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1. PRESENTACIÓ

“Infausto giorno!
Preghiam pe' figli nostri!

Cessa il fragor!”
Macbeth, Giuseppe Verdi (1847)

L'1 d'abril del 2009 es compleixen 70 anys de l'acabament oficial de la Guerra Civil 

Espanyola, la contesa bèl·lica fratricida que enfrontà durant tres anys (del 1936 al 1939) 

dues  visions  diferents  i  suposadament  contraposades  d'Espanya.  La  fi  de  la  Guerra 

donaria lloc  a l'inici de la despietada dictadura del bàndol guanyador en la persona del 

general  Francisco Franco Bahamonde,  que imposaria  un  sistema polític  autocràtic  de 

caire feixista que mantindria l'Estat espanyol sumit en la més profunda letargia política, 

social i cultural durant 40 anys. Possiblement, els resultats d'aquesta guerra, i en especial 

els del franquisme, encara s'evidencien en la societat espanyola actual.

Cada cop són menys les persones que van viure en primera persona els estralls de 

la Guerra Civil, i les que encara ho recorden tenen ja més de 70 anys. Tot i això, una part 

substancial de la població espanyola ha viscut encara sota el jou totalitari i autàrquic de la 

dictadura franquista, s'hi ha educat i hi ha desenvolupat una part (més o menys gran) de 

la seva existència vital. Ara bé, la generació immediatament posterior a aquesta (formada 

pels nascuts des de la dècada dels vuitanta ençà) ja ha d'haver viscut, almenys en teoria, 

allunyada directament dels supòsits franquistes, tot i que (cal no oblidar-ho) se li hagi fet 

evident la seva existència a través dels records familiars i  socials. Aquestes persones 

tenen, com a molt, trenta anys, fet pel qual tots estarem d'acord en considerar-les joves.

L'objectiu d'aquest treball no és altre que analitzar quina és la visió que aquesta 

generació (jove) de la societat espanyola té del que passà fa enguany 70 anys. Els joves 

saben  què  va  passar  en  la  Guerra  Civil?  O,  dit  d'una  altra  manera:  tenen  uns 

coneixements històrics bàsics d'aquesta contesa bèl·lica? Més enllà d'aquestes qüestions 

purament acadèmiques, és prou important també saber l'opinió que aquesta generació (la 

dels nostres futurs dirigents) té de la pròpia Guerra, del seu resultat final, de la dictadura 

que  se'n  derivà,  de  l'actualment  anomenada  “memòria  històrica”,  de  les  seves 

conseqüències fins avui  en dia,  de quin  era el  nivell  de vida d'aquella  època...  Totes 

aquestes són qüestions que, d'una manera o altra, s'intentaran resoldre en aquest treball.

Com era d'esperar, el mètode escollit a l'hora de treballar amb aquesta qüestió és 
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l'enquesta,  degudament  complementada  amb  la  matemàtica  estadística.  Es  va 

confeccionar per a l'ocasió una enquesta titulada “Els joves i la Guerra Civil” que consta 

de vint-i-quatre preguntes destinada a ser contestada preferiblement per joves espanyols 

d'entre 13 i 20 anys.

L'enquesta està dividia en tres parts:

a) Dades personals.   S'hi demana el sexe, l'edat i la província de l'enquestat.

b) Coneixements històrics sobre la Guerra Civil.   Es tracta de 8 preguntes 

tipus test de contingut purament històric amb quatre (o cinc) possibles 

respostes i solament una de correcta; no se'n pot deixar cap en blanc.

c) Valoració de la Guerra Civil.   L'enquestat hi ha de donar la seva opinió 

sobre la Guerra Civil i les seves conseqüències bo i contestant amb total 

llibertat  tretze  preguntes  de  resposta  múltiple  (oscil·la  entre  tres  i  sis 

opcions); no se'n pot deixar cap en blanc.

El procediment a seguir per transmetre l'enquesta al major número de gent possible 

va  ser  un  handicap  molt  important  com  a  conseqüència  de  l'escassetat  de  mitjans 

disponibles.  Finalment,  es  va  optar  per  la  via  telemàtica:  l'enquesta  va  dissenyar-se 

informàticament  fent  servir  un  programa  disponible  gratuïtament  a  la  pàgina  web 

www.encuestafacil.com i es va decidir que es transmetria arreu per mitjà de:

a) Correus electrònics massius enviats a un gran número de gent.

b) Un fotolog1 creat ad hoc amb el qual es va fer propaganda de l'enquesta 

deixant  comentaris  en  els  fotologs d'altres  usuaris  d'arreu  de  l'Estat 

espanyol  bo  i  demanant-los  que  contestessin  l'enquesta  que  se'ls 

adjuntava allà mateix mitjançant un hipervincle.

A mesura que s'anaven obtenint els resultats, va ser precís crear més versions de 

l'enquesta  i  repetir  el  procediment  de  transmissió  explicat,  especialment  mitjançant  el 

fotolog.  Originàriament, s'havien creat dues enquestes: una versió en català (oberta al 

públic el 20 de novembre del 2008) i una altra en castellà (estrenada el 31 d'octubre); tot i 

això, la demanda (i el fet que el programa informàtic emprat sols permet contestar 100 

enquestes gratuïtament) va implicar la creació de dues versions més: una en català (el 6 

de desembre) i una en castellà (l'endemà). Les enquestes foren tancades al públic el dia 

23 de gener del 2009.

