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1.1. Agraïments

Fer una tesi doctoral no és pas una qüestió senzilla. Si bé és cert

que són moltes les hores de soledat, aquesta tasca seria encara

més feixuga sense el suport i l’acompanyament de totes aquelles

persones que, d’una manera o d’una altra, també formen part

d’aquest treball. 

Seria una injustícia obviar que el doctor i amic Joaquim

Capdevila també és en gran mesura el responsable d’aquesta

tesi doctoral. A ell vull agrair-li dues coses. En primer lloc, vull

donar-li les gràcies per haver confiat des d’un primer moment

en l’interès d’aquest treball i haver-me transmès la motivació,

els seus coneixements il·limitats i els estímuls intel·lectuals ne-

cessaris per tirar endavant aquesta recerca. En segon lloc, i tal

vegada el més important, vull agrair-li una amistat que va co-

mençar amb Joan Sales i que, no en tinc cap dubte, continuarà

més enllà d’aquest treball.  

En segon lloc, és necessària també una menció molt espe-

cial a totes aquelles persones que, d’una forma o d’una altra,

m’han acompanyat al llarg del procés. Al meu pare, per haver-

me fet créixer enmig d’una selva de llibres i haver-me ensenyat

que, sense els quals la vida seria una mica menys vida. I a la

meva mare, per haver estat sempre al meu costat, de forma in-

condicional i fos quin fos el meu humor. També a a les meves

amigues i als meus amics, (ja sabeu qui sou) per haver suportat

els moments d’absència i per haver-me animat a no deixar-ho a

mig camí. I al Basilio i l’Amparo, perquè sé que la llegiran. 

I a totes aquelles persones que, d’una forma o una altra,

han col·laborat en l’elaboració d’aquest treball. Al Josep Ignasi

i la Marta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, per tota l’ajuda pres-

tada i per la cura amb què han treballat el fons Porta; a l’Eli i al

Maya, per haver dedicat part del seu temps a la correcció i a la

maquetació; al Miquel Pueyo, per totes les vegades que m’ha
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ofert la seva col·laboració; a la Rosa Mari, per totes les seves

mostres de suport; al Josep Gelonch, pels seus consells; a la

Gemma Orobitg i al Roger Canals, per haver-me introduït en el

món de l’Antropologia Visual; i a la Universitat de Lleida i a

l’Institut d’Estudis Ilerdencs per haver cofinançat una part im-

portant d’aquesta recerca. 

Vull mostrar, a més, un record especial per a Josep Porta,

autor de la meitat de les fotografies que conté aquesta tesi doc-

toral. A ell vull agrair-li la seva entranyable conversa i la gratitud

mostrada per l’elaboració d’aquest treball. Sense ell i sense la

tasca feixuga del seu pare, Josep Porta Mesalles, aquest treball

senzillament no hagués estat possible.  

Aquesta tesi doctoral va dedicada a totes aquelles persones que

van patir la repressió franquista. En especial a la meva àvia, víc-

tima col·lateral de les bombes del Liceu Escolar. 
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1.2. Sinopsi

L’objectiu principal d’aquesta tesi doctoral és descriure el

paper desenvolupat per la festa oficial i religiosa a la ciutat

de Lleida durant els anys de la dictadura franquista. A tal

efecte, s’ha analitzat un fons de més de 1.500 imatges foto-

gràfiques que recullen algunes de les festes oficials franquis-

tes, realitzades pel fotògraf lleidatà Josep Porta Mesalles, i

pel seu fill, Josep Porta Ballespí, des de l’any 1939 fins a la

mort del dictador Francisco Franco, el 1975. L’anàlisi icono-

gràfica d’aquest arxiu reporta la vida oficial de la Lleida d’a-

quest període i permet escatir els mecanismes simbòlics

emprats pel franquisme en l’esfera local, amb l’objectiu d’en-

tendre el paper que representa la memòria col·lectiva en les

construccions dels imaginaris socials i nacionals. 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es describir el papel

desarrollado por la fiesta oficial y religiosa de la ciudad de

Lleida durante los años de la dictadura franquista. Para ello,

se ha analizado un fondo de más de 1.500 imágenes fotográfi-

cas que recogen algunas de las fiestas oficiales franquistas, re-

alizadas por el fotógrafo leridano Josep Porta Mesalles, y por

su hijo, Josep Porta Ballespí, desde el año 1939 hasta la

muerte del dictador Francisco Franco, en el 1975. El análisis

iconográfico de este archivo reporta la vida oficial de la Lleida

de este período y permite describir los mecanismos simbólicos

utilizados por el franquismo en la esfera local, con el objetivo

de entender el papel que representa la memoria colectiva en la

construcción de los imaginarios sociales.
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The main objective of this doctoral thesis is to describe the role

of the official and religious celebrations in the city of Lleida du-

ring the dictatorship of Francisco Franco. To this end, we

analysed a collection of over 1.500 photographs of Franco’s of-

ficial ceremonies, taken by Josep Porta Mesalles and his son,

Josep Porta Ballespí, from 1939 to the death of the dictator in

1975. The iconographic analysis of this archive depicts official

life during this period in Lleida, enabling the detection of the

symbolic mechanisms used by the dictatorship at the local level,

in order to better understand the role that the collective memory

plays in the construction of social and national imaginaries. 
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2. Introducció
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2.1. Origen i raons que
impulsen la recerca

L’objectiu principal d’aquesta tesi doctoral és descriure el paper
desenvolupat per la festa oficial i religiosa a la ciutat de Lleida
durant els anys de la dictadura franquista. La seva metodologia
camina a cavall entre la comunicació audiovisual, el periodisme
i l’anàlisi antropològica dels esdeveniments socials. Es tracta
d’un plantejament metodològic i epistemològic, que hibrida els
camps competencials de la seva autora i que, per tant, converteix
la imatge en una eina etnogràfica més d’accés al coneixement.
En conseqüència, aquesta recerca explora –i també explota– les
aptituds tant formatives com laborals que l’autora, periodista i
antropòloga de formació, ha assolit al llarg dels anys en qualse-
vol d’aquests dos àmbits. 

Vaig estudiar Comunicació Audiovisual a la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Mentre treballava com a pe-
riodista a l’emissora lleidatana Segre Ràdio1 (Grup Segre), vaig
llicenciar-me l’any 2009 en Antropologia Social i Cultural per
la Universitat de Barcelona (UB). Posteriorment, vaig compa-
ginar durant dos anys la meva feina com a antropòloga i inves-
tigadora a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de
Barcelona (IGOP-UAB)2 amb els estudis del màster d’Antro-
pologia i Etnografia de la UB3. Va ser per aquella època, entre
els anys 2005 i 2006, quan vaig començar a usar en les meves
recerques les eines audiovisuals com a eina metodològica d’ac-
cés al coneixement. L’objectiu d’aquest posicionament era fer
coincidir aquests dos àmbits de coneixement (la comunicació
audiovisual i l’antropologia social) en un de sol i especialitzar-
me així en els estudis culturals i en les anàlisis de les manifes-
tacions de les identitats col·lectives, a través de les expressions
i dels utillatges simbòlics de les societats complexes –les quals

1. L’any 2008, l’emissora Segre
Ràdio, que m’havia format i m’havia
vist crèixer com a periodista radiofò-
nica, va haver de tancar les seves por-
tes, a conseqüència de la crisi
econòmica que va esclatar el 2007,
amb l’escàndol de Goldman Sachs als
Estats Units i l’esclat de la bombolla
immobiliària a l’Estat espanyol.
Aquesta crisi va afectar amb força
gran part dels mitjans de comunicació
espanyols i catalans, els quals van
veure com paulatinament disminuïen
els ingressos publicitaris que els ha-
vien permès sobreviure fins aleshores. 

2. A l’Institut de Govern i Polítiques
Públiques de la Universitat Autònoma
de Barcelona (IGOP-UAB) vaig partici-
par en les següents recerques: “Se-
gregació, mobilitat i consum
residencial a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona” (investigador principal:
Mikel Aramburu, 2009), “L’emanci-
pació residencial dels joves fills i filles
d’immigrants estrangers a Catalunya”
(investigador principal: Mikel Aram-
buru, 2010), “La resignificació de la
tinença de l’habitatge a Catalunya
davant la crisi econòmica. Una aproxi-
mació a través de grups d’investiga-
ció” (investigador principal: Mikel
Aramburu, 2010) i “Segregació, ex-
clusió i consum residencial” (investi-
gador principal: Mikel Aramburu,
2011).

3. Del meu pas pel màster d’Antropo-
logia i Etnografia de la Universitat de
Barcelona en va sortir la recerca “Ne-
gociar la identitat: El procés d’autore-
presentació del col·lectiu en diàspora.
Una anàlisi des de l’Antropologia Vi-
sual” (direcció: Gemma Orobitg i co-
direcció: Roger Canals).  
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podem definir com aquells referents simbòlics i aquells signes
de la realitat, accessibles a través dels sentits i dotats amb una
alta capacitat de significació4.  

La primera recerca amb la qual l’autora vaig inaugurar
aquesta perspectiva portava com a títol “Negociar la identitat.
El procés de representació de la joventut en diàspora” (Soto,
2006), dirigida pels antropòlegs visuals, Gemma Orobitg (Uni-
versitat de Barcelona) i Roger Canals (Universitat de Barce-
lona). La investigació pretenia estudiar les dinàmiques de
creació d’identitats que es fusionen entre aquelles persones que
viuen en la diàspora, emfatitzant no només les relacions quoti-
dianes que s’estableixen entre les comunitats locals i els països
d’origen, sinó també la implicació que tenen les forces globals
i locals com a motors de construcció identitària. Del que es trac-
tava en aquesta recerca era d’entendre com es negocien les iden-
titats en un context mundial cada cop més desigual, més
interconnectat entre sí i en el qual l’Estat-nació havia deixat de
tenir el monopoli exclusiu de la construcció de les imatges iden-
titàries. Per fer-ho, vaig analitzar el procés de creació de tres
pel·lícules documentals de caràcter participatiu en les quals hi
havien pres part diversos joves d’origen estranger, veïns i resi-
dents a la ciutat de Lleida.

Més que les qualitats formals dels films, el que em resul-
tava interessant era veure’n els processos de producció i recep-
ció. Uns processos que em van permetre rebutjar, d’una banda,
la noció d’autenticitat aplicada a una cultura i una identitat to-
talment essencialitzades i immutables, ancorades en el seu pas-
sat i en el seu lloc d’origen, per poder mostrar, de l’altra, els
grups socials com a entitats heterogènies, moldejables i en un
procés de construcció i negociació constant. Aquest procedi-
ment, construït a través del cinema com a eina metodològica,
va permetre la recreació d’una “mediació cultural”, és a dir, d’un
diàleg exògam entre les diverses entitats socials que hi van par-
ticipar, que va generar, a través del control de la imatge i, per
tant, dels processos de creació identitaris, unes relaciones jeràr-
quiques, de poder, de dominació i de control social d’uns grups
per sobre d’uns altres5. 

Posteriorment, l’interès per la qüestió de les identitats
col·lectives i de les seves representacions simbòliques em va
portar a formar part del Grup d’Estudis de la Cultura i de les
Identitats a l’Europa Contemporània (GECIEC)6, adscrit al De-
partament de Comunicació Audiovisual i Periodisme de la Uni-

4. Agraeixo aquesta definició al doc-
tor Joaquim Capdevila. 

5. D’aquesta recerca n’han sortit pu-
blicats diversos articles d’investigació,
entre els quals destaquen Soto
(2006), Serés i Soto (2014), Soto i
Visa (2014) i Feixa i Soto (2012). 

6. Des de la seva creació, el GECIEC
ha organitzat el Primer Simposi Inter-
nacional “Imaginaris nacionals mo-
derns (segles XVIII-XXI). Cap a un
enfocament complex” i ha publicat el
llibre Capdevila, Lladonosa i Soto
(2015). 
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versitat de Lleida i reconegut com a Grup de Recerca Emergent
per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de
la Generalitat de Catalunya (AGAUR) per al bienni 2014-20167.
Tot plegat em va permetre guanyar una beca predoctoral d’un
any i mig atorgada per la Universitat de Lleida, a través de la
qual vaig poder esbossar les línies principals d’aquesta recerca. 

Com acostuma a succeir en la major part dels casos, l’e-
laboració d’aquesta tesi doctoral ha estat feixuga, sobretot des-
prés d’haver esgotat el període de 18 mesos de finançament.
Un cop superada aquesta etapa, he hagut de compaginar la re-
dacció d’aquest treball amb les tasques com a docent univer-
sitària, com a periodista en diversos mitjans de comunicació
locals i, més recentment, com a editora a l’empresa Pagès edi-
tors. Així doncs, el resultat d’aquesta recerca és el fruit d’un
any i mig de beca predoctoral (a càrrec de la Universitat de
Lleida i amb la col·laboració de l’Institut d'Estudis Ilerdencs)
i de dos anys i mig més de compaginar diverses feines remu-
nerades amb la redacció final.

Seria una injustícia obviar que el doctor Joaquim Capdevila
és en gran mesura el responsable intel·lectual d’aquesta tesi doc-
toral. Sempre al voltant d’una tassa de cafè –per a ell– i d’una
tassa de tè –per a mi–, tots dos hem anat definint conjuntament
l’enfocament i la perspectiva d’aquesta recerca. Progressiva-
ment, hem dibuixat uns camins i n’hem esborrat uns altres, fins
a fixar de forma definitiva la hipòtesi, la metodologia i el marc
teòric, els quals han permès constituir el corpus interpretatiu
d’aquesta recerca. Senzillament, la finalització d’aquesta tesi
doctoral no hagués estat possible sense la dedicació, l’esforç i
els suggeriments del professor i amic, Joaquim Capdevila. 

7. Fora del GECIEC també he treballat
en diversos projectes de recerca, que
segueixen la mateixa línia de recerca,
entre els quals cal destacar, per exem-
ple, “Els i les joves a Lleida” (2014-
2015), “GENING, la generación
indignada. Espacio, poder y cultura en
los movimientos juveniles del 2011”,
el projecte I+D del Ministeri d’Educa-
ció [CSO2012-34415] (2013-2015) i
el projecte “JOVIC. Joves, immigració
i convivència a Lleida” (2010-2011).
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2.2. Descripció de la recerca,
objectius i hipòtesis

Són molts els historiadors que, des d’una perspectiva local, han
estudiat la petjada sociopolítica que el règim franquista (1939–
1975) va deixar a la ciutat de Lleida. Des de les aportacions que
Josep Lladonosa va fer durant la segona meitat del segle passat,
la història local de la dictadura ha estat àmpliament estudiada per
investigadors i científics socials, els quals, des de dimensions
complementàriament diverses, han abordat aquest tema en qual-
sevol dels seus àmbits (com per exemple: Solé i Sabater, 1885;
Barallat, 1994; Barrull, Jarne i Mir, 2003; Gelonch, 2012; Jarne,
2001; Lladonosa, 1990; Pueyo, 1984; Sanvicén, 2003 i Solé,
1998). Aquestes recerques han estudiat el franquisme a la ciutat
des d’una perspectiva històrica, geogràfica, econòmica i de gè-
nere, entre d’altres. L’estudi que tenim entre mans s’incorpora a
aquestes aportacions i afegeix, des d’una perspectiva antropolò-
gica i visual, una nova mirada a les recerques locals que han ana-
litzat l’empremta que el règim franquista va deixar a la ciutat. 

L’objectiu principal d’aquesta tesi doctoral és descriure el
paper desenvolupat per la festa oficial i religiosa a la ciutat de
Lleida durant els anys de la dictadura franquista. A tal efecte, s’ha
analitzat un fons de més de 1.500 imatges fotogràfiques que re-
cullen algunes de les festes oficials franquistes8, realitzades pel
fotògraf lleidatà Josep Porta Mesalles, i pel seu fill, Josep Porta
Ballespí, des de l’any 1939 fins a la mort del dictador Francisco
Franco, el 1975. L’anàlisi iconogràfica d’aquest arxiu reporta la
vida oficial de la Lleida d’aquest període i permet escatir els me-
canismes simbòlics emprats pel franquisme en l’esfera local, amb
l’objectiu d’entendre el paper que representa la memòria col·lec-
tiva en les construccions dels imaginaris socials. 

Aquesta perspectiva s’emmarca en un procés sociològic de

8. Els annexos d’aquest treball in-
clouen també una descripció deta-
llada de cadascuna d’aquestes 1.500
fotografies. Aquesta primera anàlisi
inclou els següents apartats: número
de la fotografia, data, descripció ge-
neral, descripció densa, tipus de ri-
tual, ritual, localització, símbols que
hi apareixen i format de la fotografia. 
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caire més global, a través del qual els estats-nació esdevenen
estats culturals i generen, en conseqüència, un imaginari i una
cultura nacionals, assumits de forma col·lectiva i recognoscibles
per totes les capes de la població (Mezzadra, 2008). Aquest pro-
cés de construcció i de legitimació històrica i nacional inclou la
traducció de l’hegemonia cultural i política en un seguit d’ima-
ginaris, mites i símbols fundadors, de caràcter quasi cosmogò-
nic. Segons el filòsof Gonçal Mayos, aquests imaginaris estan
formats per un corpus d’obres literàries, artístiques, filosòfiques
i científiques, les quals configuren una imatgeria assumida com
a pròpia, generalment reconeguda, i oficialment i nacional iden-
tificable (Mayos a Capdevila, Lladonosa i Soto, 2014). Més
enllà d’aquest corpus literari, els estats-nació elaboren també un
corpus de material simbòlic, format per discursos i narratives
nacionals i identitàries, que es fan recognoscibles a través dels
sentits en l’espai públic i col·lectiu. 

