de la Generalitat 
• El 1954, els diputats al Parlament reunits a Mèxic trien Josep Tarradellas, que ho seria fins al 1980 

 
Els partits i la guerrilla 
1r p (Al principi, les organitzacions polítiques i sindicals republicanes van ser il·legalitzades i desarticulades) 
2n p (Noves organitzacions antifranquistes, dates de creació, components i ideologia) 

• El 1939, es crea el Front Nacional de Catalunya, que aplega gent d’ERC i Estat Català. És nacionalista. 
• El 1945 es crea el Moviment Socialista de Catalunya, amb gent del PSUC i el POUM. És d’esquerres. 
• El 1955 es creen els grups Crist-Catalunya, democristians, on destaca el jove activista  Jordi Pujol. 

3r p (L’oposició violenta: la guerrilla) 
• Fins al 1950, hi havia força partides guerrilleres anarquistes i comunistes, amb accions espectaculars 
• Posteriorment, només queden guerrillers aïllats, com Quico Sabaté o Caracremada, que cauen als 60 

 
La protesta popular 
1r p (Protestes d’estudiants, especialment a la UB, que des del 1956 –recordem que a nivell espanyol, aquell 
any dimití el ministre d’educació Ruiz-Giménez en no poder controlar-los-, fou un focus antifranquista permanent) 
2n p (Els obrers industrials es mobilitzen a les grans empreses: Pegaso, SEAT, Hispano Olivetti –Sr. Jaume-) 
3r p (La vaga dels tramvies del 1951 a BCN) 

• El 1951 es decidí apujar el preu del bitllet del tramvia de 0,5 a 0,7 ptes a BCN, però no pas a Madrid 
• La ciutadania decidí boicotejar el tramvia (no agafar-lo), fent servir mitjans de locomoció alternatius 
• El govern central anul·là l’augment de tarifes i destituí el governador civil i l’alcalde de BCN 

 
La lluita per la cultura 
1r p (El clandestí redreçament de la cultura catalana a l’interior) 

• Es va reorganitzar l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), que havia estat creat per Prat de la Riba el 1907 
• Es van crear els Estudis Universitaris Catalans, que era una mena d’universitat paral·lela a l’oficialista 
• El 1946 apareix la revista de literatura catalana Ariel i el 1947 es creava el 1r premi literari en català 

2n p (A l’exili, Mèxic va ser el centre catalanòfil, sobretot amb els Jocs Florals, que el 1946 arriben a Europa) 
3r p (El moviment escolta o escoltisme amb la protecció de certs sectors eclesials limità la influència falangista) 
4r p (Les festes d’entronització de Montserrat (1947) feren possible per 1r cop l’ús del català en un acte públic 
 
Completeu el següent text amb aquests mots: tramviaire, l’exili, Mèxic, Regne Unit, Tarradellas, Trueta, Irla, CNC, 
Aunós, Ariel, Caracremada, FNC, Cambó, Pujol, Gestapo, Companys, rojos, IEC, SEAT, separatistes, UB, MSC. 
El 1940 la______ (policia secreta nazi) captura______, que és executat, com d’altres_____ i_______.  Aquell 
any, al_______ residents catalans creen el_____, com Pi i Sunyer i______. A_____, del 1940 al 1954 és 
president de la Generalitat_____, i després_______. Hi va haver franquistes catalans com_____ i d’altres que es 
van tornar crítics amb el règim com______. El 1939 apareixia la______, formació nacionalista antifranquista i el 
1945 el_____, d’esquerres, per últim, el 1955 naixien els grups CC, liderats per_____, mentre guerrillers com 
_______s’oposaven violentament al franquisme. Els obrers de la_____, els universitaris de l’___ o la vaga_____ 
són també mostres d’oposició. A_____, sorgia la 1ª revista de literatura catalana, _____, i a l’interior l’____ 
començava a refer-se. 