1 El fotolog és una pàgina web que hom pot crear-se gratuïtament a la pàgina web www.fotolog.com i on s'hi posen 
fotografies o altres tipus d'imatges; tot i que tothom pot accedir a aquestes pàgines, només els propietaris d'un altre 
fotolog poden deixar-hi un comentari. Des de fa un parell d'anys, aquesta moda està agafant molta embranzida entre 
la població adolescent espanyola, tot i que en aquests moments s'està veient suplantada pel facebook.

http://www.encuestafacil.com/
http://www.fotolog.com/
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El contingut d'aquest treball consisteix en l'anàlisi detallat dels resultats obtinguts 

en aquesta enquesta múltiple així com de les possibles interpretacions que podem fer-ne i 

s'articula al voltant de quatre grans parts: 

1. Aquesta presentació introductòria.

2. La presentació i l'anàlisi dels resultats bo i analitzant separadament el perfil 

dels  enquestats,  els  coneixements  històrics  sobre  la  Guerra  Civil  i  la 

valoració que en fan els joves d'avui en dia.

3. La seva interpretació general en forma de conclusions finals.

4. Un annex (fora del cos del treball pròpiament dit) que conté el desglossat 

detallat dels resultats de les enquestes.

Paral·lelament a tot això, cal deixar clares les  limitacions i les  mancances d'un 

treball d'aquestes característiques: qui signa el treball té els coneixements, les capacitats i 

els recursos (humans, tecnològics, temporals i econòmics) inherents a la seva condició 

d'estudiants  de  Batxillerat.  Precisament  per  tot  això,  el  present  estudi  (i,  en  especial, 

l'enquesta que n'és l'eix vertebral) hauria de ser llegit  tenint en compte totes aquestes 

circumstàncies,  que  es  palesen  de  forma  més  evident  en  el  limitat  número  total 

d'enquestats i en la seva limitada procedència sobre el mapa provincial espanyol.

 Finalment  i  just  abans  d'entrar  ja  pròpiament  en  matèria,  cal  que  els  autors 

d'aquestes pàgines facem constar el seu agraïment més sincer a les següents persones 

per l'altruista col·laboració que ens han prestat:  David  Font  Mampel,  Anna Riba Pallí, 

Jaume Mascaró Moll, Ramon Pons Olives, Margarita Portella Moll i, evidentment, a totes 

aquelles persones que,  anònimament,  volgueren ajudar-nos bo i  contestant  l'enquesta 

que és la base d'aquest treball.
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2. ANÀLISI DELS RESULTATS

2.1. PERFIL DELS ENQUESTATS
L'enquesta va ser contestada per un total de 

298  persones,  d'entre  les  quals  un  77'9%  la 

contestaren en català i un 22'15%, en castellà.

La  distribució per sexes no és exactament 

simètrica:  participaren  en  l'enquesta  més  dones 

que homes, com bé mostra la gràfica adjunta. Per 

les condicions exposades en la introducció, només 

són dues les  províncies d'origen dels enquestats: 

Barcelona (amb un 10'4%) i les Illes Balears (amb 

un 89'6%). Pel que 

fa a les edats, com 

bé indica el títol de 

l'enquesta, la prova 

estadística  va 

focalitzar-se  en  la 

joventut  tot  i  que 

no  va  impedir-se 

que  gent  de  totes 

les  edats  hi 

participés,  com  bé 

palesa  la  gràfica 

adjunta.

2.2. CONEIXEMENTS HISTÒRICS SOBRE LA GUERRA CIVIL
Com s'ha exposat  en  la  introducció,  aquesta part  de l'enquesta  té  l'objectiu  de 

conèixer de forma objectiva quins grau de coneixements té la joventut actual de la Guerra 

Civil: quan es produí, qui la protagonitzà, què suposà... Per tal d'assolir aquesta meta, es 

dissenyaren  vuit  preguntes  de  resposta  múltiple  que  s'havien  de  contestar 

obligatòriament, havent-hi només una opció correcta. Les referències bibliogràfiques de 

capçalera utilitzades per dissenyar aquest qüestionari van ser els dos volums següents: 

40,99%
59,01%

Sexe dels enquestats

Home Dona

13-19 anys 20-29 anys 30-39 anys 40-49 anys 50-59 anys

93,8%

12,0%
4,2% 3,1% 2,1%

Edat dels enquestats

13 anys 14 anys 15 anys 16 anys 17 anys 18 anys 19 anys

3,6%

7,3%

18,8%
21,4% 21,4%

16,1%

5,2%
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Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Volum 9: De la gran esperança 

a  la  gran  ensulsiada  (1930-1939),  llibre  de  399  pàgines  publicat  per  Enciclopèdia 

Catalana, S.A. l'any 1999; i  Historia de España. Volumen 11: Alfonso XIII y la Segunda  

república (1902-1939), volum de 591 planes publicat per l'Editorial Planeta el 1991 i dirigit 

per Antonio Domínguez Ortiz, de la Real Academia de la Historia.

En  la  taula  de  l'annex  1.2  s'hi  adjunten  totes  aquestes  preguntes,  les  seves 

possibles contestacions (la correcta consta amb un fons de color gris) i el percentatge 

d'enquestats que escolliren cadascuna de les respostes.