És justament aquest material simbòlic, recollit en les festi-
vitats oficials del franquisme, el que s’analitza en aquesta tesi
doctoral. L’estudi se centra sobretot en els primers anys del règim
(1939-1945), tot i que també repassa algunes de les festivitats ofi-
cials celebrades per les institucions franquistes durant el període
d’obertura econòmica i social del Nuevo Estado (1959-1975).
Aquesta anàlisi ens permetrà distingir els mecanismes simbòlics
emprats pel franquisme en l’esfera local a fi de socialitzar uns
universos de valors morals, ideològics i polítics a partir dels quals
el règim mira de construir la seva identitat. 

Tal vegada, la novetat principal d’aquesta recerca descansa
en l’ús de la fotografia com a font gairebé exclusiva d’accés al
coneixement històric i social. A diferència d’altres investiga-
cions de temàtica similar que usen els tradicionals documents
escrits, orals o bibliogràfics, el nostre corpus analític, format
per unes 1.500 imatges fotogràfiques, camina a cavall entre les
ciències socials i l’ús de la imatge com a document d’accés al
coneixement sociològic i antropològic. En aquest sentit, André-
Georges Haudricourt deia que, en realitat, “el que caracteritza
una ciència és el punt de vista i no l’objecte”9 (a Débray, 2001:
13) i, en conseqüència, aquesta tesi doctoral ofereix –o almenys
així ho intenta– una mirada nova a un tema tradicional. 

Entesa com un recurs imprescindible per a les ciències so-
cials, la fotografia ofereix en el marc d’aquesta recerca una
doble oportunitat epistemològica: per una banda, permet l’ob-
tenció d’informacions precises d’allò que Burke (2005) ano-
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mena “la petita història dels detalls” i, per l’altra, facilita l’accés
a un tipus de coneixement privilegiat –i sovint poc utilitzat en
les recerques de caràcter sociològic i antropològic– sobre els
punts de vista generals, els contextos, les ideologies i els marcs
de significació que s’oculten rere les manifestacions públiques. 

En aquest sentit, considerem que les imatges fotogràfiques
recollides en el fons de Josep Porta, actualment a disposició de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, oferei-
xen un document privilegiat per analitzar narrativament i sim-
bòlica un doble procés. Ens referim al procés de consolidació i
legitimació de la dictadura a Lleida, per una banda, i al de cons-
trucció d’aquells relats simbòlics que nodreixen la identitat na-
cionalfranquista, per l’altra. 

En conseqüència, aquesta recerca inaugura un camí encara
desert en el context acadèmic de les Terres de Ponent. Centrant-
se en la dimensió simbòlica del poder, aquesta investigació ofe-
reix la possibilitat d’escatir les estratègies amb les quals els
aparells ideològics de l’Estat (Althusser, 2011) s’instauren en les
xarxes de poder locals i despleguen, sota una aparença d’espon-
taneïtat festiva, la seva ideologia arreu del territori. L’enfocament
simbòlic que pren aquesta recerca permet inferir els mecanismes
–els marcs de significació i els mons de sentit– emprats a nivell
local per les esferes de poder –l’Estat i l’Església principalment–
, en el seu procés de legitimació i de construcció identitària. 

Cal mencionar també que la metodologia i l’enfocament
epistemològic utilitzats no han pretès pas dibuixar un recorregut
precís a través de la petjada històrica i política que el règim fran-
quista va deixar a la ciutat. Són moltes i de molt bona qualitat les
investigacions que ja s’han centrat en aquest tema, des d’una pers-
pectiva històrica i local (Solé i Sabater, 1885; Barallat, 1994; Ba-
rrull, Jarne i Mir, 2003; Gelonch, 2012; Jarne, 2001; Lladonosa,
1990; Pueyo, 1984; Sanvicén, 2003 i Solé, 1998, entre d’altres).
Aquesta recerca, tot i tenir la intenció explícita de sumar-se als
estudis locals i comarcals elaborats fins ara, ha optat per intro-
duir-se en les dimensions simbòliques del règim, des d’una pers-
pectiva de caràcter socioantropològic, tot procurant analitzar, a
través de la imatge de la festa institucional local, el procés de
construcció, d’assentament i de legitimació de la dictadura a la
ciutat. Així doncs, el tema principal d’aquest estudi ha obligat a
anar acariciant constantment la disciplina de la història, però els
seus objectius no pretenen pas l’exhaustivitat històrica, sinó, més
aviat, l’enfocament sociològic i antropològic sobre les estratègies

9. Debráy explica que “si observem
l’ampli aspectre de les ciències so-
cials, veurem que cada una d’elles
entra en la massa des d’un angle
d’incidència singular” (2001: 13).
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d’implantació social i simbòlica del franquisme a Lleida. 
Com veurem, partim de la hipòtesi que cap forma de poder

és capaç de perpetuar-se sense un entramat simbòlic que li con-
fereixi certa legitimitat i tampoc sense un dispositiu ideològic
que li permeti justificar no tan sols la seva existència, sinó també
les seves accions (Hobsbawm, 1983; Weber, 1969; De Moraes,
2007; Box, 2010; Pintos, 1995; Baczko, 2005 i Gelonch, 2012
entre d’altres). Per custodiar la seva quota de poder autoritari,
el poder necessita el desplegament d’un ventall simbòlic de
marcs de significació que li permetin legitimar els fenòmens so-
cials, les seves representacions, la naturalesa del seu poder i les
seves formes d’expressió col·lectiva. 

En aquest sentit, la perspectiva simbòlica utilitzada en
aquesta recerca permet descobrir i descriure les importants re-
percussions socials i ideològiques de les pràctiques del poder,
entenent que la ideologia –i els processos identitaris que se’n
desprenen– no és un concepte merament abstracte i natural, sinó
que està totalment immersa en aquelles pràctiques socials con-
cretes que hi són configurades. L’enfocament simbòlic de la re-
cerca ha permès fer evidents les implicacions ideològiques i
socials que, a través de la utilització del llenguatge al·legòric,
sovint es mantenen ocultes i adquireixen una aparença de quo-
tidianitat i de naturalitat desapercebuda. 

Cal també tenir en compte que la perspectiva simbòlica presa
en aquest estudi no pretén pas minimitzar ni la repressió ni la vio-
lència física10 que la dictadura va exercir sobre la població civil
lleidatana, sinó obrir una nova línia de treball inexplorada fins ara
al territori local: la de la construcció simbòlica i la consegüent es-
tratègia legitimadora del poder. Aquesta perspectiva ens ha per-
mès explicar els mecanismes de construcció de la ideologia
nacionalcatòlica i de la seva identitat, creades i difoses per una
minoria institucionalitzada que va participar vivament en l’acti-
vitat política, cultural i religiosa de la ciutat de Lleida. 

Per tant, ja podem assegurar que cap forma de poder és
capaç de perpetuar-se sense un tramat simbòlic que li confereixi
legitimitat. Tampoc sense un dispositiu ideològic que li permeti
justificar la seva existència i les seves accions (Hobsbawm,
1983; Weber, 1969; De Moraes, 2007; Box, 2010; Pintos, 1995;
Baczko, 2005 i Gelonch, 2012, entre d’altres). Partint d’aquest
supòsit, aquesta tesi doctoral té com a objectiu principal inferir
i fixar les formes, les narratives i les estratègies simbòliques que
el franquisme desplega a la ciutat de Lleida entre els anys 1939
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i 1975. Aquest objectiu principal ens ha permès socialitzar els
marcs de representació simbòlica, evocats per l’utillatge simbò-
lic –rituals de tipus i complexitat diversa, simbologia, institu-
cions, etc.–, el qual defineix els universos de valors morals,
ideològics i polítics del règim franquista. 

A tal efecte, s’ha analitzat el prolix fons fotogràfic de Josep
Porta Mesalles i Josep Porta Ballespí, el qual reporta la vida ofi-
cial de la Lleida d’aquest període i que ens ha permès explorar
les capacitats de la fotografia com a eina metodològica d’accés
al coneixement social.

En definitiva, els objectius d’aquesta recerca són:
—Escatir els mecanismes simbòlics emprats pel franquisme en

l’esfera local a fi de socialitzar uns universos de valors mo-
rals, ideològics i polítics a partir dels quals el règim mira de
construir la seva identitat, la qual, tot i restar lluny del plura-
lisme, sí que pot presentar uns vessants de sentit diferenciats: 

• Identificar els mites fundacionals del règim franquista i ana-
litzar el corpus de material simbòlic, format per discursos
i narratives nacionals i identitàries.

• Observar no tan sols la praxis política, sinó també el nou
ordre simbòlic i moral.

• Descriure el paper desenvolupat per la festa oficial i reli-
giosa a la ciutat de Lleida durant els anys de la dictadura
franquista.

• Examinar i detallar les matrius rituals que configuren les
festivitats oficials i religioses del fraquisme. 

—Explorar les capacitats de la fotografia com a eina d’accés al
coneixement social: 

• Construir un marc teòric que justifiqui l’ús de la fotografia
com a metodologia vàlida per a les ciències socials. 

• Aplicar de forma empírica els resultats obtinguts en aquesta
primera reflexió teòrica. 

• Ressenyar els continguts iconogràfics de les fotografies del
fons Porta i detallar els elements que hi apareixen. 

10.  La guerra es va acabar oficial-
ment l’1 d’abril del 1939, però la vio-
lència física i repressiva va continuar
fins al final de la dictadura, l’any
1975. Segons Josep Gelonch (2013),
la fi del conflicte bèl·lic va anar acom-
panyada també del desplegament de
tot un conjunt legislatiu repressiu que
tenia com a objectiu acabar amb la
memòria dels vençuts. Entre els rè-
gims dictatorials europeus que van
monopolitzar gran part de l’Europa
del segle XX, el franquisme va ser el
que va executar més persones per
motius polítics en temps de pau. Al
voltant de 50.000 persones van ser
executades entre el 1939 i el 1949,
xifra descomunal que se sumava als
aproximadament 100.000 persones
afusellades durant la guerra. No s’hi
compatibilitzen els morts de fam o
malaltia a les presons franquistes, les
quals, segons dades oficials, a finals
del 1939 i durant el 1940, allotjaven
uns 270.000 reclusos (Gelonch,
2013: 20).   
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2.3. Estructura del treball

El primer apartat d’aquest treball fa un recorregut exhaustiu per
les aportacions teòriques que, des del seu naixement, han valorat
la possibilitat d’usar la imatge fotogràfica com un document his-
tòric i sociològic de pes. Si bé la fotografia ha estat sistemàti-
cament relegada a la funció subsidiària d’il·lustradora de textos,
cada cop són més les veus que reclamen que la imatge deixi
d’estar supeditada a la paraula escrita i trobi un espai propi de
significació. En aquest sentit, és important entendre la imatge
lluny de les teories positivistes que la descriuen com un reflex
del món real i capir-la com un element de creació i recreació de
les identitats socials i col·lectives. 

El segon apartat té una doble dimensió epistemològica, la
qual camina a través de les principals aportacions teòriques que,
ja des dels anys seixanta del segle passat, coincideixen en con-
templar la realitat com el fruit d’un complex procés de cons-
trucció social i col·lectiva. En primer lloc, es treballen autors
com Berger i Luckman, Saussure, Barthes, Foucault i Van Dijk,
els quals assenten les bases del marc teòric d’aquest treball, que
reconeix que les coses no signifiquen per sí mateixes, sinó que
són construïdes a través de diversos sistemes de representació
social. En segon lloc, el lector/a trobarà una reflexió durkhe-
miana sobre la festa, compresa aquesta com un esdeveniment
funcional en les societats complexes i com un vehicle de cons-
trucció, expressió i reproducció de la identitat col·lectiva

En tercer lloc, el treball desgrana els processos simbòlics
de construcció de les narratives franquistes locals i de les iden-
titats nacionals i socials que se’n desprenen. L’anàlisi de les
aproximadament 1.500 fotografies de festes institucionals i re-
ligioses reporten la vida oficial de la Lleida franquista i des-
criuen els mecanismes simbòlics de legitimació social, emprats
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pel règim en l’esfera local. Aquests relats permeten entendre,
per una banda, els factors constituents de la identitat franquista
a la ciutat (històrics i mítics, polítics i religiosos, territorials i
etnonacionals) i, per l’altra, discernir els mecanismes que usa
el poder per a la seva legitimació social. A través d’aquesta anà-
lisi, es visibilitza el saber tàcit subjacent i els fonaments visuals
i simbòlics, a través dels quals el poder ordena i testimonia la
seva presència en l’exercici del govern.

Finalment, l’últim apartat ofereix una visió panoràmica de
les principals conclusions recollides en aquest estudi. En aquest
apartat, s’expliquen, entre d’altres, les aportacions sobre la di-
mensió miticosimbòlica del poder, sobre els trets bàsics de la
ideologia franquista a Lleida, sobre la festa com a vehicle d’ex-
pressió de l’autoritat dominant i sobre la fotografia com a eina
legítima d’accés al coneixement. 
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3. Metodologia i descripció
de l’objecte d’estudi
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3.1. Descripció del fons Porta

Josep Porta Mesalles va nèixer l’any 1908 a Ballobar (Osca),
però al cap de tres mesos es va traslladar a Lleida amb la seva
família, que es dedicava a la construcció. Quan tenia nou
anys, Josep Porta Mesalles va entrar a treballar com a apre-
nent a l’estudi de Victoriano Muñoz i va ser així com, per
primera vegada, va entrar en contacte amb el món de la foto-
grafia. L’any 1934, es va casar amb Esperança Ballespí i un
any després va néixer el seu primer i únic fill, Josep Porta
Ballespí, amb qui també treballaria fins al dia de la seva
mort. Després de la Guerra Civil, Josep Porta (pare) va deci-
dir establir-se pel seu compte, muntar un estudi propi i apli-
car per al seu lucre empresarial els coneixements que havia
après als tallers d’altres fotògrafs locals, com Victoriano
Muñoz, Emilio Gausí i Lluís Corbella (Rodríguez, 2006). 

El primer estudi el va muntar a començaments dels anys
quaranta, en un altell situat a la plaça Paeria de Lleida, a sobre
de la coneguda Farmàcia Clavera. L’any 1942, la família Porta
es va traslladar al número 2 de la plaça Sant Joan, un primer
pis situat sobre uns magatzems de roba i quatre anys més tard,
el 1946, van mudar definitivament l’estudi al número 21 de la
mateixa plaça, on juntament amb el seu fill, Josep Porta Ba-
llespí, va desenvolupar tota la seva activitat professional, fins
al 1991. Des de la fundació del seu estudi fotogràfic i fins a
l’any 1953, Josep Porta Mesalles va treballar colze a colze
amb la seva dona. Ell s’encarregava de la part artística del ne-
goci, mentre que Esperança Ballespí s’ocupava de la secretaria
de l’estudi. A partir del 1953, Josep Porta Ballespí entra en el
negoci familiar i s’encarrega preferentment de les fotografies
de reportatge (Rodríguez, 2006: 211). 

Encara avui, moltes persones asseguren haver passat per
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aquell edifici, coincidint amb algun dels moments clau de la
vida: la primera comunió, el servei militar, el casament, el bateig
d’un fill o, fins i tot, la mort d’algun familiar. L’estudi “Foto-
grafia J. Porta” s’havia convertit en un dels centres neuràlgics
de la ciutat i recollia els moments importants tant de la vida in-
diviual com de la vida col·lectiva de la ciutat. 

La família Porta havia convertit casa seva en un estudi fo-
togràfic. Era llarg i fred. El pis era tan gran que des d’un extrem
es podia veure la rambla Ferran i, des de l’altre, la plaça Sant
Joan. L’entrada estava presidida per un taulell, que era el regne
de l’Esperança, la qual s’encarregava de dur un registre de totes
les persones que visitaven l’estudi. A mà dreta hi havia una gran
sala amb els decorats i l’attrezzo necessaris per a les sessions
fotogràfiques: hi havia una llar de foc, unes butaques, un toca-
dor, unes cadires i, fins i tot, un canviador. Tot estava disposat
per simular els escenaris fotogràfics més diversos. A l’altra
banda de la casa, la família Porta hi tenia les sales de revelatge
i les seves habitacions particulars. 

En aquest sentit, l’arxiver de l’Institut d’Estudis Ilerdencs
de Lleida, Josep Ignasi Rodríguez, explica que: 

El mètode de treball de l’estudi fou sempre el mateix: quan entrava
un client, la  persona que estava al darrere del taulell, la qual durant
mols anys fou Esperança  Ballespí, treia un sobre on apuntava el
cognom de l’usuari i feia constar anotacions  diverses, com el nú-
mero de còpies i la seva mida, la data de lliurament de les fotogra-
fies, el preu, si l’encàrrec era urgent, si s’havia de trametre per
correu (i consta l’adreça), o si passaria una altra persona a recollir-
lo. A continuació el o els personatges passaven a uns vestidors on
es podien canviar de roba, posar-se l’uniforme (els militars), can-
viar els bebès, pentinar-se o inclusivament maquillar-se. 

Mentrestant els Porta carregaven els suports amb les plaques ne-
cessàries dins de la cambra fosca annexa. Després d’un complicat
procés de composició, on cada element tenia la seva funció i cada
focus la direcció de la llum, es realitzava la imatge, normalment
una placa, i el personatge abandonava l’estudi. 

(...)

