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Andreu Ginés i Sánchez ens relata en aquest necessari i esclaridor Ilibre com fou La instaurado del 

franquisme al País Valendà. Doctor en Historia, després d'haver passât per la Universität de València i 

per la Universität Pompeu Fabra de Barcelona, Ginés hi explica com hi hagué una continuïtat en les 

classes dominants abans i després de la Guerra Civil; ras i curt: la burgesia privilegiada que havia 

perdut part de la seua posició dominant durant la república és la mateixa que torna a recobrar 

l'hemogonia social amb la instaurado del règim franquista. El llibre, que publica la Universität de 

València dins de la coHecció Historia i memoria del franquisme, parteix de la tesi doctoral que l'autor 

va treballar durant diversos anys sota la direcció del professor Josep Fontana. Ginés és, a més a més, 

redactor del periodic L'Accent i un membre actiu deis moviments d'alliberament social i nacional del 

nostre país.

Fes-nos cinc cèntims de com naix la idea d'investigar com s'assenta el franquisme a les nostres terres 

i com arribes a donar-li forma de llibre

La idea no és plenament meua. El meu director de tesi, en Josep Fontana, fou qui em suggerì el tema 

atés el buit historiográfic i també la relleváncia que aquest période té per a la comprensió de la 

societat actual. Vaig començar la investigado el 2000 i la tesi la vaig acabar el 2008 i posteriorment 

en vaig presentar una part al Premi Ferran Soldevila d'estudis histories. L'edició del llibre era una part 

del premi.

La tesi que mantens és que hi ha un retorn ai poder de les classes hegemòniques que havien perdut 

aquesta posició amb ia República

Sí, la hipótesi central de la meua recerca es fonamenta en la continuïtat de les classes dominants
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perdut part del seu poder politic, i durant la guerra civil van perdre, a més a més, part del seu poder 

économie. El colp d'estat i la guerra posterior son una reacciô front a l'amenaça obrera i els 

"secessionismes" perifèrics que alteraven l'ordre burgés.

Quines personatitats d'aquestes que cites et sembler! més intéressants perquè coneguem com 

s'esdevingueren els fets? Moites dels noms que apareixen ai ilibre continuen ai segle XXI sent 

honorais pels poders publics démocraties mitjançant el manteniment del titol de fill predilecte, carrers, 

etc.

N'hi ha molts noms intéressants. Molts d'ells présents a l'actualitat en la nomenclatura dels càrrers o 

d'institucions. El Barô de Carcer, per exemple, que és el nom d'una de les avingudes més cèntriques 

de la ciutat fou el primer alcalde franquista de València. A Castellô de la Plana existeix encara l'IES 

Serrano Suner... i en trobariem molts més a quasi totes les localitats valencianes, per bé que aquells 

noms de carrers amb major càrrega simbèlica foren éliminais durant la transiciô (els del tipus: 18 de 

Julio, José Antonio, la Victoria, etc.). El que és indiscutible és que gran part dels valencians que 

col-laboraren activament amb el règim durant aquest anys han aconseguit rentar-se les mans i 

aparèixer lliures de culpa, per dir-ho d'alguna manera... per aixô cal una revisiô de la histôria.

Andreu Ginés en la presentado del llibre al Col-legi Major Rector Pesset

En aquest sentit, Josep Fontana, que signa el prôleg, alerta d'aquesta etiqueta que ara sembla que 

tothom és "demócrata de tota la vida"

Si, si, a aixô ens referim precisament. Molts dels que col-laboraren amb el règim ens intenten 

convèncer que ho van fer descregudament, que en el fons, han sigut démocrates tota la vida. Però la 

realitat és que s'ho cregueren o no, l'alta societat valenciana s'hi va trobar molt a gust, i, si més no, 

en tragueren molt profit d'aquesta època negra per a la majoria de valencians i valencianes.

Hi ha una sentèneia demolidora: "setanta anys després els valencians som menys poblé i els 

treballadors i les treballadors menys conscient. D'aixó anava, al cap i a la fi, el franquisme". Fontana 

et retrau que hi ha un cert pessimisme. Què en penses?

Bé, jo em considere optimista: pense que les classes populars i els pobles son dificils de derrotar. Però 

el franquisme va fer bé la seua feina i també ho va deixar tot "ben lligat". Ens ha tocat viure una 

època difícil, és cert, però el que volia transmetre amb la frase no és que no hi ha res a fer, sino que 

la dreta ha fet bé la seua feina i que eixe ha sigut, precisament, el sentit historie del franquisme.



ExpHca'ns també una míqueta l'abast territorial de l'estudi. Has centrât l'àmbit a Castellò de la Plana I 

València, però hi ha unes directrius comunes a tot el país?

M'he centrât en aquests dos territoris per dos motius: el primer és que la zona d'Alacant estava millor 

estudiada que no pas València i Castellò de la Plana; el segon és que aquests dos territoris em són els 

més pròxims, i Intentar abastar tot el País València no era possible per qüestions de temps i de 

recursos. En tot cas, les directrius i, en general, els processos que s'hi desenvolupen són bastant 

semblants, no només al Pais Valenclà sino al conjunt deis Països Catalans. Per bé que 

admlnistrativament estem esquarterats des de fa uns quants segles, els franquistes eren ben 

conscients de l'existència d'un "fet" comò i les seues politiques foren coincidents.

Flnalment, quina adaptado hagueren de fer -si és que en feren- els franquistes al "regionalismo bien 

entendido"?

El "regionalismo bien entendido" era una manera de diferenciar-lo del régionalisme principati. Ací, la 

reivindicado de la Mengua I de la identitat valenciana mai havia tingut un carácter politlc de 

contraposició a l'essència espanyola. Però això no voi dir que el franquisme fora tolérant amb el 

valenclà ni amb la identitat pròpia, simplement que ad no calgué prohibir l'ús més enllà de l'àmbit 

domèstic perqué pràcticament no n'hi havia. La preeminència del castellà sobre el català mai no 

estigué qüestionada al Pais Valencià, ni durant la II República espanyola ni durant la guerra. És aixi 

com el valencianisme de dretes pogué adaptar-se fàcilment al règim, mentre que al Principat ho 

tingueren un poc més complicai.

Andrei! Ginés al Racó de la Corbella (Fotografía d'Oriol Claver)
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