A  l'hora  de  preparar  les  qüestions,  es  va  intentar  parlar  dels  aspectes  més 

rellevants  de  la  Guerra  Civil  (aquells  coneixements  que,  per  simple  cultura   general, 

qualsevol ciutadà de l'Estat espanyol hauria de conèixer) amb el menor número possible 

de preguntes, per tal de no fer massa pesada l'activitat. Així, les dues primeres preguntes 

parlen dels inicis de la contesa bèl·lica (es fa referència, verbigràcia, a la data d'inici de la 

Guerra, punt d'inflexió en la història contemporània d'Espanya); la tercera, la sisena i la 

setena es refereixen a aspectes generals de la Guerra (quins bàndols hi lluitaren, qui donà 

suport als vencedors i quants morts provocà el període bèl·lic); la quarta i la cinquena 

avaluen, de maneres diferents, la coneixença d'un personatge important en cada facció 

del conflicte (tot i que, indubtablement, Franco és infinitament més conegut que Alcalá-

Zamora); i la vuitena, i última, fa referència al final de la Guerra i a què suposà aquesta 

per a la història recent de l'Estat espanyol.
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El millor mètode per avaluar, partint d'aquest test, el grau de coneixement històric 

sobre  la  Guerra  Civil  dels  enquestats  és,  des  del  nostre  punt  de  vista,  puntuant  les 

preguntes de la forma tradicional: un encert concedeix un punt i un error, no; les notes 

s'expressen sempre sobre 10.

Hom podrà objectar que, habitualment, en els exàmens tipus test (com seria el cas 

d'aquest) els errors descompten una xifra igual o inferior a la que compten els encerts; tot 

i això, en aquest cas no semblava adequat fer-ho així perquè en un test hom pot optar per 

no contestar en cas que no estigui segur de quina és la resposta correcta, mentre que, en 

aquesta enquesta, la resposta era obligada en totes i cadascuna de les preguntes, se 

n'estigués o no segur.

Així doncs, si seguim el mètode habitual de puntuació, tenim que la nota mitjana 

obtinguda en totes les preguntes per la totalitat dels 298 persones enquestades és un 

6'15.  Només la  mitjana de les  preguntes  cinc  i  sis  és  inferior  a  cinc:  un  4'24  per  la 

cinquena i un 3'33 per la setena; les mitjanes corresponents a la resta de preguntes estan 

entre el 6'36 i el 7'8. Tots els resultats queden resumits en la gràfica adjunta anterior, la 

línia vermella de la qual és la mitjana que s'ha anunciat al principi.

El resultat d'aquest test col·lectiu podem considerar que és bo: un 6'15 és més que 

un aprovat tot i que no arriba al nivell d'un notable i, encara menys, al d'un excel·lent, la 

qual cosa no ens hauria de sorprendre en excés si tenim en compte que, en general, el 

nivell de dificultat de les preguntes proposades era més bé baix, tant en el sentit que els 

coneixements  requerits  eren  més  aviat  elementals  com  en  el  fet  que  les  possibles 

respostes no induïen, almenys en la majoria dels casos, a cap mena de confusió. 

Només dues preguntes podem considerar que sortien d'aquesta tònica dominant, 

que són precisament, les que han obtingut sengles insuficients: com ja s'ha dit abans, la 

pregunta número cinc (que té un 4'24 de mitjana) inquireix per un personatge més aviat 

desconegut tot i que vital en la història de la Segona República, el cordovès Niceto Alcalá-

Zamora (1877-1949), qui ostentà el càrrec de president de la República fins mesos abans 

de l'esclat  de  la  Guerra Civil;  val  a  dir,  també,  que l'error  que es va  cometre en les 

primeres versions de l'enquesta i que ha estat explicat en la nota al peu número dos, de 

segur que ha anat en detriment de la pregunta, que, cal repetir-ho, ja era prou complicada 

de si.  L'altra qüestió que ha obtingut una valoració negativa ha estat la penúltima (un 

3'33), que demanava el número total de decessos produïts durant la contesa, cosa lògica 

si tenim en compte que, segons les fonts consultades, no existeix una dada avalada de 

forma unànime per a la historiografia i que, a la vegada, les opcions proposades, en ser 
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pràcticament correlatives, sí que induïen a possibles confusions i els subseqüents errors. 

En relació a la qüestió del balanç total de morts i desapareguts provocats per la Guerra 

Civil  Espanyola cal  dir  que és encara,  com ja s'ha avançat,  objecte d'estudi  i  font de 

controvèrsies historiogràfiques: Josep Maria Gironella, en la seva trilogia  Un millón de 

muertos popularitzà la creença que la xifra total de decessos per la contesa bèl·lica havia 

estat, precisament, d'un milió. Els darrers estudis demostren que no és així, sinó que la 

xifra, aproximadament, pot trobar-se entre el quart i el mig milió de morts2. Una de les 

hipòtesis és la de l'historiador Salas Llarazábal, que proposa la xifra de 306.500, entre els 

quals  s'hi  comptarien,  a part  des afusellats  durant i  després de la Guerra,  les baixes 

espanyoles durant la Segona Guerra Mundial, tot i que no s'hi compatibilitzarien els morts 

per malalties i per desnutrició d'aquell mateix temps3.

Les raons per les quals els resultats han estat així són múltiples i variades, tot i que 

les més evidents possiblement són:

1. L'èmfasi que habitualment es posa en els instituts a l'hora de parlar de la 

Guerra  Civil  tant  en  les  explicacions  dels  professor  com  en  les 

excursions, treballs, exposicions... que són proposades sobre la qüestió.

2. Que,  com  es  comentarà  més  endavant,  la  Guerra  Civil  i,  més 

concretament, el tema de la recuperació de la memòria històrica estigui 

ben present en la palestra pública actual i que sigui un objecte habitual 

d'anàlisi per part dels mitjans de comunicació.