Posteriorment el negatiu era processat als laboratoris i a continua-
ció es feia una còpia per contacte directe, la qual constituïa una
imatge de treball sobre la que els Porta apuntaven les dades de la
còpia final; normalment s’hi marcava amb llapis les zones per acla-
rir o enfosquir, els defectes que calia dissimular, remarcar els plecs
del vestit de núvia, etc.; precisament aquest copió, que es guardava
amb el negatiu com hem dit abans, l’autèntica base dels retrats d’es-
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tudi ja que era una còpia directa sense alterar, i moltes vegades bas-
tant diferent a la còpia final. A continuació el negatiu passava al
laboratori de retoc on els operaris, sempre dirigits per Josep Porta
Mesalles, realitzaven els canvis anotats i treien la còpia final que
es lliurava al públic (Rodríguez, 2006: 3).

(...)

Ells guardaven els negatius de dues formes diferents, segons una
doble classificació d’acord amb les mides del negatiu original: tenien
una sèrie de capses de cartró amb rodets de petit i mig format (bàsi-
cament mides de 35 mm i 6 x 6 cm) i d’altres capses amb plaques de
gran format, i mides de 9 x 12, 10 x 15, i 13 x 18 cm); tot es reduïa a
considerar pel·lícula en rotlle i pel·lícula plana (aquesta darrera en su-
port plàstic o vidre). Un fet, que també veurem en els retrats d’estudi,
és que els Porta sempre apuntaven en els sobres que guarda en els ne-
gatius, el nom de la persona que havia encarregat el treball, dada molt
important a l’hora de documentar les imatges (Rodríguez, 2006: 2).

L’any 1994, Josep Porta Ballespí dóna el fons fotogràfic de la
família a l’IEI, la fundació pública de la Diputació de Lleida ,
que s’integra automàticament a l’Arxiu Fotogràfic del Servei
d’Audiovisuals, actualment dirigit per Josep Ignasi Rodríguez.
La donació, segons explica l’arxiver: 

(...) aplegava tant els materials gràfics realitzats al llarg dels anys,
com els mitjans utilitzats per a aquesta fi, és a dir, les nombroses cà-
meres, incloent-hi la col·lecció particular de Josep Porta Ballespí, tots
els aparells del laboratori fotogràfic, el mobiliari de l’estudi, els sis-
temes d’il·luminació, els decorats fotogràfics i, finalment, el conjunt
bibliogràfic format per llibres i revistes especialitzades en fotografia,
col·leccionat a través dels anys (Rodríguez, 2006: 1). 

En el moment de materialitzar la donació, Josep Porta Ballespí
va expressar la voluntat que el fons romangués al mateix estudi,
on el seu pare havia exercit durant més de seixanta anys. I així
va ser fins a l’any 2012, quan la Diputació va deixar d’arrendar
l’edifici i traslladar tot el material a les instal·lacions de la cor-
poració provincial. 

Avui, el fons fotogràfic Josep Porta està situat físicament
al complex de la Caparrella i digitalment a la seu de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs i té més de mig milió de fotografies, les
quals il·lustren la ciutat de Lleida en un període comprès entre
els anys trenta i noranta del segle passat. L’arxiu recull la versió
local de la història de la creació d’un estat modern, democràtic
i interclassista. El nombrós material del llegat demostra aquesta
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evolució i recull, en diversos formats fotogràfics, la reproducció
d’una multitud d’actes socials i d’esdeveniments de tot tipus:
fotografies institucionals, imatges festives i industrials, il·lus-
tracions de la vida social de la ciutat i un gran apartat dedicat
també a la fotografia d’estudi. 

Segons la pàgina web de l’Institut d’Estudis Ilerdencs
de Lleida, les primeres fotografies del fons Porta daten de
principis de la dècada dels anys vint, tot i que no serà fins a
l’any 1939, quan Josep Porta Mesalles s’estableix com a fo-
tògraf pel seu compte, que l’arxiu comença a constituir-se
com a tal. El fons està dividit segons el format dels negatius
i del tipus de fotografia12:

• Fons antic: Format per 558 plaques de vidre. És el fons
més antic, dels anys 1930 i 1940. La majoria de les imatges
són de la ciutat de Lleida, tot i que també n’hi ha algunes
de la província. 

• Retrats d’estudi: Format per 101.164 fotografies realitza-
des a l’estudi fotogràfic de la família Porta, situat a la plaça
Sant Joan, 51. Les imatges recullen “casaments, comu-
nions, famílies, escoles, disfresses, futbolistes, etc.”. Són
fotografies privades que només les poden consultar les per-
sones que van fer l’encàrrec i la seva família i també in-
vestigadors que realitzen estudis d’interès públic.

• Retrats carnet: Format per 79.905 fotografies mida carnet.
Són imatges privades que només les poden consultar les per-
sones que van fer l’encàrrec i la seva família i també investi-
gadors que realitzen estudis d’interès públic.

• Reportatges de gran format: Format per 9.390 fotografies
fetes per encàrrec, amb una mida que va des de 13x18 fins al
6x6. Es tracta principalment de fotografia industrial (apara-
dors de botigues, detalls de maquinària, etc), però també es
poden trobar imatges d’altres qüestions d’interès local com
fires, escoles, processons, etc. 

• Reportatges de petit format: Consta de 14.966 reportatges
en rodet de 135 mm efectuats per encàrrec (casaments, foto-
grafia industrial, esport, etc.). 

12. Aquesta informació es pot trobar
en el següent enllaç:
http://www.fpiei.cat/es/serveis/servei-
audiovisuals/fons-porta (darrera con-
sulta: 30 de desembre del 2014). 
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• Fons bibliogràfic i material fotogràfic: Monografies i pu-
blicacions periòdiques de fotografia i material fotogràfic. 

—Dates extremes: 1930-2007

—Volum de la unitat de descripció:

· Plaques de vidre: 27.640 plaques

· Plaques d’acetat de diversos formats: 163.370 plaques

· Negatius de diversos formats (135 mm, 6x6, 110 mm, etc.):
11.612 rodets amb un total de 230.919 imatges

· Positius paper: 16.427 còpies de laboratori, proves de repor-
tatges d’estudi, etc.

· Pel·lícules: 128

· Llibres: 250

· Revistes: 25 
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3.2. El mostreig de la recerca 

Com hem dit, la recerca s’ha realitzat mitjançant l’anàlisi d’unes
1.500 fotografies fetes entre el 1939 i el 1975 pel fotògraf llei-
datà Josep Porta Mesalles i pel seu fill Josep Porta Ballespí.
Aquestes instantànies recullen les festes oficials –polítiques i
religioses– celebrades durant la dictadura a  la ciutat de Lleida. 

Aquest treball ha utilitzat l’audiovisual com a eina d’a-
nàlisi qualitativa d’accés al coneixement social. Del total d’i-
matges que es conserven al fons, s’ha optat per utilitzar
només aquelles que il·lustraven les festivitats institucionals
i religioses del franquisme, mentre que, per garantir el dret a
la privacitat de les persones fotografiades, s’han obviat aque-
lles imatges de caràcter privat. Per tant, l’objectiu del mos-
treig no ha estat la representació estadística –nombre de
fotografies–, sinó la descripció i la comprensió –qualitat de
les imatges seleccionades. 

Els objectius d’aquesta recerca exigien, més aviat, un
treball intensiu en termes de significació i no pas un treball
ampli en termes d’extensió del nombre d’unitats analitzades.
La selecció de la mostra ha estat intencional i s’han escollit
per motius de riquesa informativa. S’ha procurat que la va-
riabilitat de la mostra fos suficientment gran com per garan-
tir la diversitat dels discursos. La mostra s’ha tancat en unes
1.500 fotografies i s’ha considerat que superar aquest nú-
mero podia saturar la mostra i que ampliar el mostreig ja no
oferiria cap informació rellevant. Davant de la progressiva
incorporació de mostres a l’anàlisi, s’ha optat per aplicar el
factor de saturació de la informació. Això vol dir que la in-
troducció de nous casos d’anàlisi no incorporava res de nou
a l’estudi, doncs la seva selecció ja començava a oferir in-
formacions redundants. 
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Per tant, considerem que el mostreig garanteix:

—La variabilitat de discursos i informacions

—L’heterogeneïtat de la mostra quant a la variabilitat tem-
poral i temàtica

L’organització del mateix fons diferencia les fotografies-re-
portatge d’aquelles imatges realitzades a l’estudi fotogràfic
de la família Porta. Es tracta d’una primera segmentació im-
portant, ja que ens permet descartar, a priori, una part signi-
ficativa del material a estudiar: 

—En primer lloc, el fons Porta recull les fotografies d’estudi,
realitzades a l’establiment comercial que la família tenia
a la plaça Sant Joan de Lleida13. Es tracta d’una col·lecció
d’imatges de caràcter privat (sobretot retrats individuals i
col·lectius) que, en estar protegides pel dret a la intimitat,
no poden ser publicades sense el consentiment previ de les
persones que hi són representades. En el context d’aquesta
tesi doctoral, l’anàlisi d’aquest ingent ventall de fotogra-
fies és impracticable, a raó dels nostres interessos perso-
nals i acadèmics, a la majúscula envergadura del fons
fotogràfic i al termini de realització d’aquest treball. 

—D’altra banda, el fons Porta inclou també un bon gruix de fo-
tografies de reportatge. Es tracta d’unes imatges que s’apro-
ximen molt més al nostre interès acadèmic particular i que
recullen més de 15.000 instantànies les quals, justament pel
fet de ser fotografies d’encàrrec, es defineixen per la seva
gran diversitat temàtica. Ara bé, de la mateixa manera que
amb les fotografies d’estudi, la nostra investigació es veu
obligada a descartar necessàriament una part important del
material de les imatges de reportatge (fotografies de bodes,
aniversaris, comunions i actes privats, entre molts altres) per-
què la seva publicació contradiria, un cop més, el dret a la in-
timitat de les persones que hi són representades. 

A causa de la impossibilitat legal i temporal d’analitzar tot el
fons fotogràfic de l’arxiu, el material utilitzat per al desenvo-
lupament d’aquesta tesi doctoral és el d’aquelles fotografies
de reportatge realitzades per la família Porta (pare i fill, in-

13. L’any 2012, la Diputació de Lleida
va decidir tancar l’estudi del fons
Porta, que mantenia a la plaça Sant
Joan De Lleida. La dificultat per conti-
nuar pagant les mensualitats del local
van obligar la institució a  tancar la
porta a l’espai que durant dècades
havia ocupat l’estudi de Josep Porta i
per on havien passat centenars de
lleidatans a retratar-se en algun dels
moments importants de la vida (nai-
xements, bateigs, comunions, bodes
o, fins i tot, també defuncions). 
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distintament) entre els anys trenta i els setanta-cinc del segle
passat, i les quals recullen els esdeveniments públics de la
vida religiosa, política i social de la ciutat de Lleida. Es tracta
d’imatges, la majoria de les quals estan fetes per encàrrec i
recullen una part important dels actes i esdeveniments públics
realitzats a la capital del Segrià, com són, per exemple, les di-
verses visites que el dictador Francisco Franco va fer a la ciu-
tat, les esdeveniments oficials i polítics, les festes populars i
associatives que hi tenien lloc i les diverses cerimònies reli-
gioses que es van succeir a la ciutat entre el final de la Guerra
Civil i la mort del dictador (1939–1975). 

Quines van ser les històries, cerimònies i insígnies con-
cretes que van permetre la consolidació del franquisme no
només a les institucions lleidatanes, sinó també entre la po-
blació en general? Com va legitimar-se el règim a les nostres
terres? Quines estratègies i quins principis ideològics van uti-
litzar-se per conservar les quotes de poder aconseguides des-
prés de la sortida victoriosa de la Guerra Civil? Com es va
gestar aquest procés justament a la nostra ciutat? Aquestes
són preguntes que, en major o menor mesura ja han estat con-
testades dins l’àmbit de l’Estat espanyol i de Catalunya, però
que encara no s’han estudiat en el cas de la nostra ciutat. 

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, es fa necessari fona-
mentar les noves investigacions en fonts innovadores que encara
no s’han aprofitat completament. En aquest sentit, la imatge fo-
togràfica comença a destacar com un dels objectes més útils –
diguem-ne privilegiats– per al desenvolupament d’innovadores
anàlisis historiogràfiques, sociològiques i antropològiques. 

Pensem, doncs, que el fons Porta Mesalles ens ofereix una
magnífica possibilitat per entendre (i, sobretot, visibilitzar) els
mecanismes de poder utilitzats pel règim franquista a la ciutat i
que s’evidencien certament en les festes, en els actes institucio-
nals i en les jornades cíviques, festives i religioses que es van
viure a Lleida des dels anys trenta fins a la mort del dictador.
En aquest sentit, l’anàlisi del material fotogràfic del que disposa
l’Institut d’Estudis Ilerdencs representa una molt bona possibi-
litat per poder estructurar una mirada a la ciutat i a les persones
a través de tot un segle i aportar així una contribució necessària
a la seva memòria col·lectiva.

Quines són, però, les fotografies estudiades? Cal tenir
en compte que la divisió estratègica (més de 1.500 fotogra-
fies recollides en centenars de bobines fotogràfiques) facilita
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la tasca d’anàlisi i d’interpretació. S’ha generat un primer
apartat dedicat a les diverses celebracions que el Nuevo Es-
tado va dur a terme al llarg dels seus primers anys de vida.
Tot i que, com veurem, aquest és, pel que fa al volum foto-
gràfic, la categoria menys nodrida de les establertes, el seu
interès és extraordinari. Reporta i relata justament el conjunt
de celebracions locals que conformen part de la miscel·lània
de festes introduïdes intencionadament per la cúpula del nou
règim a efecte de contribuir a l’establiment d’una nova legi-
timitat que faciliti la incorporació de més suports socials dels
ja aconseguits amb la victòria del 39 (Gelonch, 2012: 181). 

Aquest primer grup, doncs, reuneix un total de setanta-cinc
fotografies, recollides en nou carrets fotogràfics, que narren al-
guns dels processos de fundació i d’assentament del nou règim
polític a Lleida. Es tracta d’uns processos que es materialitzen
a través de la confecció activa de tot un seguit d’activitats ins-
titucionals, creades amb la voluntat de dotar d’una definitiva le-
gitimitat al nou règim polític de Franco. 

Segons Josep Gelonch (2012), el nou govern franquista, un
cop instal·lat en el poder, no va dubtar a imposar un univers de
commemoracions i festivitats diverses, tant de caràcter religiós
com de naturalesa política. D’aquest nou calendari festiu, el fons
Porta recull diversos esdeveniments, repartits en nou carrets fo-
togràfics i amb prop d’una vuitantena d’instantànies:

—L’activitat més abundant és la celebració del Día de la Vic-

tòria (1 d’abril), amb cinc carrets, corresponents als anys
1940, 1941, 1952 i 1955 i amb un total de quaranta-vuit
fotografies. 

—A continuació, hi trobem la celebració del Día del Luto (o

Dolor) Nacional (20 de novembre), celebrada els anys
1940 i 1944, amb dos carrets fotogràfics que recullen un
total de tretze fotografies. 

—En tercer lloc, el fons Porta recull la celebració del 18 de

Julio amb una única celebració l’any 1942. Estan agrupades
en un sol carret amb un total de setze fotografies. 
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FESTA TEMA ANY MOSTRA

Parada militar en
commemoració al
Dia de la Victòria

Commemoració 1940

Acte d’homenatge
i inauguració
al monument
als caiguts

Commemoració 1940

Parada militar en
commemoració al
Dia de la Victòria

Commemoració 1941

Celebració del
18 de Juliol i
lliurament de
guardons a càrrec
de les autoritats
locals 

Commemoració 1942
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FESTA TEMA ANY MOSTRA

Commemoració
del Dia de la
Victòria a càrrec
de la Falange
Española i el
Frente de
Juventudes 

Commemoració 1952

Parada militar en
commemoració al
Dia de la Victòria

Commemoració 1955

Acte
d’homenatge als
caiguts

Commemoració 1944

Parada militar en
commemoració al
Dia de la Victòria

Commemoració 1952
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Un cop examinades les celebracions imposades en els calendaris
festius i oficials de l’època, les instantànies recollides en el fons
fotogràfic Josep Porta Mesalles ens ofereixen també la possibi-
litat de fer un estudi minuciós d’aquelles cerimònies que, tot i
estar fora de la regularitat i la periodicitat dels calendaris ofi-
cials, continuen mostrant les entranyes del Nuevo Estado fran-
quista. Es tracta, com veurem, de la segona subdivisió del
primer apartat de fotografies analitzades i que s’apleguen sota
el títol “Festes del Nuevo Estado franquista”. Aquest apartat in-
clou, d’una banda, les efemèrides disposades en els nous calen-
daris festius i ja estudiades en el punt anterior i, de l’altra,
aquelles festivitats de caràcter extraordinari, analitzades a con-
tinuació (festes del Nuevo Estado i festes excepcionals). 

Aquestes imatges repassen gairebé tota la cronologia fran-
quista, les quals recullen aquells esdeveniments de caràcter ex-
cepcional succeïts des de l’albada de la dictadura fins als seus
últims dies (1940-1975). Es tracta de fotografies relatives, entre
altres esdeveniments, a àpats d’homenatge a personatges de la
plana política local, inauguracions, preses de possessió, visites
oficials i actes d’homenatge en general. 

FESTA TEMA ANY MOSTRA

Col·locació de la
primera pedra
del nou Palau de
Justícia

Primera pedra 1944
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Inauguració i
benedicció del
nou pont de
Lleida (El Pont
Vel), a càrrec de
les primeres
autoritats

Inauguració 1944

Acte de comiat al
governador civil,
José Carrera
Cejudo

Comiat 1951

Banquet/
homenatge al
governador civil
José Carrera
Cejudo

Àpat /
homenatge

1951

Banquet/sopar del
comissari de
Lleida, Fernández 

Àpat /
comiat

1952

FESTA TEMA ANY MOSTRA
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Presa de
possessió del nou
alcalde,
Blas Mola,
i president de la
Diputació,
Víctor Hellín

Àpat /
homenatge

1952

Acte
commemoratiu
per la mort de
Primo de Ribera

Commemoració 1952

Visita oficial de
Franco

Visita oficial 1942

Homenatge al
Sr. Escartín per
l’Ajuntament de
Lleida

Banquet /
homenatge

1951
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Visita oficial de
Franco

Visita oficial 1963

Visita oficial a
Lleida dels
prínceps Joan Carles
de Borbó i Sofia de
Grècia

Visita oficial 1964

FESTA TEMA ANY MOSTRA

Visita oficial del
ministre d’Obres
Públiques a la
plaça Paeria

Visita oficial 1952

Visita oficial de
Franco

Visita oficial 1959
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Presa de
possessió del
governador
militar

Presa de
possessió

1968

FESTA TEMA ANY MOSTRA

Visita del ministre
de Comerç Fraga
Iribarne a la fàbrica
de conserves de
Balaguer

Visita oficial 1968

Visita oficial a
Balaguer del
ministre de
Comerç,
Fraga Iribarne

Visita oficial 1968
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Cerimònia de presa
de possessió del
nou governador
civil, José Aparicio
Calvo

Presa de
possessió

1970

Visita oficial del
director general de
la Guàrdia Civil

Visita oficial 1970

FESTA TEMA ANY MOSTRA

Visita oficial a la
Fira de Sant Miquel
del ministre de
Comerç,
Fraga Iribarne

Visita oficial 1968

Actes
d’homenatge al
general Salas

Homenatge 1968
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Visita oficial del
nou governador
civil, Jose Aparicio
Calvo Rubio

Visita oficial 1970

Acte de comiat del
governador civil,
José Antonio
Calvo Rubio i de
presa de possessió
de Miguel Breva
Ferrer

Presa de
possessió
i comiat

1970

FESTA TEMA ANY MOSTRA

Acte de concessió
de la Medalla d’Or
de la Ciutat de
Lleida a l’antic
governador civil
José Aparicio Calvo
Rubio

Medalla d’Or 1975

Acte de concessió
de la Medalla d’Or
de la Ciutat

Medalla d’Or 1975
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Es tracta de gairebé 1.000 fotografies que revelen, com veurem,
tot un seguit d’esdeveniments oficials de caràcter insòlit i ex-
cepcional, compresos entre els anys de postguerra (la dècada
del 1940) fins al 1975, any de la mort del dictador Francisco
Franco i de l’arrencada del període de la transició democràtica. 

Finalment, s’ha analitzat un tercer bloc de fotografies.
Aquest últim apartat mostra la imatgeria d’alguns dels esdeve-
niments religiosos de l’època franquista:

Enterrament del
bisbe Dr. Moll

Enterrament 1943

FESTA TEMA ANY MOSTRA

Visita oficial del
ministre de Justícia
a Lleida

Visita oficial Desco-
negut

Visita oficial
del ministre
d’Agricultura
a les cambres
frigorífiques
Apracosa

Visita oficial Desco-
negut
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FESTA TEMA ANY MOSTRA

Actes
d’enterrament
d’un personatge
no identificat

Enterrament 1943

Celebració de la
festivitat dels Reis
Mags amb els nens
i les nenes orfes de
la Maternitat

Festes populars 1943

Processó del
Corpus Christi

Processó 1943

Processó dels
Dolors, al seu
pas per la
plaça Sant Joan

Processó 1944
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Arribada a Lleida
del nou bisbe,
doctor Aurelio del
Pino

Recepció 1947

Visita al seminari
del cardenal
Caggiani

Visita oficial 1947

FESTA TEMA ANY MOSTRA

Inauguració de la
restauració
de l’església de
Sant Pere

Inauguració
i cerimònia
religiosa

1944

Actes
d’enterrament del
bisbe de la diòcesi
Villar i Sanz

Enterrament 1947
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Processó del
Diumenge de Rams

Processó 1949

Celebració de la
festivitat de
Sant Isidre,
cerimònia religiosa
a l’església
de Sant Joan.
Trobada de corals

Commemoració
i cerimònia
religiosa

1949

FESTA TEMA ANY MOSTRA

Processó de
Setmana Santa

Processó 1950

Repartiment
dels regals dels
Reis Mags
a la Creu Roja

Festes populars 1950
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Celebració de la
festivitat de
Sant Antoni Maria
Claret a l’església
de Sant Llorens

Cerimònia
religiosa

1952

Processó de
Corpus Christi

Processó 1952

FESTA TEMA ANY MOSTRA

Conferència
organitzada pel
Seminari Conciliar
de Lleida, al Saló
de Plens del Palau
de la Paeria de
Lleida

Parlaments 1951

Missa i processó
carmelitana durant
els actes de
celebració de la
Mare de Deu del
Carme

Processó i
cerimònia
religiosa

1952
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FESTA TEMA ANY MOSTRA

Celebració religiosa
de la Santa Misión
a la plaça Sant Joan

Cerimònia
religiosa

1954

Celebració de la
festivitat de
Sant Cristòfol.
Benedicció de vehi-
cles a motor

Commemoració 1954

Festa religiosa
a la capella de
Santa Maria

Cerimònia
religiosa

1955

Celebració de la
Pasqua a l’Hospital
Provincial Santa
Maria

Cerimònia
religiosa

1956
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Processó pels
carrers annexos a
l’església de Sant
Martí de Lleida

Processó Desco-
negut

Cerimònia
religiosa a càrrec
de l’Associació
Acció Catòlica

Cerimònia
religiosa

Desco-
negut

FESTA TEMA ANY MOSTRA

Parada de venda
de palmes i rams a
la plaça Sant Joan

Festivitat
religiosa

’50

Acte de
consagració del
nou bisbe de
Lleida,
Ramon Malla Cal

Presa de
possessió

1968
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FESTA TEMA ANY MOSTRA

Missa de campanya
del Seminari
Conciliar de Lleida

Cerimònia
religiosa

Desco-
negut

Celebració del dia
d’Acció de Gràcies
als cinemes Fémina

Commemoració Desco-
negut

Enterrament del
Sr. Vila

Enterrament Desco-
negut

Acte religiós de
benedicció del nou
col·legi Esclavas
Inmaculada
Corazón de María

Cerimònia
religiosa

Desco-
negut
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Pas de la processó
de Setmana Santa
(flagel·lació)

Processó Desco-
negut

En tenir en compte el conglomerat de signes culturals i so-
cials de la Lleida del segle XX, aquesta investigació podrà
prestar una important reflexió al voltant de la identitat llei-
datana de tot un segle.  

FESTA TEMA ANY MOSTRA

Cerimònia d’ente-
rrament del
Sr. Narcís Jové

Enterrament Desco-
negut

Desfilada dels
Armats per la
rambla
Francesc Macià

Processó Desco-
negut
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3.3. Cap a una metodologia
qualitativa audiovisual.
La fotografia com a instrument
d’investigació social

Fins ara, la fotografia ha estat utilitzada en les ciències so-
cials –de forma majoritària– com un element il·lustratiu, ac-
cessori i divulgatiu dels textos històrics. A poc a poc, però,
la imatge està deixant de ser un recurs secundari per conver-
tir-se en un element documental prioritari –una font d’infor-
mació rica i, fins ara, poc explorada–, a partir del qual
accedir a informació subministrada de forma visual en funció
de l’univers acotat pel context de cada fotografia:

Aquesta lectura documental de la fotografia requalifica el terreny
de la història dels segles XIX i XX a l’obrir un ampli ventall d’en-
focaments, de tractament de temàtiques particulars, la qual cosa
permetrà aproximar-se a una reconstrucció integral de la història
(Lara, 2005: 9). 

Com veiem, el que ens ofereix la fotografia és la possibilitat
d’accedir a un coneixement social a través d’una tipologia do-
cumental poc explorada, la qual necessita, a més, d’unes apro-
ximacions metodològiques diferents de les que s’han acceptat
per validar els documents escrits, de llarga tradició documen-
tal. Com veurem a continuació, perquè la informació que n’a-
conseguim sigui rigorosa, farà falta un respecte pel context
històric i la contextualització del moment en què es van fer
les fotografies, així com la consideració i la priorització de
les seves múltiples funcions socials i la cura per la història i
l’itinerari de la mateixa fotografia. Totes aquestes qüestions
es convertiran en punts imprescindibles a tenir en compte a
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l’hora de treballar amb les imatges com a fonts primàries de
coneixement i que, al marge de la seva valoració artística, ens
donaran l’oportunitat de ser apreheses en el seu conjunt com
a testimonis històrics. Amb tot això, intentarem esbrinar quins
fonaments estètics i ideològics sustenten les representacions
visuals dels aparells ideològics del franquisme. 

En el marc d’aquesta tesi doctoral, el context històric i
social s’ha construït mitjançant una anàlisi de les publica-
cions sobre la petjada del règim franquista a l’Estat espanyol,
Catalunya i, evidentment, la ciutat i la província de Lleida14.
A més, també s’ha fet una exploració de les informacions
aparegudes al diari La Mañana, relatives a les festivitats ana-
litzades en aquesta recerca, la qual ha permès entendre la na-
rrativa de cada una de les activitats treballades15. 

Ara bé, també cal tenir en compte que aquesta investigació
no ha pretès pas interpretar el discurs individual del fotògraf,
el qual es desprèn de les fotografies analitzades. Entenem,
doncs, que, lluny de respondre als atzars de la imaginació i la
fantasia individuals, el relat del conjunt de les instantànies exa-
minades expressa, tal com reflecteixen els posicionaments te-
òrics intencionals (Hall, 2009: 15), una història socialment
construïda, una veu col·lectiva i un relat comunitari ancorat en
aquells esquemes de percepció, de pensament i d’apreciació de
tot un col·lectiu. I és que segons Teun A. Van Dijk (1983), les
pràctiques comunicatives poden ser dutes a terme per una per-
sona a títol individual, però també per un grup més ampli o,
fins i tot, per una institució (com és, justament, el nostre cas) i
poden anar dirigides també a una persona particular o a un pú-
blic encara més extens, a qui es pretén convèncer, influir o mo-
dificar en les seves opinions inicials. 

I és justament per això, perquè ens permet entendre l’in-
tercanvi de significats entre grups d’un mateix col·lectiu, que
ens interessa fer una “anàlisi textual” de les fotografies pre-
ses per la família Porta durant la major part del segle XX,
coincidint amb bona part de la dictadura franquista a la ciutat
de Lleida. Aplicant, doncs, aquest esquema teòric i generant
una exploració detallada de les instantànies, hauríem de
poder entreveure els imaginaris i les oscil·lacions percepti-
vosocials de la mateixa communitas, recollides en les imatges
fotogràfiques que la societat fa d’ella mateixa. 

Les instantànies preses per la família Porta poden tractar-
se, per tant, com un corpus documental a partir del qual estudiar

14. Per conèixer les referències uti-
litzades, vegeu la bibliografia. 

15. Els annexos d’aquesta tesi doc-
toral contenen les descripcions de
les festivitats analitzades. Aquesta
tasca s’ha realitzat mitjançant una
recerca intensiva als mitjans d’infor-
mació local. 
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unes narratives grupals i uns esquemes de percepció col·lectiva.
Apostant per una relació directa entre els discursos, les pràcti-
ques i les societats que els generen i els acullen, l’anàlisi crítica
de les pràctiques socials franquistes ens permetrà estudiar, a tra-
vés del llenguatge simbòlic, no tan sols els fenòmens socials i
les seves representacions, sinó també la naturalesa del poder, de
la ideologia i de les formes amb què aquestes instantànies s’ex-
pressen (Norman Fairlough, Ruth Wodak i Teun Van Dijk).
L’activitat discursiva entesa com a pràctica social (a través del
discurs es canvien o es mantenen les diferents relacions existents
en una mateixa societat) ens facilita el fet de descobrir i des-
criure les repercussions socials i ideològiques de les seves pràc-
tiques, entenent que la ideologia no és un concepte merament
abstracte, sinó que està totalment immers en les pràctiques so-
cials concretes que hi són configurades directament. Es tracta
de fer evidents les implicacions ideològiques i socials de la uti-
lització del llenguatge simbòlic que sovint es mantenen ocultes
sota una aparença de naturalitat i espontaneïtat.  

Una de les raons que ens ha permès classificar les foto-
grafies en el capítol de les narracions textuals tota vegada
que els relats fotogràfics defineixen una tipologia concreta
de textualitat i d’opció comunicativa, ha estat, sens dubte, la
consulta del llibre La ciència del text, escrit per Teun A. van
Dijk l’any 1978 i publicat en castellà el 1983. En aquest lli-
bre, l’autor desenvolupa extensament la teoria de l’anàlisi
del discurs (science du text en francès i discurs analysis en
anglès). Aquesta teoria planteja una ciència textual interdis-
ciplinària i amb un esperit global, la qual persegueix, ja a
principis dels anys setanta, l’estudi de la  comunicació dels
textos en totes les seves dimensions (1983: 14 -30). 

La ciència del text, seguint les paraules del mateix Van
Dijk, s’encarrega de les propietats específiques de qualsevol ti-
pologia de narració, des de les converses més informals, fins als
textos publicitaris o científics, passant pels articles periodístics,
els escrits de propaganda, els contractes laborals i, fins i tot, els
atestats policials. En aquest sentit, i posant en relació els posi-
cionaments inclusius de l’autor amb les nostres pròpies fotogra-
fies, no ens podem deixar de preguntar si els relats fotogràfics
també poden formar part de l’eclèctica amalgama de textos que
Van Dijk observa en la seva extensa anàlisi del discurs. 

És possible considerar les fotografies analitzades en
aquesta tesi doctoral com una narració textual, tal com també
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ho són, per exemple, els tractats científics o els monogràfics
argumentatius? És possible entendre les instantànies com una
narració que expliqui un relat i que tingui, per una banda, un
emissor que pugui oferir informacions diverses a un receptor,
al qual vol convèncer d’alguna cosa? Poden aquestes foto-
grafies explicar, al fil del que assegura l’autor de La ciència
del text, que “a través d’estructures textuals especials, els in-
dividus i els grups adopten i elaboren determinats continguts
i que aquesta informació porta a la formació de desigs, deci-
sions i actuacions”? (Van Dijk).  

Per analitzar més detingudament aquestes qüestions hem
d’aturar-nos un moment i fer un cop d’ull a les següents foto-
grafies, preses l’any 1951 per Josep Porta Mesalles. Quines his-
tòries hi són representades? Quins fenòmens s’hi expliquen?
L’objectiu d’aquest examen no és el de fer un minuciós estudi
sobre la narració que s’hi representa, sinó, més aviat, analitzar
i entendre el contingut de les instantànies des d’un punt de vista
textual i narratiu, tal com ens convida a fer-ho Teun A. Van Dijk:



El primer que cal
assenyalar d’aquest
grup de fotografies és
que totes formen part
d’una miscel·lània de
caràcter més extens.
Així, tot i poder-les
analitzar individual-
ment, tan sols prenen
un sentit global en in-
terrelacionar-les en
una crònica visual.

Cal tenir en compte que ens situem en l’època de les càmeres
més o menys lleugeres que poden capturar fins a trenta-sis
imatges per carret i que permeten al fotògraf pensar en una
seqüència d’imatges i poder relatar, en conseqüència, una na-
rració determinada dels fets fotografiats. 

Es tracta d’un conjunt de deu fotografies en blanc i negre,
que formen part de les onze imatges finals que recullen icono-
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gràficament l’acte de comiat del governador civil16 de Lleida,
José Carrera Cejudo, el qual posava així, cinc anys després del
final de la Guerra Civil espanyola, el punt final al seu mandat. 

Aquesta successió d’imatges adquireix un sentit expositiu
en agrupar cada una de les instantànies individuals en una crò-
nica visualment narrativa. Les instantànies analitzades narren
una visió concreta del comiat del fins aleshores governador
civil, José Carrera Cejudo. Les imatges cavalquen entre els ha-
bituals parlaments de les autoritats locals, fins a les condecora-
cions de rigor o les habituals salutacions, passant també per les
diverses mostres del públic assistent a l’acte institucional. Per
tant, les onze imatges enllacen d’aquesta manera les salutacions,
els parlaments d’agraïment de les autoritats locals, les conde-
coracions, i tot plegat, amb mostres del públic assistent a l’acte
institucional. És així que les imatges presenten una línia argu-
mentativa pròpia, compleixen una coherència lineal i narrativa,
recullen un relat particular dels fets i expliquen la crònica d’un
comiat de caràcter institucional. 

En aquest sentit, com s’esdevé en qualsevol altre text de
tipus narratiu, les fotografies exposades més amunt complei-
xen les quatre regles principals que Van Dijk assigna a qual-
sevol tipus de macroestructura textual. La seva correcta
execució ens permet afirmar que totes les imatges analitzades
en aquesta tesi doctoral adquireixen un caracter narratiu i
que, per tant, poden ser analitzades com a tals. 