3. La influència que poden exercir els avis dels enquestats, la majoria del 

quals, com ja s'explicarà, van viure la Guerra Civil.

En conclusió,  podem dir que els resultats obtinguts en aquesta primera part de 

l'enquesta són força satisfactoris: els joves tenen un bon coneixement sobre què succeí 

durant la Guerra Civil Espanyola, tot i que no podem oblidar tampoc les consideracions 

fetes abans en relació a què el nivell de les preguntes no era, ni de bon tros, elevat i que, 

per  altra  banda,  algunes  de  les  preguntes  podien  induir  fàcilment  a  contestar 

equivocadament.

2.3. VALORACIÓ DE LA GUERRA CIVIL
Aquesta segona i última part de l'enquesta constava de 13 preguntes que podem 

agrupar en tres grans blocs: el primer (que aglutina les preguntes primera fins a sisena) fa 

2 Op. cit. (1999): pàg. 252-253.
3 Op. cit. (1991): pàg. 580-581.



Els joves i la Guerra Civil.                                                                                                                              Pàgina 10/19

referència a l'interès de l'enquestat en la Guerra Civil i al seu posicionament en la mateixa; 

el segon (que va de la setena fins a la novena qüestions) demana per la vigència i les 

conseqüències de la Guerra Civil en la societat espanyola actual així com; en el tercer i 

últim gran bloc (la resta de preguntes excepte la darrera) s'hi vol realitzar una comparació 

entre la vida dels joves actuals i la dels seus avis, que eren joves en el moment de la 

Guerra. Tota aquesta informació, resultats inclosos, queda resumida en l'annex 1.3.

Si  comencem  pel  PRIMER  BLOC 
(primera  pregunta: li  interessen  els  temes 

relacionats  amb  la  Guerra  Civil  i  amb  la  

recuperació de la memòria històrica?), podem 

afirmar que els joves actuals tenen cert interès 

per la Guerra Civil (un 56% així ho contesten), 

tot  i  que  no  sigui  una  qüestió  de  vital 

importància  per  ells  (cal  recalcar,  en  aquest 

sentit, que la indiferència respecte l'afer arriba al 

20%  i  que  prop  d'un  10%  no  contesten  la 

pregunta), ben al contrari que la generació dels seus pares, que tenia molt més present la 

contesa  bèl·lica  per  mor  d'haver-se  educat  en  el  si  de  la  dictadura  franquista,  que 

s'esmerçà en polaritzar la societat espanyola entre vencedors i vençuts. La Guerra Civil 

s'ha convertit en una qüestió de segon ordre per als joves actuals, els interessa, tot i que 

no excessivament. Sigui com sigui, els joves tenen consciència que la Guerra Civil fou 

una època extraordinàriament dura i complicada pels que la visqueren (segona pregunta: 

li hauria agradat viure en els dies de la Guerra Civil?), ja que coneixen i han estudiat -amb 

major o menor mesura- aquesta etapa de la Història contemporània de l'Estat espanyol; 

ho demostra el fet que prop d'un 80% dels enquestats refusin traslladar la seva vida al 

temps de la Guerra. En relació a aquesta qüestió, cal fer una apreciació en el sentit que, a 

priori, a ningú li fa ganes viure una guerra, i menys encara una de civil, però cal que no 

oblidem que pot haver-hi gent a qui li hauria agradat viure la Guerra i els anys que la 

seguiren perquè “posaren les coses a lloc” i perquè foren un episodi decisiu i irrepetible 

-en  el  bon  sentit  dels  adjectius-  de  la  història  recent  d'Espanya.  La  pregunta  estava 

destinada a detectar la presència d'aquest tipus d'ideologia entre el jovent, la qual s'ha 

demostrat força escassa.

56,0%
14,4%

20,0%
9,6%

Li interessen els temes relacionats amb la Guerra Civil 
i amb la recuperació de la memòria històrica?

Sí No M'és 
indiferent

NS/NC
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De la  mateixa  manera 

(tercera  pregunta: al  

principi de la Guerra, amb 

quin  dels  dos  bàndols 

s'hauria  sentit  més 

identificat?),  el  bàndol 

republicà  compta  amb  un 

60%  del  suport  dels 

enquestats,  mentre que el 

nacional  ni  tan sols  arriba 

al 10%. Per altra banda, és 

força destacable el fet que a un 12% dels enquestats els fos igual pertànyer a un bàndol o 

a  l'altre:  de  què  és  conseqüència  aquesta  dada?  Podem  argüir  diverses  raons:  la 

inexistència,  entre  la  joventut  actual,  dels dos bàndols que s'enfrontaren a la  contesa 

bèl·lica (la qual cosa inhabilitat la maniquea visió de la política espanyola que diu que la 

gent  de  dretes  és  directament  del  bàndol  nacional  i  la  d'esquerres,  del  republicà);  la 

indiferència  dels  joves  respecte  d'aquesta  qüestió  (cosa  que  es  veuria  reforçada  per 

l'11'20%  d'enquestats  que  no  saben  o  no  contesten);  o  la  voluntat  d'allunyar-se  de 

qualsevol rèmora d'aquella guerra fratricida (si no s'embarquen en cap bàndol, no cal que 

lluitin contra ningú). Se'n faci la lectura que se'n faci, el fet que només menys d'una de 

cada  deu  persones  doni  suport  al 

bàndol guanyador demostra la fonda i 

dolorosa petjada  que  deixaren  els  40 

anys  de  dictadura.  El  fet  (quarta 

pregunta: li sembla just el resultat final  

de la Guerra Civil?) que poc menys de 

sis de cada deu persones (un 57'60% 

del  total  dels  enquestats)  considerin 

que el  resultat  final  de  la  Guerra  fou 

injust  connecta  objectivament  amb  la 

simpatia que demostra la majoria dels 

joves  pel  bàndol  republicà,  el  perdedor;  de  nou  cal  recalcar  l'elevat  percentatge  de 

desconeixença  o  indiferència  que  aixeca  la  pregunta  (més  d'un  30% no  saben  o  no 

contesten).

9,6%

60,0%

2,4%

12,0%

4,8%
11,2%

Al principi de la Guerra, am b quin dels 
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Amb el bàndol 
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Amb el bàndol 
republicà
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igual
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En  l'antepenúltima 

qüestió  del  primer  bloc 

(cinquena  pregunta: li  sembla 

que la  Guerra  Civil  va  aportar  

alguna  cosa  positiva  a  la  

història  contemporània 

d'Espanya?)  s'hi planteja  una 

disjuntiva  força  interessant  (i 

mala  de  contestar):  la  Guerra 

Civil  ha  aportat  alguna  cosa 

positiva  a  la  història 

contemporània  d'Espanya? 

Poden veure'n  els  resultats  en 

la gràfica circular adjunta. Tot i que guanya l'opció negativa, és evident que, en no arribar 

el “no” ni al 50%, hi ha força empat entre les quatre possibles contestacions. En realitat, si 

analitzem fredament la pregunta s'hi observarà que qualsevol de les possibilitats es pot 

argumentar amb relativa facilitat:

• La Guerra Civil no va tenir coses positives.   La contesa bèl·lica no va dur 

més que milions de morts, deixà el país desolat, estancà l'economia, aturà la 

cultura  durant  anys,  acabà  amb el  govern  legítim  de  la  Segona  República, 

marcà  negativament  tota  una  generació  i  suposà  la  instauració  d'una  fèrria 

dictadura  militar  completament  antidemocràtica  i  ancorada  en  uns  valors 

totalment desfasats.

• La Guerra Civil  va tenir coses positives i coses negatives.   La Guerra va 

suposar  un  trencament  radical  amb  tot  l'anterior  i  la  dictadura  que  en  fou 

conseqüència  directa  deixà  el  país  traumatitzat  de  tal  manera  que  serà 

impossible  que torni  a  acceptar  un  règim no democràtic.  De fet,  la  Segona 

República estava abocada a una guerra civil, per la qual cosa és lògic que vagi 

succeir així.

• La  Guerra  Civil  va  tenir  coses  positives.   Aquest  període  donà  lloc  a  la 

dictadura del general Franco i eradicà del país qualsevol mena d'oposició que 

se li pogués plantejar, per la qual cosa donà a l'estat un període de 40 anys de 

pau i estabilitat.

Acceptar una o altra posició ja és inherent a l'ideari  polític  de cadascú, de la mateixa 

10,4%

44,8%

33,6%

11,2%

Li sembla que la Guerra Civil va aportar alguna cosa 
positiva a la història contemporània d'Espanya?
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manera que és lògic i legítim no contestar la pregunta (com fan l'11'20% dels enquestats), 

i més amb la dificultat que suposa aquesta, per la qual cosa l'anàlisi cal que quedi aquí.

La darrera qüestió d'aquest primer bloc (sisena pregunta: si algun membre de la 

seva família hagués estat assassinat i enterrat en una fossa comuna durant la Guerra  

Civil,  li  agradaria  que  s'obrís  la  fossa  i  que  les  restes  del  seu  avantpassat  fossin  

retornades a la seva família?) fa referència a una afer que ha estat repetidament en les 

portades dels diaris i en els informatius televisius: la restitució de la memòria històrica per 

mitjà de l'obertura i l'anàlisi minuciós de les fosses comunes. De fet, el passat 16 d'octubre 

del 2008, el famós jutge Baltasar Garzón signava un auto que iniciava una causa general 

contra el franquisme, implicant en un cas de crims contra la humanitat tota la plana major 

del franquisme i intentant reobrir totes les fosses comunes fruit de la Guerra Civil; un mes 

després,  però,  l'operació  judicial  quedaria  en  paper  mullat,  ja  que  Garzón  s'acabaria 

inhibint del cas en favor de les audiències provincials per la gran complicació i dificultat 

que havia  adquirit.  Naturalment,  en  una pregunta  de  l'enquesta  calia  fer  referència  a 

aquest candent tema d'actualitat: en la sisena qüestió, els joves eren emplaçats a posar-

se en la pell (o no) d'un familiar d'un mort i enterrat en una fossa comuna durant la Guerra 

Civil per tal de dir si voldrien o no que les restes d'aquest avantpassat fossin exhumades i 

retornades a la família. Un 57'60% de les respostes han estat afirmades, tot i que no un 

menyspreable  22'40% ha contestat  negativament;  és evident  que en un aspecte com 

aquest, que implica la presència directa de la pròpia família, la indiferència no pot ser la 

tònica dominant, per la qual cosa només un 8% de les persones contestaren que tant els 

seria que les restes fossin o no desenterrades; la resta, el 12%, respongueren no conèixer 

el tema que se'ls estava plantejant, cosa estranya tenint en compte, com ja s'ha dit  a 

bastament, que aquest ha estat un assumpte recurrent en els mitjans.