Les quatre característiques narratives que introdueix Van
Dijk en el seu relat analític són les següents (1989: 59):

— Ometre

— Seleccionar

— Generalitzar

— Construir o integrar

El concepte d’omissió, reconegut per Van Dijk com la primera
de les quatre macroregles assignades als relats de tipus narratiu,
correspon a la idea que tota la informació de poca importància
i no essencial pot ser omesa de totes les cròniques narratives.
En aquest sentit, Umberto Eco també assegura que “tots els tex-
tos són una màquina mandrosa que demana al lector que li faci
part de la seva feina” (1986: 11). Tots els textos, afegiríem no-
saltres, pel simple fet de ser textos, suprimeixen part de la rea-

16. Per conèixer la història de l’edifici
del govern civil de Lleida, vegeu Ge-
lonch a Gelonch, Mir i Barrull, 2009. 
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litat a què es refereixen i exigeixen a l’auditori que hi col·labori
activament, omplint aquells espais que han quedat deserts en la
seva tasca de traducció expressiva. 

La conversió de la realitat en text, doncs, quedarà irre-
meiablement modificada, però la seva interpretació no va-
riarà excessivament, sempre que les omissions no
suprimeixin els aspectes fonamentals del relat principal. Així,
perquè el text no perdi la seva relació amb la realitat a la qual
es refereix, mantingui la seva capacitat narrativa i continuï
tenint sentit per si mateix, és necessari que siguin les “pro-
posicions no essencials” les que, segons Van Dijk, desapare-
guin de les cròniques del relat principal (1989: 60). 

En aquest sentit i tornant a les nostres fotografies, cal
tenir molt en compte que la crònica visual que ens ofereixen
les imatges exposades més amunt expressa, de forma orde-
nada i concisa, el fil argumental dels esdeveniments fonamen-
tals que van tenir lloc durant l’acte de comiat del governador
civil. Tot i que ara no ens estendrem en una exposició dila-
tada, específica i ordenada de la sessió de comiat del gover-
nador civil de la ciutat17, sí podem assegurar que les
fotografies recuperades, a pesar de les seves llacunes exposi-
tives, ens permeten seguir una crònica narrativa més o menys
detallada del curs de l’esdeveniment anteriorment mencionat. 

En segon lloc, si anem més enllà en les reflexions narrati-
ves de Teun A. Van Dijk, hem de tenir també en compte el con-
cepte de selecció; la segona de les quatre característiques
narratives que tot relat hauria de tenir, com a estructura narra-
tiva. Es tracta d’una nova particularitat que, segons l’autor, és
molt semblant a la primera de les característiques més amunt
mencionades. Ara, però, a més d’ometre aquelles qüestions con-
cretes per al bon funcionament de la comprensió textual i na-
rrativa, requereix també d’un bon criteri de selecció d’allò que
es diu i d’allò que, d’altra banda, resta en l’oblit. Cal tenir pre-
sent, en aquest sentit que, per poder descodificar correctament
un relat –fotogràfic, per exemple– cal compartir necessàriament
un “coneixement general de les situacions, els successos o els
marcs” conceptuals no només de les temàtiques que són tracta-
des, sinó també d’aquells imaginaris compartits per part de qui
narra i per part de qui escolta (1989: 61). 

Així doncs, per garantir la comprensió  d’un relat, sigui
quina sigui la seva estructura formal, és necessari que la selecció
d’allò que s’hi explica pugui ser reconeguda pels imaginaris so-

17. Per veure amb detall la crònica
dels fets de l’acte de comiat del go-
vernador civil de Lleida, el Sr. José Ca-
rrera Cejudo, vegeu els annexos. 
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cials i simbòlics compartits per l’emissor i pel receptor del text.
És a través d’aquesta comprensió recíproca i col·lectiva de la
configuració semàntica d’una acció narrativa que es poden dis-
cernir, sense confusions ni equívocs de gran calat, les informa-
cions que ens arriben a través de l’emissió dels textos. 

En aquest sentit, rere les paraules de l’autor, s’hi amaga un
senyal inequívoc d’allò que no ens ha de passar per alt. Com
hem vist, el seu text ens porta a pensar que, per comprendre a
bastament el significat narratiu de les fotografies que estudiem
en aquesta tesi doctoral, cal que nosaltres, com a receptores de
la narració visual, compartim almenys uns mínims coneixe-
ments generals sobre la informació convencional que s’hi ex-
posa (sobre certes qüestions del règim franquista a la ciutat de
Lleida, per exemple). És el que Van Dijk anomena marc, refe-
rent, pressuposició o tòpic (1989: 25-52) amb relació a aquelles
informacions les quals, justament perquè són compartides tant
per l’emissor com pel receptor, poden obviar-se i no introduir-
se de forma reiterada en el text. 

La fotografia ofereix, doncs, una mirada determinada. Per
tant, cal tenir en compte que els mons possibles que ens ensen-
yen aquelles imatges que formen el material analític, són, con-
cretament, filles d’un règim dictatorial i recullen, com no podia
ser d’una altra manera, la seva pròpia visió de la història. Reve-
len una descripció sesgada i fragmentària de la diversitat social,
política i econòmica que representen. I és que el que tenim entre
mans no és pas la realitat en la seva forma holística, sinó milers
de fotografies, individualment dispars, però col·lectivament
agrupades en temàtiques similars i reiteratives. Són visites ofi-
cials, efemèrides celebrades en el marc del Nuevo Estado, in-
auguracions, festes locals i religioses: situacions, que es van
repetint totes, periòdicament, al llarg del temps, sempre en un
mateix ordre i en una cronologia constant. El que canvia, doncs,
és la forma, però el contingut, es manté. 

Partint d’aquest supòsit, al llarg de l’elaboració teòrica d’a-
questa tesi doctoral, s’han consultat les aportacions d’aquells
autors locals que han treballat, des de diverses disciplines, el
Règim franquista per les Terres de Lleida. En concret, els in-
vestigadors que s’han revisat en profunditat són Barallat, 1994;
Barrull, Jarne i Mir, 2003; Gelonch, 2012; Jarne, 1991 i 2001;
Lladonosa, 1990; Mir, Agustí i Gelonch, 2001; Pueyo, 1984;
Sanvicén, 2003 i Solé, 1998, entre d’altres). La seva lectura ha
permès reforçar i consolidar la manca de formació històrica re-
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glada de l’autora d’aquesta tesi doctoral. La història global del
franquisme s’ha consolidat gràcies a la lectura de Cenarro
(2003), Di Febo (2002) i Box (2004, 2005 i 2010), entre d’altres. 

La contextualització de les imatges també ha anat acom-
panyada d’una recerca hemerogràfica. Cadascun dels actes ana-
litzats han estat buscats al diari La Mañana i alguns s’han descrit
detalladament en l’annex d’aquest treball. Aquesta tasca ha per-
mès veure la forma en què els esdeveniments van ser descrits
per la premsa de l’època. 

Uns altres dels trets indispensables que corresponen, en ter-
cer lloc, al concepte de generalització, la penúltima de les carac-
terístiques de Van Dijk en relació amb la macroestructura dels
textos narratius, en qualsevol de les seves formes. Amb aquest
terme, l’autor assegura que qualsevol relat, sigui quin sigui, ha
de poder resumir-se en un únic tema, substituint així, de forma
progressiva i gradual, cada un dels conceptes menors que el for-
men per una sèrie de conceptes superiors i compartits. Cada una
de les proposicions resultants d’aquesta operació hauria d’englo-
bar el conjunt definit prèviament i al qual es refereix (1989: 61). 

Així, les 1.500 fotografies que conformen l’estudi han
estat, una a una, cronològicament i sistemàtica sintetitzades en
diverses fases. La descripció de cada una de les fotografies es
pot trobar als annexos d’aquesta tesi doctoral. 

Tornant a l’exemple anterior, i que ens servirà de patró per
a la resta de les imatges analitzades, la primera de les fotografies
de la sèrie de l’acte de comiat del governador civil de Lleida,
José Carrera Cejudo, es condensa en el següent paràgraf gene-
ralitzador: 

PG lateral de la taula pre-
sidencial, on es veu l’al-
calde Hellín dret oferint
un parlament en honor al
governador civil. Rere
seu, i asseguts en cadires
majestuoses, el bisbe de
Lleida, el governador i
tres persones més no
identificades. Al fons,
veiem un tapís amb la
bandera catalana i una
flor de lis. 
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La primera microtasca generalitzadora realitzada té una anàlisi
de la forma i del contingut de cadascuna de les fotografies. El
cas de la imatge anterior és tan sols un exemple de la forma a
través de la qual s’ha procedit, en una primera fase generalitza-
dora, amb totes les fotografies d’aquest bloc-tipus. 

A continuació, tal com ens suggereix Van Dijk, el contingut
de les onze fotografies que conformen el grup primer, resumides
de forma individual, han estat també sintetitzades amb una única
proposició, de caràcter més genèric: 

Acte de comiat al governador civil, Sr. José Carrera Cejudo, al
Saló de Plens del Palau de la Paeria de Lleida.

Aquesta tasca ha estat feta, de forma sistemàtica, amb totes les
fotografies que conformen el material analític del projecte, res-
pectant, així, la metodologia de treball que ens proposa l’autor
i utilitzant diverses proposicions generalitzadores i aglutinado-
res de totes les imatges treballades, com per exemple:

—Visita oficial a Lleida de S. E. el Caudillo, Generalísimo
Francisco Franco; acte a la rambla de Ferran i visita a
l’Institut d’Estudis ilerdencs.

—Commemoració del Dia de la Victòria, a càrrec de mem-
bres de Falange Española i del Frente de Juventudes. Pre-
sideixen: el bisbe Dr. Aurelio del Pino Gómez, José Pagés,
governador civil, Víctor Hellín, president de la Diputació,
i d’altres personalitats.

—Acte de consagració́ del nou bisbe de Lleida, Ramon Malla
i Cal, a la Catedral (Seu Nova) de Lleida.

—Etc18.

L’últim esforç generalitzador ha aglutinat cadascun d’aquests
conjunts de fotografies en tres grans grups: 

1. Fotografies del Nuevo Estado (franquista) i de festes de
caràcter extraordinari

2. Fotografies de les festes institucionals

3. Fotografies de les festes religioses
18. Per veure totes les descripcions de
les fotografies, vegeu els annexos
d’aquesta tesi doctoral. 
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Així doncs, les 1.500 imatges individuals que inclou el con-
junt analític d’aquesta tesi doctoral han estat sistemàticament
ordenades i classificades. Hem intentat triar conceptes d’ordre
superior, els quals ens han permés englobar el contingut de
les fotografies. En la línia del que suggereix Van Dijk, s’ha
intentat passar de la concreció a l’abstracció, sense perdre el
contingut genuí del text i la seva informació rellevant i res-
pectant el procés metodològic proposat per aquest autor. 

Aquest inventari ha anat també acompanyat d’una des-
cripció detallada de les següents categories:

1. Tipus de festa

2. Ritual al qual pertany

3. Personatges que hi apareixen

4. Localització de la fotografia

5. Símbols que hi apareixen

6. Observacions

La descripció de cada un d’aquests ítems ha permès ordenar
temàticament les fotografies analitzades, amb l’objectiu final
d’identificar tant les expressions i els utillatges simbòlics
concrets, com les expressions mentals, els mons possibles i
els imaginaris simbòlics que s’hi configuren i que donen pas
a la quarta fase analítica, proposada per Van Dijk. 

Amb el concepte de construir o integrar, l’autor assegura
que “la informació ha de ser substituïda per una nova informació,
que no sigui ni omesa ni seleccionada” (1989: 62). Es tracta d’en-
tendre, com ja hem anat veient fins ara, que els processos cons-
titutius no necessàriament han de ser presents de forma física i
participativa en el text. Tan sols fa falta mencionar una sèrie de
components necessaris perquè, de forma inductiva, el lector sigui
capaç de reconèixer, a través de les informacions implícites i ex-
plícites, la seva connexió amb el text final. Com ja hem vist,
aquesta regla general suposa que s’ha d’utilitzar la informació
no mencionada, però raonablement deduïble, per a construir els
conceptes més globals, és a dir, les macroproposicons.

Considerem, doncs, que les fotografies estudiades es
poden analitzar com si de textos narratius es tractés. Així
doncs, tal com expliquen no tan sols Van Dijk (1989), sinó
també Levi-Strauss (1992) i Propp (2006), –sobre els relats
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mítics i els textos narratius i folklòrics–, existeixen unes re-
gularitats subjacents en el si de les narracions (evidentment
també en el si dels relats fotogràfics) vàlids per veure la vida
social i els seus universos de significació. És una metallen-
guatge que pot fer parlar al text d’una altra manera.  

Si considerem que les pràctiques discursives es construei-
xen a través de la connexió entre el text narratiu i la pràctica so-
cial, convindrem que existeixen diferències qualitatives
importants entre els diferents períodes històrics en relació amb
la construcció i al funcionament social del discurs. Els processos
de producció i interpretació textuals són conformats (i confor-
men, al mateix temps) per la naturalesa de les pràctiques socials,
deixant rastres ideacionals, interpersonals i textuals que perme-
ten i faciliten, en definitiva, el seu procés interpretatiu.
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4.1. Fotografia
i coneixement social

4.1.1. La idoneïtat de l’ús de la imatge
fotogràfica en les ciències socials

Ja des de les acaballes del segle XX i ubicada des dels seus orí-
gens en l’encreuament entre l’art, la ciència i la tècnica, la foto-
grafia social ha estat la protagonista d’importants debats estètics,
metodològics i epistemològics. Aquestes discussions han qües-
tionat i examinat en detall els límits i les fronteres de la foto-
grafia com a objecte interpretable per a les ciències socials, però
no han aconseguit superar la seva situació de subordinació res-
pecte a altres formes d’accés al coneixement, com poden ser,
per exemple, la textualitat o els relats orals. 

Així doncs, a pesar de la convicció teòrica que tant la imat-
geria en general, com la fotografia en particular, són una docu-
mentació adequada per a l’estudi de les ciències socials, fins
ara, són poques les recerques que han usat la imatge com la prin-
cipal eina d’accés al coneixement. Per aquest motiu, som del
parer que és indispensable construir una teoria i una metodolo-
gia útils perquè les investigacions de caràcter social puguin re-
alitzar treballs basats en la fotografia com a objecte d’estudi.  
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4.1.2. Superant una “marginació sistemàtica”

Tot i ser omnipresents en la societat en què vivim, la intro-
ducció de les imatges i de les anàlisis visuals ha hagut de su-
portar, citant les paraules d’Edwards, una “marginació
sistemàtica” al llarg de la història de les ciències socials (a
Orobitg, 2003: 92). Comparats amb els milers d’historiadors
que, tradicionalment, han poblat els arxius documentals en
la recerca d’informació rellevant, són relativament pocs
aquells investigadors que han decidit usar, per a les seves
pesquises particulars, un altre tipus de testimoni: el dels re-
gistres fotogràfics. 

A pesar de la seva importància, el nombre d’investiga-
dors que usen la imatge com a eina fonamental del seu treball
és comparativament escàs i els que hi recorren, ho fan sovint
en forma de suport i valent-se de les il·lustracions com a sim-
ples estampes demostratives d’allò que el text sí és capaç
d’explicar. La nostra és una tradició que entén que l’escrip-
tura és una expressió del pensament i de la raó, mentre que
la imatge és entesa, en canvi, com un producte de l’emoció,
un acte de creació i, per tant, de segon ordre en la capacitat
de transmissió de coneixement (Rieg,o, 2001: 11)19. 

D’altra banda, però, lluny de convertir-se en un acompan-
yament il·lustratiu del relat a qui acompanya, les representacions
visuals també han esdevingut una eina necessària en aquells
casos en què el document escrit és rar o, simplement, inexistent.
Així ho demostren, entre molts d’altres exemples, les manifes-
tacions de les pintures rupestres d’Altamira i les representacions
descobertes a les coves de Lascaux. O la història d’Egipte, per
exemple, la qual seria incomparablement més pobra sense el
testimoni de les seves pintures sepulcrals. En aquest sentit, el
medievalista David Douglas també afirma que el Tapís de Ba-
yeux és “una font primordial per a la història d’Anglaterra” i
“mereix ser estudiat juntament amb els relats de la Crònica an-
glosaxona i de Guillem de Poitiers” (a Burke, 2005: 13)20, de la
mateixa manera que no podem oblidar els monuments i les es-
tàtues, com a documents que també ens apropen al passat i ens
n’ofereixen una visió particular. 

Sigui com sigui, el que queda cada cop més clar és que
la construcció del saber social s’ha basat tradicionalment en
el text com a forma predominant de producció i transmissió

19. A pesar d’això, noms tan il·lus-
tres com el de Miguel de Cervantes,
autor de Don Quixot de la Manxa, ja
van alertar del perill que suposava
entendre la realitat la través del
text. L’escriptor madrileny acusava
Don Quixot, per exemple, de bolcar-
se massa en la lectura dels seus lli-
bres de cavalleries i perdre el món
de vista (Català, 2009?: 4).

20. Per a una aproximació més espe-
cífica a aquells científics socials que
han usat les imatges com a font de
coneixement, vegeu, entre d’altres,
Peter Burke, els especialistes en histò-
ria de la cultura Jacob Burckhardt i
Johan Huizinga, Aby Barburg, Simon
Schama i els antropòlegs Hans Bel-
ting, E. B. Taylor, Lévy-Bruhl, Margaret
Mead i el seu marit, Gregory Bateson. 
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del coneixement social, situant la imatge en una posició su-
pletòria i complementària respecte a la producció textual. Per
a Margaret Mead, una de les pioneres en utilitzar la imatge
en els seus estudis antropològics, l’ús de la fotografia no té
sentit sense una explicació verbal que l’acompanyi. Però in-
clús avui dia, on el fenomen de la hipervisualitat esdevé una
qüestió innegable, diversos investigadors socials suggereixen
que una anàlisi visual limita greument la comprensió dels fe-
nòmens socials i se situa a anys llum de l’autoritat de què,
d’altra banda, sí gaudeix el text. 