Com ja s'ha dit al principi de l'anàlisi, el SEGON BLOC fa referència a la vigència 

que té per als joves la Guerra Civil en 

l'actualitat. És balder repetir el que ja 

s'ha  dit  sobre  la  diferència  abismal 

que estan presentant les generacions 

actuals  respecte  la  dels  nostres 

pares,  ja  que  mentre  ells  encara 

s'educaren i  visqueren sota la  tutela 

del  règim  franquista,  aquest  per  als 

joves no ha estat  més que un tema 

71,2%

10,4%

18,4%

Opina que el general Franco i els altres responsables 
de la Guerra Civil haurien d'haver estat jutjats 

per crims contra la hum anitat? 

Sí No NS/NC
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d'examen  en  les  classes  d'Història.  La  primera  qüestió  d'aquest  segon  bloc  (setena 

pregunta: opina que el general Franco i els altres responsables de la Guerra Civil haurien 

d'haver estat jutjats per crims contra la humanitat?) torna a fer referència a la causa contra 

el franquisme que engegà el proppassat mes d'octubre del jutge Garzón: sobre si Franco i 

els altres responsables de la Guerra Civil haurien o no de ser jutjats per crims contra la 

humanitat, la resposta és realment aclaparadora: un 71'2% dels enquestats considera que 

sí contra el només 10'40% que creu que no. Tot i que ja s'ha anat repetint, cal recalcar-ho 

un altre cop ja que és un argument important d'aquesta anàlisi: la dictadura franquista 

imbuí a la població espanyola una por i una repressió tan brutals que, almenys de forma 

majoritària, l'escalivà de qualsevol mena de simpatia cap a aquest antic règim polític.

Tot  i  aquest  rebuig  obert 

cap al franquisme i allò que suposà, no 

passa  per  alt  als  joves  el  fet  que 

(vuitena pregunta: creu que la societat  

espanyola  actual  encara  està  influïda 

pel que va passar a la Guerra Civil?) la 

societat espanyola actual encara manté 

certes rèmores del passat i que no són 

altra  cosa  que  conseqüència  de  la 

Guerra  Civil  i  del  procés  d'enaltiment 

dels vencedors i repressió dels vençuts 

que  es  feu  durant  més  de  quatre 

dècades;  ho demostra el  fet  que 

prop  de  tres  quartes  parts  dels 

enquestats  així  ho  creuen  (un 

72'8%,  per  ser  exactes).  Tot  i 

això, resulta força evident també, 

almenys  per  als  joves  (novena 

pregunta: li sembla que en l'actual  

situació  política,  social,  cultural  i  

econòmica  d'Espanya  es  donen 

les condicions precises perquè es 

produeixi  una  altra  guerra  civil?),  que  una  nova  guerra  fratricida  en  el  si  de  l'Estat 

12,0%

71,2%

16,8%

Li sembla que en l'actual situació política, social, cultural i econòmica d'Espanya 
es donen les condicions precises perquè es produeixi una altra guerra civil? 

Sí No NS/NC
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espanyol és, a hores d'ara, força impensable: un 71'2% dels enquestats consideren que 

les actuals circumstàncies polítiques, socials, econòmiques i culturals d'Espanya no són 

gens propícies per a què es produeixi una nova contesa bèl·lica (responen afirmativament 

només el 12%). Podem fer una lectura força esperançadora d'aquestes dues preguntes: si 

resulta evident als joves que l'efecte de la Guerra encara marca, 70 anys després, la 

societat actual, vol dir que hi ha consciència real de la situació i que es farà feina per 

solucionar-la  definitivament  (perquè ja  s'ha  vist  quina  desmillorada opinió  es  té  de  la 

Guerra en si i de la pròpia dictadura franquista); naturalment, els joves són el futur de 

qualsevol país, i si els joves d'aquí no consideren que una guerra sigui viable en l'actual 

conjunció, és força descabellat pensar que aquesta pugui arribar a produir-se.

Cal ara ja que entrem en el  TERCER BLOC, que consta de les quatre preguntes 

restants i vol establir una comparació entre la vida dels joves d'avui en dia i la dels nostres 

avis, la de la generació de la Guerra. Com era d'esperar (desena pregunta: algun dels 

seus familiars va viure la Guerra Civil, és a dir, va néixer abans del 1936?), un 86'40% 

dels avis dels enquestats visqueren durant la Guerra Civil Espanyola, i sigui, ara tenen 

setanta o més anys. Tot i això (onzena pregunta: els seus avis (o alguna altra persona 

coneguda)  estan  o  estaven 

disposats  a  parlar  de  la  Guerra 

Civil  amb vostè?),  el  percentatge 

d'avis que estan disposats a parlar 

amb els seus néts sobre les seves 

vivències bèl·liques disminueix en 

nou  punts  percentuals:  només 

estan  disposats  a  parlar-ne  un 

77'60%, mentre que un 12% no ho 

volen  fer  (la  resta  -el  10'40%- 

interpretarem que no ho poden fer 

perquè no la varen viure o perquè 

els enquestats no s'han interessat 

en conèixer-la).  Aquesta circumstància demostra un fet  trist  però real:  hi  ha persones 

majors, avis, que encara tenen por de rallar de la Guerra, ja que encara tenen por que el 

que expliquin surti d'allà i acabi arribant a les orelles d'alguna autoritat que els escarmenti 

de valent per explicar aquelles experiències que, segurament, no deixaven gaire bé el 

règim anterior. A part d'això, cal no ometre el cas de les persones que prefereixen obviar 

77,6%

12,0%

10,4%

Els seus avis (o alguna altra persona coneguda) estan o estaven disposats 
a parlar de la Guerra Civil amb vostè?

Sí No NS/NC
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aquest tema de la seva conversa per no remoure en la seva ment i en els seus records 

una època tan dura i indesitjable com la que els va tocar viure: la simple reminiscència 

d'aquells temps els entristeix profundament i com que parlant-ne poden creure que no 

solucionaran  res  (el  que  està  fet,  fet  està),  prefereixen  callar  i  passar  pàgina 

silenciosament, tot i les ferides que encara resten. S'ha dit però no és balder repetir-ho: la 

petjada de la Guerra i del franquisme és fonda, molt fonda, pràcticament inesborrable per 

a molts, la por imbuïda fou tant gran i la fam patida fou tan majúscula que només en 

pensar-ho a més d'un ja se li  deu posar la pell  de gallina. Sigui com sigui,  els propis 

fantasmes  només  s'espanten  enfrontant-s'hi  i  el  fantasma  de  la  Guerra  només 

aconseguirem que s'esvaeixi abocant-hi llum, investigant-lo fins que no ens guardi cap 

secret per revelar.

Les dues darreres qüestions 

de  l'enquesta  es  refereixen  a  la 

qualitat  de  vida.  Per  un  cantó 

(dotzena pregunta: en comparació 

al seu nivell de vida, com li sembla  

que era el de la gent que va viure 

la  Guerra  Civil?),  els  resultats 

demostren  que  la  gent  és 

conscient  que  el  nivell  de  vida 

actual és infinitament millor que el 

que tingueren els que visqueren la 

Guerra (un 89'60% dels enquestats així  ho considera); per l'altre (tretzena pregunta: li  

sembla que els seus familiars patiren fam o altres mancances similars durant la Guerra  

Civil i/o en els anys posteriors?), si circumscrivim la qüestió iniciada abans en l'aspecte de 

la fam, més de tres quartes parts dels joves requerits per a l'enquesta (un 77'60%) són 

conscients que els seus avantpassats més immediats  patiren la  manca de menjar en 

primera persona, cosa que a ells no els ha succeït, com bé palesa la qüestió anterior.

89,6%

3,2%
4,8%2,4%

En comparació al seu nivell de vida, com li sembla 
que era el de la gent que va viure la Guerra Civil?

Millor que el 
meu

Igual que el meu Pitjor que el 
meu
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3. CONCLUSIONS FINALS
Talment  com s'ha  enunciat  a  la  introducció  d'aquestes  pàgines,  l'objectiu  últim 

d'aquest treball és el d'interpretar de forma general l'enquesta que s'ha vingut analitzant 

bo i intentant contestar quina és la relació que els joves del segle XXI mantenen amb 
la  Guerra  Civi  l  ,  del  final  de  la  qual  enguany  -recordem-ho-  en  celebrem  el  setantè 

aniversari.  És  evident  que  aquesta  pregunta  genèrica  té  nombroses  interpretacions  i 

possibles visions, per la qual cosa serà necessari abordar amb la profunditat que és de 

rebut els resultats de l'enquesta amb l'objectiu de donar una solució com més verídica 

millor a la disjuntiva plantejada.

a) El resultat  obtingut en la segona part de l'enquesta ens permet afirmar que  els 
coneixements històrics que la joventut actual té de la Guerra Civil són bons, 
tot i que no espectaculars (la nota mitjana és un 6'15). 

Dos dels tres factors que s'ha dit abans que explicaven aquest resultat s'han vingut 

confirmant amb la resta de l'anàlisi:

a.a) La  freqüent  concurrència  de  temes  relacionats  amb la  Guerra  en  els   

mitjans de comunicació de masses. De fet, la sisena pregunta del tercer apartat  

de  l'enquesta demostra  aquest  fet,  ja  que  fa  referència  directa  a  la  causa 

general  contra  el  franquisme  que  intentà  instruir  el  jutge  Baltasar  Garzón  i 

només un 12% de les respostes manifesten ignorar aquest assumpte.

a.b) El fet que els avis de la majoria dels enquestats vagin viure la Guerra   

Civil. Numèricament,  la  desena  i  l'onzena  preguntes  del  tercer  apartat  de 

l'enquesta ens revelen, respectivament, que un 86'40% dels enquestats tenen 

familiars nascuts abans del 36 i que en un 77'60% han parlat amb ells de la 

Guerra; és indubtable que aquestes dues circumstàncies afecten l'afirmació feta 

al principi.

Cal  tenir  ben  present,  però,  que  aquests  resultats  no  són  excessivament 
galdosos (i més si tenim en compte el nivell -baix- de les qüestions), tot i que 
són completament suficients; per això, la interpretació que podem fer-ne és la 

que tot  professor  fa  a  un  alumne que treu  un  sis:  és  suficient  i  no  està  gens 

malament,  tot  i  que  és  un  resultat  manifestament  millorable  i  caldrà  seguir-hi 

treballant perquè aquest bé no es converteixi en un insuficient sinó que esdevingui 

un notable o -qui ho sap- un excel·lent.

b) Més  enllà  de  la  consideració  del  punt  anterior  i  com  a  conseqüència  directa 
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d'aquest,  podem apuntar  també que  els joves no només coneixen la Guerra 
Civil des d'un punt de vista estrictament objectivament històric, sinó que són 
conscients  també  que  aquesta  contesa  bèl·lica  fou  una  època 
extraordinàriament  dura  i  complicada  pels  que  la  visqueren.  El  seu 

coneixement no es limita sols a les batalles, les etapes i els protagonistes militars i 

polítics de la Guerra, sinó que també inclou la cruesa que implicà el període bèl·lic: 

la fam, les mancances generalitzades, la por, la inseguretat, la repressió...