Algunes teories de la comunicació basades en el pensa-
ment estructuralista i post-estructuralista, per exemple, han
estat molt crítiques amb el valor documental de les imatges.
Per a aquestes teories, el pes determinant dels codis i les con-
vencions visuals emprats pels creadors de les imatges consti-
tueixen una “espessa capa” que aïlla els seus productes de la
realitat (Palos, 2000: 128). Kirsten Hastrup també se suma a
aquest debat i es decanta obertament per l’ús i els beneficis
de la textualitat com a forma de construcció narrativa. En un
article que publica l’any 1992, l’autora considera que les des-
cripcions visuals no tenen la mateixa força que les descrip-
cions denses del text. S’inclina així a favor de l’eficàcia del
registre i la representació textual, argumentant que l’escrip-
tura permet un diàleg constant amb el lector, una flexibilitat
interpretativa i un vaivé continu entre el detall i la totalitat.
La imatge, per oposició i sempre segons Hastrup, se situa en
el pla de la metonímia, fixa la mirada de l’espectador i impe-
deix, en conseqüència, una anàlisi de qualitat (Hastrup, 1992). 

Per la seva banda, Raphael Samuel descriu els historiadors
socials de la seva generació com uns complets “analfabets vi-
suals” (a Burke, 2005: 12). No és, doncs, per aquest autor, que
la imatge no tingui una potencialitat per ella mateixa, sinó que
els investigadors encara no han après a interpretar-la. Un altre
autor que també rebutja la contribució de la imatge com a font
de coneixement és Johan Huizinga, qui va refusar assessorar un
projecte d’arxius de pel·lícules documentals al·legant que el ci-
nema no podia aportar cap element innovador a la història del
coneixement social, doncs allò que mostraven les seves imatges
o bé no tenia importància o bé ja se sabia (a Burke, 2005: 196).

Des que Malinowski publica, l’any 1922, Els agronautes
del Pacífic Occidental21, la pràctica etnogràfica ha esdevin-
gut el tret que ha distingit l’antropologia de les altres ciències

21. En una època a cavall entre l’e-
volucionisme i un pensament més
relativista, l’antropòleg Bronislaw
Malinowski també utilitza la foto-
grafia com aquell element que el
permet il·lustrar els seus estudis
sobre grups culturals concrets. 
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socials. Des de llavors, la construcció del saber antropològic,
la qual neix precisament d’aquesta trobada amb l’alteritat, ha
estat dominat, també de forma gairebé exclusiva, pel text es-
crit com a instrument teòric fonamental i com a praxis pre-
ferent de construcció narrativa. 

Actualment, però, superada la fase en què les ciències so-
cials havien d’explicar els fets socials (com els anomenava Dur-
kheim) més enllà de les casuístiques particulars (Pintos, 1995),
el text entra en una crisi epistemològica i és acusat de reduir la
diversitat a una unitat fictícia. En aquest sentit, la imatge apareix
com una possible solució, com una possibilitat alternativa que
permet superar les categories globals i tradicionalment vincula-
des a la textualitat com són societat, estructura, cultura o sistema
social, retornant a realitats concretes, tangibles i circumscrites
en un temps i un espai determinats. Aquest gir epistemològic per-
met mostrar la realitat de forma més precisa i menys lligada a la
imposició que suposa el fet d’haver de subscriure el saber a qües-
tions de caràcter més general (Colleyn, 1999: 22-24).

Tot i que els germans Lumière pensaven en el cinema
com un instrument científic més que com un espectacle per al
gran públic de masses, la vinculació entre la ciència i la imatge
no és, ni ha estat mai, una relació fàcil ni exempta de compli-
cacions. La presència de la imatge en els treballs antropolò-
gics, segons l’anàlisi que presenta Orobitg (2003), ha transitat
per tres etapes diferenciades, al llarg de les quals ha estat trac-
tada de forma diferent i desigual. En aquest sentit, Orobitg di-
buixa una primera etapa d’auge (1839- 1930) en la qual la
imatge s’entén com un instrument pragmàtic que permet reco-
pilar les dades per al treball de camp (o, fins i tot, substituir-
lo) i congelar així un present destinat a desaparèixer. 

La patent positivista, que recolza la idea que la imatge és
una còpia fidel de la realitat, atorga a la fotografia, en aquests
primers anys, una absoluta objectivitat científica i, per tant, la
capacitat d’accedir a realitats llunyanes exclusivament a través
de les seves representacions virtuals. És així com aquests pri-
mers antropòlegs, evolucionistes preocupats per les tipologies
racials i fenotípiques de les noves societats que acaben de co-
nèixer, usen la imatge per documentar-les fotogràficament i
substituir la presència personal per una representació visual d’a-
questes societats exòtiques i llunyanes. Antropologia i fotogra-
fia, doncs, neixen en un context colonial, que condiciona, en
bona mesura, el desenvolupament de totes dues disciplines. 
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Fotografia extreta del lli-
bre Fotografía, antropolo-
gía y colonialismo (1845 -
2006), de Juan Naranjo. 

Aquesta fotografia demostra els experiments de John H. Lam-
prey, qui va elaborar un sistema de mesura antropomètrica, que
hibridava la tècnica fotogràfica amb els coneixements antropo-
lògics. Tal com suggereix la imatge anterior, Lamprey feia posar
el subjecte davant d’una quadrícula de fils de seda compostos
per quadres de cinc centímetres. L’objectiu era mesurar les ca-
racterístiques fenotípiques dels indígenes per demostrar la su-
perioritat ètnica de la raça blanca. 

Efectivament, els primers antropòlegs van utilitzar pro-
cediments basats en la fusió de l’antropometria i la fotogra-
fia. Rere aquesta tècnica hi havia un interès científic,
inaugurat l’any 1860 per Thomas Henry Huxley i John. H.
Lamprey, el qual demanava la presència de fotògrafs espe-
cialitzats per obtenir imatges mesurables dels indígenes, amb
l’objectiu d’analitzar les races descobertes (Naranjo, 2006).
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Tomas Henry Huxley, per la seva banda, va idear un mètode
fotogràfic antropomètric que permetia l’estudi de la raça hu-
mana de forma imparcial i neutra (Naranjo, 2006: 47)22. 

Un dels projectes més ambiciosos dins d’aquesta línia és
el que elabora Etienne-Renaud-Agustin Serres a mitjan segle
XIX, en projectar una revolucionària concepció museística: “un
museu fotogràfic de les races humanes” (Naranjo, 2006: 27), tal
vegada el primer programa d’Antropologia Visual de la història.
La seva proposta, basada únicament en la tècnica objectiva del
daguerreotip, pretenia estudiar els diferents tipus que componien
la raça humana sense haver de realitzar viatges a altres conti-
nents: per conèixer les diverses cultures que poblaven la huma-
nitat, tan sols feia falta traslladar-se al museu. 

A poc a poc, continua Orobitg, entra en escena una nova
reflexió sobre l’ambivalència de la fotografia. Es tracta d’un
replantejament que genera una crisi d’objectivitat en el si de
les representacions visuals que fa qüestionar el lloc central
de la mirada com a forma de coneixement objectiu, autèntic
i imparcial. Els defensors de la patent positivista disminuei-
xen i sembla que la imatge ha de ser controlada i dirigida per
una realitat textual, la qual ha d’acompanyar i guiar les in-
terpretacions que de la lectura se’n desprenguin. 

Apareix llavors una segona fase (1930 - 1970) en què la
imatge és criticada, col·locada en una situació de subordina-
ció al text i acusada de quedar-se al nivell d’allò concret, en
lloc d’arribar al paradigma durkhemià que assegura que el
coneixement ha de superar els fets socials i donar explica-
cions de caràcter més general (Colleyn, 1999: 24). Aquests
científics es caracteritzen per utilitzar la fotografia en el tre-
ball de camp i incloure-la en les seves publicacions, en forma
d’acompanyament i amb un objectiu únicament il·lustratiu,
més que per realitzar-ne una tasca teòrica. 

La idea d’aquests investigadors era la d’aconseguir reforçar
la capacitat que tenia la fotografia respecte del text, el qual, a
pesar de la seva indiscutible necessitat, no aconseguia transme-
tre aquelles idees que sí aportava, en canvi, la fotografia. 

Un dels exemples més paradigmàtics en aquest sentit és
el treball que el matrimoni Gregory Bateson i Margaret Mead
van realitzar a Bali i Nova Guinea, entre els anys 1936 i 1938.
La seva voluntat era la de documentar el caràcter dels baline-
sos, centrant-se, sobretot, en les seves formes de socialització
i en els seus moviments corporals, els quals eren capturats,
evidentment, a través d’un exhaustiu registre fotogràfic. Així

22. Tanmateix, com veurem més en-
davant, la preocupació entre
aquests antropòlegs per haver de
rescatar l’essència dels pobles colo-
nitzats va portar a la creació d’imat-
ges absolutament estereotipades
entorn a idees com les de primitivi-
tat o no-civilització de molts pobles
no occidentals. 
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doncs, de les més de 25.000 instantànies que van realitzar al
llarg dels dos anys que va durar el seu treball de camp a Bali
i Nova Guinea, un total de 759 van ser publicades en el llibre
Balinese Character: A photographic analysis (1942), en el
qual el matrimoni fa un recorregut per la cultura balinesa dels
anys trenta del segle passat, a través d’un exercici de comple-
mentarietat entre el text i la imatge fotogràfica. 

La imatge, que havia d’anar sempre acompanyada del
text, servia, doncs, com a document per explicar certs fenò-
mens socials (González, 2011: 79). 

Imatges extretes del llibre
Balinese Character:
A photographic analysis,
de Bateson i Mead (1942).
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Finalment, Orobitg dibuixa una tercera etapa d’auge (1970 - fins
avui dia), la qual revaloritza l’ús de la imatge i de la seva riquesa
comunicativa. La imatge s’entén ara com un producte cultural-
ment construït i com un objecte de representació i de creació
d’identitats, i es converteix així en un element etnografiable i,
per tant, digne de ser inclòs en el transcurs d’una investigació
de caràcter sociològic i antropològic. 

La confluència de diversos factors comencen a modificar
els esquemes de percepció de la fotografia. Entre ells, destaquen
la renovació i l’obertura d’una crítica fotogràfica, la mercanti-
lització de les imatges i el sorgiment de noves aproximacions
hermenèutiques (Del Castillo, 2001). Aquest discurs sosté que
la comprensió holística del discurs fotogràfic depèn dels con-
textos historicoculturals, en els quals s’inscriu. Així doncs, la
reflexió madura i permet que entri en consideració el valor del
context i de les relacions entre l’investigador, la càmera i l’in-
formant. En conseqüència, tot i que no sense problemes, la fo-
tografia, a poc a poc, va deixant de ser aquell personatge
secundari que, al llarg dels anys, ha acompanyat de forma su-
pletòria el text en els seus recorreguts científics, per convertir-
se en un document amb prou valor per si mateix. 

Com veiem, la qüestió que ha guiat l’adequació o no
d’allò visual al llarg de la història de les diverses disciplines
que engloben les ciències socials ha estat una confrontació
constant amb el text com a eina de construcció del saber. En
aquest sentit, la present investigació se situa lluny d’aquesta
dialèctica i proposa, seguint les paraules d’Ardèvol, que la
qüestió no és tant quin és el mitjà utilitzat, sinó la manera
com s’utilitza i el procés de producció que se segueix (1998:
3): textualitat i visualitat, doncs, són dues formes diferents
d’informar i narrar l’experiència humana. 

Així doncs, lluny d’entrar en categoritzacions absolutes
sobre els beneficis d’un mètode i els perjudicis de l’altre, pre-
ferim assumir, tal com suggereix Colleyn, que l’adopció d’un
estil no comporta l’exclusió de l’altre i que tots dos recullen
qüestions complexes i, tal vegada problemàtiques, sobre els
modes de representació, les tècniques d’investigació i els
processos de comunicació (1999: 25). Són qüestions que cal
tenir en compte al llarg de la construcció del coneixement
social, indiferentment de si és el text o la imatge qui guia la
nostra investigació. 

Cal tenir en compte, a més, que la incorporació de l’eina
visual com a mitjà d’expressió ens porta a reflexionar sobre
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la metodologia de producció, sobre el procés de comunica-
ció, sobre la representació social i sobre la definició de la
pròpia imatge (Ardèvol, 1998: 3). 

Podem concloure, doncs, que la representació visual és
una dada valuosa per a les recerques de caràcter social. I ho
és perquè, com veurem, la imatge porta inscrit en el seu si
una “doble funcionalitat” (Orobitg, 2003: 99), que recull, per
una banda, els fets reals i, integra, per l’altra, un discurs so-
ciocultural. Així, la reflexió sobre la introducció de la imatge
en les ciències socials ha de calibrar-se a diferents nivells,
entenent-la no només com aquell objecte que ens ha de per-
metre dilatar, exemplificar, ajustar i fer més atractives les
tècniques del treball de camp, sinó també com aquell element
que, per si mateix, és portador d’informació rellevant. 

4.1.3. La imatge perversa o el fals 
“verisme fotogràfic”23

Entre les moltes plomes que, des de finals del segle XIX i fins l’ac-
tualitat, han escrit i han reflexionat sobre la imatge fotogràfica (en
tots els àmbits i en totes direccions), destaca un text que sobresurt,
sens dubte, per sobre de tota la resta. I sobresurt no només perquè
ha acabat convertint-se en una de les icones inqüestionables de la
reflexió fotogràfica contemporània, d’evident lectura obligatòria,
sinó també per l’extrema intimitat i l’absoluta delicadesa que des-
prèn la seva lectura. Ens referim a La càmera lúcida, un llibre que
Roland Barthes va escriure l’any 1980, just després de la mort de
la seva mare. En aquest llibre, l’autor reflexiona, de forma estran-
yament íntima, sobre la naturalesa i la condició de la pròpia imatge.
I ho fa a partir d’una única fotografia que recupera dels vells àl-
bums familiars i que, paradoxalment, l’espectador no aconseguirà
veure mai. Es tracta de la imatge de la seva mare; una imatge que,
segons l’autor, aconsegueix mostrar la seva figura tal com ell la
recorda, convertint la imatge en un record viu i traslladant així el
seu estat d’ànim a la pura reflexió filosòfica. 

Dins d’aquest marc reflexiu, i en un intent de definició
ontològica, Roland Barthes descriu la fotografia de la ma-
teixa manera que ja ho van fer els primers teòrics de la

23. Prenem prestada aquesta ex-
pressió de la introducció que Joa-
quim Capdevila fa a la publicació de
la tesi doctoral de Mariona Visa
“Evolució sociològica i narrativa de
l’àlbum fotogràfic familiar. Anàlisi
pragmàtica de l’àlbum familiar ana-
lògic i digital des dels anys seixanta
fins a la primera dècada del segle
XXI”, Universitat de Lleida, 2011
(Visa, 2012). Consulta de la tesi en
línia:
http://www.tdx.cat/search?query=m
ariona+visa&scope=%2F&ocult=0.
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imatge, com “un pur reflex del món real”24, una irradiació
que arriba del passat directament als nostres ulls: 

La fotografia és directament una emanació del referent. (...) Una
espècie de cordó umbilical que uneix el cos de la cosa fotografiada
a la meva mirada (2007: 131). 

Segons l’autor francès, i a diferència del que passava amb la
pintura, la fotografia no necessita intermediaris subjectius que,
més enllà de la càmera, li permetin recollir i transportar en el
temps petites parcel·les de realitat. I és que, segons assegura
Barthes, les instantànies arriben directament del passat als nos-
tres ulls. Es tracta d’una irradiació que permet a la imatge foto-
gràfica diferenciar-se dels altres sistemes de representació,
justament a través del seu referent: allò que defineix, fixa i pre-
cisa la fotografia davant de les altres arts. 

Barthes anomena referent fotogràfic a aquella realitat
concreta (i no simbòlica) que va tenir lloc en el precís mo-
ment en què el fotògraf va disparar l’obturador. El referent,
diu l’autor, no és aquella “cosa facultativament real a què
remet una imatge o un signe, sinó la cosa necessàriament real
que ha estat col·locada davant l’objectiu i sense la qual no hi
hauria fotografia” (2007: 120). La pintura pot simular la re-
alitat. La fotografia, segons Barthes, no:

Un dia vaig rebre d’un fotògraf una foto meva, de la qual m’era
absolutament impossible, a pesar dels meus esforços, recordar on
havia estat presa; inspeccionava la corbata, el jersei, amb la fina-
litat de recordar en quines circumstàncies els havia portat; era per-
dre el temps. I tan mateix, pel fet de tractar-se d’una fotografia, jo
no podia negar que havia estat allí (encara que no sapigués on).
(...) Cap escrit pot proporcionar-me aquesta certesa. (...) El llen-
guatge és ficcional per naturalesa. (...) La fotografia és indiferent
a qualsevol afegidura: no inventa res. (...) Tota fotografia és un
certificat de presència (2007: 133-134). 

La fotografia repeteix mecànicament allò que mai podrà repe-
tir-se de forma existencial. És, doncs, “el certificat d’una pre-
sència”. Un certificat que demostra, segons Roland Barthes, que
en la instantània, el poder d’autentificació de la imatge supera
el seu poder de representació (2007: 137). La força de la foto-
grafia, per tant, radica en la presència d’una absència25. 

Un altre dels autors que també personifica aquesta actitud po-
sitivista amb la seva definició d’imatge i de cinema és el teòric i
cineasta francès, André Bazin. La fotografia, diu Bazin en el seu

24. En les primeres historiografies
publicades, la fotografia era dibui-
xada com una tècnica que possibili-
tava la reproducció fidel de la
realitat. Les imatges, doncs, eren
enteses com la conseqüència d’una
successió d’invents científics (Bro-
quetas, 2010: 3). 

25. Aquest posicionament, tot i
haver-se vist superat acadèmica-
ment, encara conserva una forta le-
gitimació en la quotidianitat de la
vida social. Els mitjans de comunica-
ció porten molt temps utilitzant la
fotografia com si d’un testimoni
d’autenticitat es tractés. A partir de
la segona meitat del segle XX, amb
l’aparició de la televisió com a cap-
davantera de la societat de masses,
les imatges televisives són consumi-
des, sovint, no com una representa-
ció de la realitat, sinó com si fos la
pròpia realitat. En aquest sentit, al-
guns autors consideren que aquests
“simulacres audiovisuals” acostu-
men a suplantar aquesta mateixa
realitat (Selva i Solà a Ardèvol i
Muntañola, 2004: 213). 
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cèlebre article “Ontología de la imagen fotográfica” [1945 (1990)],
culmina un projecte universal, obsessivament centrat en la sem-
blança i en el realisme, que té com a objectiu principal la repre-
sentació del món i de la seva realitat més objectiva. Es tracta d’un
problema estètic del realisme en les arts plàstiques, sorgit per pri-
mera vegada entre els pintors i els escultors de la Grècia clàssica: 

La fotografia ha posat punt final al barroc, ha alliberat les arts plàsti-
ques de la seva obsessió per la semblança. Perquè la pintura s’esfor-
çava en va per crear una il·lusió i aquesta il·lusió era suficient en art;
mentre que la fotografia i el cinema són invasions que satisfan defi-
nitivament i en la seva mateixa essència l’obsessió pel realisme. Per
molt hàbil que fos el pintor, la seva obra estava sempre sota la hipo-
teca d’una subjectivització inevitable (1990: 26).

Per primera vegada, una imatge del món exterior es forma auto-
màticament sense la intervenció creadora per part de l’home, segons
un determinisme rigorós. (...) La fotografia obra sobre nosaltres com
un fenomen natural, com una flor o un cristall de neu, on la bellesa és
inseparable de l’origen vegetal o tel·lúric (1990: 28). 

L’aparició del nou mitjà permetia que la reproducció de la realitat
no fos una simple aparença, sinó una duplicació de la realitat. Així
doncs, la fotografia també és, segons la perspectiva d’André
Bazin, una petjada del passat i una recreació fidel de la realitat
d’aquells temps pretèrits. Una veritat que ens arriba, a més, sense
la necessitat de la intervenció humana i que, per tant, deslliura
l’art de la sempre difícil tasca de representar la realitat. 

I és que la fotografia, com també ho farà anys més tard el
cinema, neix amb la més estricta voluntat de prestar els seus ser-
veis a la ciència. Així ho demostren les paraules d’Arago, qui
l’any 1839, va ser l’encarregat de presentar el nou invent a l’elit
parisenca de principis del segle XIX. Segons explica Gisèle
Freund en la seva història social de la fotografia, el nou desco-
briment va ser presentat en societat com un invent que revolu-
cionaria, i de quina manera, el camp de la ciència:

Com s’enriquirà l’arqueologia gràcies a aquesta nova tècnica! Per
copiar els milions i milions de jeroglífics que cobreixen els grans
monuments de Tebas, de Memfis, de Karnak, etc., es necessitarien
vintenes d’anys i legions de dibuixants. Amb el daguerreotip, un
únic home podria portar a bon port aquest treball immens (a
Freund, 1999: 28).

Com veiem, tant el discurs de Roland Barthes com el d’André
Bazin inauguren el punt de partida d’una nova forma de repre-
sentar la realitat, la qual allibera, per fi, les arts pictòriques de
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l’enorme responsabilitat que els havia acompanyat durant se-
gles. Ja no serà el geni l’encarregat de plasmar la realitat de
forma legítima i genuïna, sinó que ara aquesta tasca s’adjudi-
carà als procediments fotogràfics: a la mecànica i a la química.
Aquests autors encarnen un posicionament teòric positivista
que, com veurem més endavant, ha gaudit de conseqüències
importants en el si de les ciències socials (en la història, la so-
ciologia i l’antropologia, sobretot). 

Seguint amb les seves reflexions, sembla, doncs, que la fo-
tografia sigui el model de la veracitat i de l’objectivitat: un llen-
guatge que, com diria Bourdieu, s’hauria construït “sense codi,
ni sintaxi, en definitiva, un llenguatge natural” (Bourdieu, 1979:
110). I és que com ja hem vist, a la imatge fotogràfica, ja sigui
estàtica o en moviment, se li pressuposa, molt sovint, l’heroica
capacitat d’aconseguir una representació fidel i mimètica del
món que l’envolta, al qual es refereix i al qual contribueix a re-
presentar (re-presentar, tornar a presentar, fer present de nou en
el temps i en l’espai). Es tracta d’una perspectiva que, en no
qüestionar el paper dinàmic de la càmera en el si de l’acció, gau-
deix d’un estatus d’absoluta objectivitat. El que passa davant la
càmera no és res més que la veritat. 

I és per això que la imatge pot ser (i ha de ser) utilitzada
com un pur reflex del món real, oferint-nos informacions re-
llevants, clares i fidedignes, d’allò que, un cop apretat el dis-
parador, ha quedat plasmat en la nostra instantània. Aquesta
idea d’objectivitat es recolza en dos arguments interessants.
El primer, que ja hem mencionat amb anterioritat, considera
que són els mateixos objectes els que deixen l’empremta en
la fotografia, de forma que, a diferència del que passava amb
la pintura, la imatge obtinguda en la nostra instantània resta
lliure de qualsevol tipus de mediació humana. En la fotogra-
fia, la intervenció de l’ésser humà queda exclosa del procés
de representació de la realitat. 

El segon argument l’explica Josep Maria Català. Aquest
professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona recorre a la diferència que
s’estableix entre les accions veure (acció passiva) i l’acció de
mirar (acció activa). Segons el DIEC, el fet de veure és una
acció passiva que se situa dins de l’àmbit fenomenològic: veure
és, segons l’Institut d’Estudis Catalans, l’acció de “percebre la
imatge (d’un objecte) que els raigs lluminosos que provenen
d’aquest formen al fons de l’ull sobre la retina”. En canvi, a l’ac-
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ció de mirar se li pressuposa una voluntat i respon a una “cons-
trucció complexa, composta d’una voluntat i el gest que posa
en relació la vista amb un determinat objecte, l’interès del qual
precedeix subjectivament a la seva visió pròpiament dita” (Ca-
talà, 2009?: 2). En aquest sentit, la posició positivista, víctima
de la trampa de la cultura occidental, es decanta, evidentment,
a favor de la visió, ignorant el procés hermenèutic que acom-
panya la simple acció de mirar una imatge (Català, 2009?). 

Podem, confiar, però, en la fotografia com una dada objec-
tiva? Ens permet la imatge, tal com asseguren Barthes i Bazin,
accedir de forma imparcial i neutra al nostre passat més llunyà?
És la fotografia la simple presència d’una absència? O, de forma
contrària, hem de plantejar-nos que hi ha en la fotografia alguna
cosa més? Quina és la informació a la qual podem accedir a tra-
vés de la càmera? Quin estatus prenen les dades empíriques vi-
suals? Com afecta, si és que afecta d’alguna manera, la
presència de la càmera a la realitat que intentem representar?  

No resulta fàcil, a la llum dels estudis sobre les repre-
sentacions visuals, estar d’acord amb els posicionaments po-
sitivistes que Roland Barthes i André Bazin (com a
representants d’una disciplina molt més àmplia) descriuen a
les seves reflexions. Les crítiques a tots dos autors han estat
moltes i de caràcter molt divers, entre les quals destaquen les
de Pierre Bourdieu, Didi-Huberman, John Tagg, Joan Font-
cuberta i Peter Burke, entre molts d’altres. 

Una de les frases cèlebres que resumeix aquesta crítica és
la de Walter Benjamin que, des d’una vessant metafísica, asse-
gura que “l’home ha estat creat a imatge i semblança de Déu i
cap màquina humana podrà fixar la imatge divina”. De la ma-
teixa manera s’expressa l’església en un diari alemany: 

Voler fixar reflexos fugaços no és només una impossibilitat, tal
com ja han demostrat experiències molt serioses realitzades a Ale-
manya, sinó també és voler llindar amb el sacrilegi. Déu va crear
l’Home a la seva imatge i cap màquina humana pot fixar la imatge
de Déu. Per fer-ho, hauria de traïcionar de cop els seus propis prin-
cipis eterns per a permetre que un francès, a París, llancés al món
una invenció tan diabòlica (a Freund, 1990: 67). 

La imatge fotogràfica, doncs, tindrà alguna funció, és clar,
però mai la de representar, de forma imparcial i neutra, el
món creat per la mateixa divinitat. 

Per la seva banda, Didi-Huberman parla del doble règim
de la imatge fotogràfica (2002: 198). Per una banda, assegura
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l’autor, és cert que la fotografia duu dins seu un “component
immediat” i una relació directa entre el que apareix en la ma-
teixa fotografia i el seu referent en la realitat. És cert que una
imatge fotogràfica pot aportar informacions realment valuoses
per a la reconstrucció de la quotidianitat de cultures passades
i de les seva gent. Per exemple, les il·lustracions expliquen
allò que el text difícilment pot aportar: Com eren les seves
cases? Quina roba portaven en el seu dia a dia? Què menja-
ven? Quines eines usaven al camp? Com eren els primers mit-
jans de transport? El valor de les imatges com a testimoni per
a la història és, sovint, molt evident.

Existeixen molts estudis que han usat les representacions
visuals a fi de completar les seves recerques. L’historiador
francès, Fernand Braudel, per exemple, es va basar en la pin-
tura per documentar la difusió de la moda espanyola i francesa
a Anglaterra, Itàlia i Polònia durant els segles XVII i XVIII.
Un altre historiador, també francès, Daniel Roche, ha utilitzat
el famós quadre El menjar de camperols per estudiar l’avitua-
llament de França i dels seus ciutadans. Els historiadors de l’a-
gricultura, la indústria i la impremta, per exemple, es basen,
evidentment, en el testimoni de les imatges per reconstruir les
formes de treball de temps pretèrits (Burke, 2005: 101-103).
Un dels casos més famosos, però, és el de Philipe Ariés i la
seva història de la infància, basada en quadres i representa-
cions pictòriques, com el següent de Philippe de Champaigne: 

Les enfants Habert de
Montmor, Philippe de
Champaigne (1649).
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Fins aquí, res que diferenciï aquesta posició de les tesis positi-
vistes de Bazin i Barthes, que reforcen la idea que la fotografia
és un pur reflex de la realitat. Ara bé, el perill d’usar la imatge
des d’aquest punt de vista, sense identificar cap tipus de crítica,
és, sens dubte, evident. En aquest sentit, a aquest component
immediat de la fotografia, Didi-Huberman li afegeix un com-
ponent més complex: la imatge, assegura l’autor, és també una
construcció cultural. I d’aquí la seva aparença de realitat. 

Pierre Bourdieu, per la seva banda, també opina una cosa
semblant. Ho defineix de la següent manera:

Tanmateix, tot i que la producció de la imatge estigui directament ad-
judicada a l’automatisme de la màquina, la presa segueix sent una
elecció que involucra valors estètics i ètics: si, de forma abstracta, la
naturalesa i els progressos de la tècnica fotogràfica fan que totes les
coses siguin objectivament “fotografiables”, de fet, en la infinitud te-
òrica de les fotografies tècnicament possibles, cada grup selecciona
una gamma infinita i definida de subjectes, gèneres i composicions.
“L’artista”, diu Nietsche, “escull els seus subjectes: és la seva forma
d’alabar”. Donat que és una “elecció que alaba”, i que la seva intenció
és fixar, és a dir, solemnitzar i eternitzar, la fotografia no pot quedar
entregada als avatars de la fantasia individual i, per mediació de l’e-
thos –interiorització de les regularitats objectives i corrents– el grup
subordina aquesta pràctica a la regla col·lectiva, de mode que la foto-
grafia més insignificant expressa, a banda de les intervencions explí-
cites de qui l’ha pres, el sistema dels esquemes de percepció, de
pensament i d’apreciació comú a tot un grup (Bourdieu, 1979: 22).

De la infinitud d’elements, moments, situacions i emplaça-
ments objectivament fotografiables, de l’inesgotable ventall
de possibilitats que poden capturar-se amb una càmera fíl-
mica, els grups humans, organitzats en societat, tan sols en
fotografiem un aspecte ben reduït: allò que, segons Bourdieu,
està socialment predefinit. Així, la fotografia no queda sub-
jecta, en cap moment, a l’atzar de la fantasia individual, sinó
que se subordina a la pràctica col·lectiva i, per tant, expressa,
a banda de les intencions explícites de qui l’ha pres, el sis-
tema dels esquemes de percepció, de pensament i d’aprecia-
ció comú de tot un grup (Bourdieu, 1979). Per tant, si la
fotografia involucra valors no només estètics, sinó també
ètics i culturals, el seu interès no està tant en si mateixa, sinó
en el que ella diu i en el que ella és per algú o per als altres. 

El gir epistemològic és clar. La fotografia deixa de ser,
d’una banda, aquell reflex pur del món real que ens transpor-
tava, a través dels temps i de forma inalterable, a una realitat
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passada i, sobretot, sense modificar, per convertir-se, de l’al-
tra, en un producte cultural creat per l’ésser humà. Un pro-
ducte ple de mirades, de posicionaments i valors diversos.
Un producte, per tant, decididament etnografiable. 

Ramírez ho explica de forma prou aclaridora:

El principal equívoc que ha suscitat i suscita la fotografia és el de
qualitat de registre visual que aquesta fa del món. Per a l’especta-
dor ingenu, la fotografia és, en efecte, una imatge de la realitat,
per sobre de qualsevol convenció o manipulació. Convé desterrar
aquest error comú: la fotografia no és ’la realitat’, sinó una de les
moltes formes, totes convencionals, de representar-la. La realitat
exterior és molt més complexa i mòbil del que la fotografia normal
els pot transmetre (Ramírez, 1997: 158). 

La imatge és considerada una dada etnogràfica perquè, a banda
de ser un objecte, és també una representació (Orobitg, 2003:
97). Com hem anat veient al llarg d’aquestes pàgines, el con-
cepte d’imatge i de representació visual han superat, ja fa
temps, la diagnosi positivista de Roland Barthes i d’André
Bazin. La posició teòrica actual destaca que les imatges són
una construcció cultural i poden ser, per tant, estudiades des
d’un punt de vista sociològic. La imatge, i ja ens ho avançava
Pierre Bourdieu, no és només un reflex del món real, sinó
que en la seva composició s’inscriuen valors socioculturals,
a través de la mirada subjectiva de l’autor i del receptor. 

Es tracta d’una mirada sostinguda per un coneixement
tàcit i compartit, tal com assegura Buxó:

També des de la sociologia visual s’afirma que les fotografies, el ci-
nema documental i el cinema etnogràfic no només es prenen, sinó que
es fan (Chaplin). Per tant, no són mostres d’evidències objectives, no
són finestres obertes al món, no són descripcions ni transcripcions,
sinó construccions que presenten imatges per representar i produir
significats culturals. Les imatges visuals se seleccionen per exagerar
o aïllar elements que donin un sentit o un altre a l’acció, es manipula
el temps i l’espai i es crea l’ambigüitat suficient o necessària perquè
les imatges es llegeixin, inquietin, persuadeixin de moltes maneres i,
inclús en situacions de contacte cultural i canvi social, s’adeqüin o es
modifiquin segons les condicions d’existència (Buxó, 1999: 5).

La fotografia, per tant, conté posicionaments estètics, culturals
i ideològics que, més enllà de la pròpia naturalesa, s’hi inscriuen
i n’eliminen qualsevol rastre de pura objectivitat. 

“La fotografia”, assegura el fotògraf català Joan Font-
cuberta, “pertany a l’àmbit de la ficció molt més que al de
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les evidències” (1997: 167). Amb els seus treballs, aquest
autor ha jugat, des de sempre, a posar en evidència el fals
poder de veritat de la imatge fotogràfica. L’any 1997, per
exemple, Fontcuberta va realitzar un projecte molt mediàtic
anomenat “Sputnik o el cosmonauta fantasma”. La iniciativa
versava sobre l’experiència d’un suposat astronauta rus que
també hauria anar a la lluna, juntament amb l’expedició ame-
ricana, però que hauria estat esborrat de qualsevol document
oficial. Sputnik aporta documents i fotografies retrobades
d’aquest astronauta i reflexiona sobre la seva desaparició. 

Imatges extretes del pro-
jecte “Sputnik o el cos-
monauta fantasma”, del
fotògraf català,
Joan Fontcuberta. 

Tota l’obra, però, no era més que una invenció de Fontcu-
berta, el qual va utilitzar el seu nom en rus (Iván Istochnikov)
i va donar el rostre en aquesta història. El seu treball va ori-
ginar una gran confusió mediàtica i, fins i tot, anys més tard,
un programa d’un canal privat de la televisió espanyola va
donar per bo l’engany de l’autor català26. Fontcuberta, amb
els seus treballs, intenta posar de manifest el poder d’autori-
tat que la fotografia exerceix sobre l’espectador. La fotogra-
fia, assegura l’autor, imposa veritat. 