Les  preguntes dotzena i tretzena de l'enquesta són força reveladores en aquest 

sentit, ja que palesen tant que els joves actuals tenen assumit que el seu nivell de 

vida és molt millor que el dels seus avis (un 89'60% dels enquestats així ho creuen) 

com que els seus avantpassats més immediats patiren fam (ho diuen el 77'60%), 

cosa que, molt segurament, no els passa ni passarà a ells. Evidentment, el fet que 

un  78'40%  dels  enquestats  no  vulguin  viure  els  dies  de  la  Guerra  (segona 

pregunta) i que un 44'80% considerin que aquesta no aportà res de positiu a la 

Història  d'Espanya  (cinquena  pregunta)  no  fan  més  que  confirmar  la  qüestió 

apuntada al principi:  els joves tenen consciència de la crueltat i la duresa de la 

Guerra Civil Espanyola.

c) Aquesta enquesta també ens revela que l'arquetípica i recurrent imatge de “las 

Dos Españas” podem afirmar que, almenys entre la joventut  actual,  no és 
més que una rèmora del passat, una cruel divisió entre vencedors i vençuts 
definitivament superada o intencionadament oblidada. Els arguments a aportar 

en relació a aquesta qüestió són els dos següents:

c.a) Els  dos  bàndols  que  s'enfrontaren  a  la  Guerra  no  existeixen,  ni   

políticament ni socialment, entre la població espanyola actual. Les  preguntes 

tercera i quarta de l'enquesta ens ho demostren: en el primer cas i tot i que el 

bàndol que aixeca més simpaties és el republicà (amb un 60% dels suports), cal 

donar al 30'4% de les persones que no volen alinear-se al costat d'una de les 

dues faccions la importància real  que es mereixen;  en el  segon, cal  palesar 

també l'elevat percentatge de persones (el 32%) que no volen pronunciar-se 

sobre si  la Guerra tingué o no un final  just,  possiblement  perquè no senten 

grans simpaties per cap dels dos sectors enfrontats.

c.b) Tot  i  que  la  societat  espanyola  actual  encara  es  veu  influïda  per  la   

Guerra, és àmpliament acceptat el fet que la reedició de la contesa bèl·lica és 

una  idea  descabellada. En  relació  a  la  primera  part  d'aquesta  afirmació,  la 
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vuitena pregunta del tercer apartat de l'enquesta és demolidora: un 72'80% dels 

enquestats creuen que la societat espanyola actual encara es veu influïda per la 

Guerra Civil i, en especial, pel que aquesta provocà a posteriori. Paral·lelament 

a això, la pregunta següent (la novena) palesa que tot i que la situació sigui la 

que és, no és -ni de bon tros- de la gravetat de la del 36: de fet, només un 12% 

dels  enquestats  creuen  que  l'actual  conjuntura  social,  cultural,  política  i 

econòmica podria gestar una nova contesa bèl·lica davant el 71'20% que no ho 

creuen així.

d) Per  evident  que pugui  semblar,  cal  que no perdem de vista  que  la  dictadura 
franquista imbuí a la població espanyola una por i una repressió tan brutals 
que deixà en la Història contemporània d'Espanya una petjada tan fonda i 
dolorosa  que  escalivà  la  majoria  de  la  població  de  qualsevol  mena  de 
simpatia cap a aquest règim polític. L'anècdota que s'ha explicat abans sobre el 

cas d'uns avis que no volen que els gravin mentre parlen sobre la Guerra Civil és 

prou il·lustrativa  en  aquest  sentit,  tot  i  que també cal  recordar  que cap de les 

preguntes on hom podria valorar positivament  quelcom relacionat amb el  règim 

franquista són contestades a favor d'aquest: és el cas, verbigràcia, de la  setena 

qüestió,  on  més d'un  70% dels  enquestats  opinen que caldria  jutjar  el  general 

Franco i els seus subordinats per crims contra la humanitat, o de la quarta, on prop 

d'un 60% dels enquestats creuen que el resultat final de la Guerra Civil no fou just. 

Tota aquesta informació ens reporta noves qüestions i preguntes que un dia ens 

haurem de plantejar: seria efectiu que les diverses parts enfrontades en la Guerra 

Civil s'asseguessin juntes, parlessin i intentessin iniciar un procés de reconciliació? 

Els judicis faraònics contra la plana major del franquisme són realment lícits o no 

quedaran més que en paper mullat i no serviran absolutament per res? No parlar 

sense pors de cap mena d'un tema com aquest significa que la societat en el seu 

conjunt ha superat la xacra de la Guerra Civil?

Si encapçalàvem aquestes pàgines amb una endreça operística del  Macbeth de 

Giuseppe Verdi, és de rebut que l'acabem amb una sentència, en aquest cas d'Homer, 

que podria ben resumir les conclusions a què s'ha arribat: “aquell qui estima la guerra civil 

és un home sense llaços de família, sense llarg i sense llei”.

Es Migjorn Gran, març del 2009.