Les primeres imatges de guerra, per exemple, són el re-
sultat de trucatges i manipulacions que perseguien l’objectiu
de mostrar una realitat encara més real. A Crimea, els fotò-
grafs comptaven amb un bon contingent de soldats vius que
posaven davant la càmera per interpretar així la mort i la
destrucció dels conflictes representats. La famosa fotografia
de La mort d’un soldat que Robert Capa va prendre, supo-
sadament, a Còrdova l’any 1936 i que, gràcies a la revista
LIFE, va acabar convertint-se en una de les grans icones del
segle XX, també ha estat posada en entredit per motius si-
milars (Sontag, 2010). 

26. Ens referim concretament a
Cuarto Milenio, dirigit i presentat pel
periodista Iker Jiménez. El programa
va donar per vàlida la versió de l’as-
tronauta fantasma i va dedicar un
programa a parlar sobre Iván Istochni-
kov. El vídeo es va poder veure a la
xarxa durant molt de temps, però re-
pentinament va desaparèixer i ara és
impossible de trobar. Respecte a l’e-
missió del programa, el fotògraf Joan
Fontcuberta assegurava: “¡Estoy alu-
cinando! ¡Todo esto me parece muy
cómico! (...) Tiendo trampas destina-
das a los crédulos. No esperava que
cayeran en una que tiene nueve años
unos periodistas profesionales, que se
supone que tienen que verificar y
contrastar la información”: http://ma-
gonia.com/2006/06/13/el-cosmo-
nauta-fantasma/ (última consulta 21
de gener del 2015). 



Marc teòric92

D’altra banda, i des d’una posició ben diferent, el director cine-
matogràfic Robert Flaherty (convertit en etnògraf sense saber-
ho), en una de les fotografies preses a Nanook of the North
(1921), substitueix deliberadament l’escopeta de caça de l’esqui-
mal per una llança tradicional, amb la voluntat de recrear el con-
text cultural fotografiat d’acord amb una visió estrictament
occidental. La seva (la nostra) petjada queda sovint simbolitzada
en la fotografia a través de petits detalls que deixen entreveure el
seu rastre, la seva forma d’entendre la cosmologia a la qual s’en-
fronta, anul·lant així tota pretensió de neutralitat en el discurs. 

En aquest sentit, un dels films que inaugura el gènere ci-
nematogràfic documental és justament Nanook, el esquimal
(Robert Flaherty, 1922), el qual demostra que la realitat presen-
tada no és més que la perspectiva de l’ull d’aquell qui la mira.
Nanook, un esquimal caçador i pescador de l’Àrtic canadenc,
representa en la pel·lícula de Flaherty el paper del bon salvatge,
l’indígena que no ha estat encara colonitzat per la cultura occi-
dental. En la seva pel·lícula, Flaherty no mostra la vida dels es-
quimals tal com són, sinó més aviat tal com ell la imaginava
(intercanviant, per exemple, fusells per llances o simulant la
pesca més salvatge), reflectint això sí un mode de vida diferent,
basat en una concepció invertida del propi concepte d’home ci-
vilitzat. És una posada en escena per fer que la realitat s’adeqüi
a allò que el públic en pensa. Aquesta pel·lícula, per tant, no
parla tant de la vida dels itivimuit, sinó de la visió que Occident
té del món “no civilitzat”:

Fotografia La mort d’un
soldat, de Robert Cappa

(1936). 
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Imatge de la pel·lícula
Nanook, el esquimal, de
Robert Flaherty. 

Anant, doncs, una mica més enllà, hem de tenir en
compte el que ja s’insinua al llarg de les últimes pàgines. El
reconeixement dels signes inscrits en cada fotografia, des
dels més obvis fins als més sofisticats, depèn exclusivament
del coneixement del context cultural i social en què s’ha pro-
duït, en el qual té sentit, al qual s’adreça i el qual contribueix
a configurar. Reconèixer, doncs, que la imatge pot ser un ele-
ment etnografiable ens porta directament a pensar-la com un
objecte contingent; un objecte que ha de ser considerat sem-
pre en relació no només amb el context sociocultural de l’au-
tor de la fotografia, sinó també amb al context sociocultural
dels actors que hi apareixen (Orobitg, 2003: 97), sense obli-
dar, a més, el context del mateix visionat27. És el que Gemma
Orobitg anomena un creuament de representacions.

Un creuament de representacions que, com si d’una
amalgama de mirades es tractés, ha de capturar, per a un es-
tudi exhaustiu de la imatge com a forma útil d’accés al co-
neixement, la pròpia mirada de l’autor, la teatralització
d’aquell que hi és representat i la interpretació (individual i
cultural) de qui s’ho mira amb el pas del temps. 

27. En aquest sentit, Orobitg sugge-
reix la importància de tenir en
compte el que s’anomena realisme
etnogràfic o, el que és el mateix, la
mirada cap a la fotografia que té el
propi l’investigador (2003: 101).
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Però anem a pams. 
Per poder interpretar analíticament una fotografia, cal en-

tendre, en primer lloc, quina és la mirada que l’autor hi hauria
plasmat de forma, habitualment (tot i que no sempre), incons-
cient. Es tracta d’una mirada que requereix, ja per si sola, d’un
posicionament fragmentari, d’una interrupció del temps i d’una
pèrdua evident de la tridimensionalitat, en veure’s obligada a
capturar tan sols una ínfima part d’aquella realitat global que
està intentant copsar. “El caràcter de la imatge”, assegura Gisèle
Freund, “es troba determinat cada cop més per la forma de veure
de l’operador” (1999: 8), el qual ha de decidir-se per un posi-
cionament, un enquadrament, un lloc i un tractament determi-
nats de la instantània. La fotografia, en definitiva, ens obliga a
mirar. I és que en prendre una imatge fotogràfica, l’autor genera
una manera nova de mirar, que pren forma, efectivament, a tra-
vés de l’orifici de la pròpia càmera. L’orientació d’aquesta mi-
rada és, segons el cineasta rus Dziga Vertov, la renovació de
l’atenció que permet “veure-hi de nou” (a Piault, 2002: 238). 

Però no n’hi ha prou  d’assenyalar que són les necessitats
tècniques (l’enquadrament, els filtres, el lloc des d’on es pren
la instantània, etc.) les que empenyen a modificar la realitat cap-
turada en la instantània. El posicionament cultural del fotògraf
i la seva mirada ideològica (individual i col·lectiva) també trans-
formen aquella realitat que es vol plasmar en la imatge. Peter
Burke, en el seu llibre Visto y no visto (2005) ofereix centenars
d’exemples que reforcen aquest posicionament. 

Després de la Revolució del 1830, per exemple, les
imatges franceses sobre les multituds van canviar de forma
notable. El poble, abans d’aquesta data, era representat de
forma ruda i grotesca, amb borratxos i captaires com els prin-
cipals protagonistes de les il·lustracions. Després de la revo-
lució, en canvi, la col·lectivitat va començar a ser
representada com a “individus nets, ben vestits i idealistes”: 

Resulta difícil reconèixer [assegura Burke] “que es produís amb
tanta rapidesa un canvi dràstic en les actituds socials. És molt més
probable que el que canviés fossin les idees habituals entorn al que
avui podem anomenar ’políticament correcte’. El triomf de la Re-
volució de 1830 va exigir la idealització del poble que suposada-
ment l’havia fet” (2005: 147). 

El que veiem, doncs, és una “opinió fotografiada”:

Les persones retratades poden ser vistes amb més o menys distància,
sota un prisma respectuós, satíric, carinyós, còmic o despectiu. El que
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veiem és una opinió pintada, “una visió de la societat” en un sentit
ideològic i visual. Els fotògrafs no consisteixen una excepció a
aquesta regla, doncs, com assenyala el crític americà Alan Trachten-
berg, “un fotògraf no té perquè convèncer a l’espectador que adopti
el seu punt de vista, doncs el lector no té opció; en la fotografia veiem
el món des de l’angle de visió parcial de la càmera, des de la posició
que tenia en el moment en què es va apretar l’obturador”. El punt de
vista, en aquest sentit literal, influeix –tot i que no determina– el punt
de vista en sentit metafòric (Burke, 2005: 152).

En segon lloc, i després d’analitzar el posicionament de l’au-
tor i el context social que el circumscriu, cal entendre també
què és allò que ens mostren els personatges fotografiats. I és
que en ser protagonista d’una fotografia, la gent actua i es
defineix tal i com vol ser mirada, oferint a l’espectador una
vessant interessada i parcial d’ella mateixa. Maria Jesús
Buxó explica, a través de la seva experiència de camp a Amè-
rica Llatina, que la gent, en ser protagonista d’una fotografia,
actua activament i retòrica, construint la seva pròpia imatge: 

[La gent] es disposa de certa manera davant la càmera, té els seus
codis d’exposició de la cara, el cos, l’abituallament i l’elecció d’ob-
jectes o instruments, així com en l’escenificació dels seus familiars i
altres membres del grup d’acord amb les regles apropiades de gènere,
sexe, rang i context de situació (1998: 178). 

A través de diversos exemples etnogràfics, l’autora posa de ma-
nifest la necessitat de tenir en compte, no només el context so-
ciocultural en què s’inscriu la pròpia fotografia, sinó també la
intenció dels protagonistes que hi apareixen: el seu desig incons-
cient de mostrar-se, d’explicar-se i de fer-se veure. Això significa
que el procés d’autorepresentació tampoc és ni gratuït ni anàr-
quic, sinó absolutament contextual i respon a uns objectius de-
terminats i ben calculats per l’individu o pel grup representat.

En un article publicat al Quaderns del CAC (2014), Mariona
Visa i jo mateixa parlem del procés d’autorepresentació de tres
col·lectius de joves migrants de la ciutat de Lleida. Aquests joves
usen els documentals per representar-se a si mateixos i per establir
un diàleg implícit amb la institució, en concret, i amb la societat,
en general. Aquests nois i noies han interioritzat el llenguatge de
l’exclusió i parlen, en definitiva, a través seu:

El treball de camp demostra com els joves, tot i tenir una identitat vis-
cuda densa i intensa i incapaç de centrar-se en un sol element, inte-
rioritzen qui és el seu interlocutor i li parlen a través dels seus marcs
de referència. Integren, en les seves explicacions, les identificacions
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que se’ls adjudiquen de forma externa. Des del moment en què s’en-
cén la càmera, l’acció es dirigeix a l’espectador futur, tot adaptant te-
màtiques principals dels seus documentals a un interlocutor concret:
la institució. (...) Aquesta identificació (...) converteix l’experiència
viscuda dels joves en una categoria abstracta, en una condició externa
que els assigna etiquetes en el context d’un acte classificatori. Aquesta
identificació, que redueix la seva heterogeneïtat a uns pocs criteris
definitoris, es interioritzada pels mateixos joves els quals, com hem
vist, acabaran definint-se també a través d’aquests mateixos criteris:
a través de llenguatge de l’exclusió (Soto i Visa, 2014: 37-39).  

En aquest sentit, MacDougall assegura que “la forma del text”
(o de la imatge, en aquest cas) “pren les característiques del pro-
tagonista en virtut de la seva exposició a ell, com una placa fo-
togràfica” (1995: 409). En la mateixa línia, Bourdieu explica que
“al mirar al que mira [o que fotografia], (...) un es posa a mirar
com pretén ser vist: ofereix una imatge de si mateix” (1979: 129).
És per això, alerta l’autor, que mirar (o fotografiar) sense ser vist
és “desposseir els altres de la seva imatge” (op. cit.).

Així doncs, els personatges davant la càmera, actuen retò-
ricament, oferint una imatge determinada de si mateixos. Prenen
distància de la seva quotidianitat més propera: els elements que
la integren adquireixen una altra forma, comencen a sortir de la
seva normalitat i aquesta es transforma en un element per a l’a-
nàlisi. Ells deixen de veure’s i passen a mirar-se. Davant la cà-
mera, ells no són, ells s’interpreten. I reconeixen així la distància
entre l’esdeveniment filmat i la seva representació audiovisual. 

Aquesta teatralització de la realitat ens podria fer dubtar de
la validesa de les dades obtingudes a través de la mediació fo-
togràfica. Si hi ha una certa exageració dels gestos, si la realitat
es performa i els actes es modifiquen, fins a quin punt podem
prendre com a vàlides les dades que la càmera ens aporta? Una
modificació dels comportaments en presència de la càmera pot
posar en entredit l’autenticitat de la narració?

En primer lloc, cal tenir en compte, que al text, el qual
també conserva la petjada d’una autoria determinada, mai se li
ha recriminat res semblant. “Quant a les nostres disciplines es-
crites”, assegura Piault, “sempre han practicat una ordenació
textual de les dades de l’observació. Les seves condicions són
rarament conegudes o controlades. No és això equivalent, al-
menys, a una posada en escena?” (2002: 233).

D’altra banda, lluny de prendre en consideració explica-
cions alarmistes, el que ens interessa estudiar no és tant l’estatus
de veritat o de mentida de les accions que es plantegen davant
de càmera, sinó més aviat la interacció entre tots els elements
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que prenen part en el procés fotogràfic: a través de la presa
d’una instantània, el grup es reafirma, la realitat es maquilla, les
paraules canvien i les mirades es modifiquen. Per què ho fan?
El que aporten aquestes “reconstitucions” són, segons Piault,
una reflexió crítica col·lectiva:

Els exemples que hem vist de reconstitucions aporten almenys dos
elements importants en el sentit d’un enfocament aproximat d’allò
real. Per una banda, impliquen una reflexió col·lectiva sobre una si-
tuació o un esdeveniment, la qual cosa és un exercici de memòria, de
crítica i d’ajustament de les perspectives. D’altra banda, en la mesura
en què la representació filmada presta tota la seva força a la materia-
litat de les circumstàncies, dóna lloc a una enquesta extremadament
fina i contradictòria sobre les condicions materials i socials de pro-
ducció d’objectes de qualsevol naturalesa (2002: 233-234).

Així doncs, el nostre interès cap a la fotografia no respon a la
voluntat de posar en contradicció el text a la imatge, com els re-
presentats de dues estratègies metodològiques diferenciades. El
que brinda aquest treball és, per oposició, la creença més abso-
luta en la necessitat de comprendre els beneficis de la comple-
mentarietat entre la paraula i la imatge, centrant-nos en el valor
d’una metodologia de treball, l’etnografia visual, que facilita la
implementació d’una gran variabilitat de tècniques metodolò-
giques i que brinda, en definitiva, una riquesa d’opcions a l’hora
de treballar, no sobre els altres, sinó amb els altres. 

4.1.4. El caràcter ritualitzador i constructiu
de la imatge fotogràfica. Fonaments
per a una construcció simbòlica

4.1.4.1. El caràcter ritualitzador de la fotografia

Des del seu naixement, la fotografia assumeix un valor polisè-
mic. Transita entre dues concepcions diferenciades i, sovint,
contraposades, les quals dibuixen un doble camí paral·lel per al
desenvolupament de la imatge analògica: la fotografia artística
(la fotografia d’autor) i la fotografia documental, la qual apareix
per testimoniar un esdeveniment particular. Les fotografies ana-
litzades en aquest treball reporten una realitat concreta, contex-
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tualitzada a la Lleida franquista de bona part del segle XX i
construïda sobre uns marcs de representació simbòlica essen-
cialment elaborats per la societat en la qual s’inscriuen28. 

Aquestes imatges formen part del que Joaquim Capdevila
anomena la fotografia social, un repertori d’imatges en el qual
l’autor inclou la fotografia informativa o periodística, la corpo-
rativa o institucional, la publicitària, l’afectiva o la relativa als
vincles d’afiliació bàsica de la persona (com, per exemple, els
àlbums familiars29) (Capdevila, 2013). Dins d’aquesta tipologia
d’imatges fotogràfiques, Capdevila hi identifica també la imatge
institucional, la qual, segons l’autor, és capaç d’acreditar i ob-
jectivitzar una realitat concreta i institucionalitzada pels discur-
sos i els interessos de les classes dominants.  

La fotografia social –i en especial el conjunt de fotografies
institucionals, que són, en definitiva, el camp de batalla d’a-
questa recerca– permet fer perdurables en la memòria col·lectiva
els elements concrets de la història i de la realitat social parti-
cular, sempre complexa i en constant evolució, alhora que faci-
lita el sancionament i l’exclusió d’aquells components que es
confronten directament amb la identitat volguda des de les ins-
titucions. Aquest procés de cristal·lització –de cosificació– de
la realitat respon, segons Capdevila, a la capacitat ritualitzadora
de la imatge, provocada essencialment per la sensació de sus-
pensió del flux temporal en el qual s’imprimeixen les realitats
socials capturades a través la càmera fotogràfica. 

“Allò capturat per la fotografia”, diu Capdevila, “fa la sen-
sació que continuï allí on va ser pres, que pervisqui en l’aquí i
en l’ara” (2013: 12). La fotografia produeix una sensació d’hi-
vernació microtemporal, de congelació de l’instant i de l’esde-
veniment que transforma la fotografia en un continent de
memòria (Lara, 2005: 16). Segons aquests autors, una de les ca-
racterístiques fonamentals de la imatge fotogràfica és la sensació
de congelació del temps, provocada per aquest mitjà. En aquest
sentit, Susan Sontag explica que “al mirar i tenir una fotografia,
es mira i es té un fragment de món” (2006): una fotografia conté
part del passat, el qual es posseeix imaginàriament quan se’l
contempla. És justament a través d’aquesta particularitat –a tra-
vés del verisme fotogràfic i de la congelació del temps– que la
fotografia essencialitza la realitat, la cristal·litza i la converteix
en un objecte de veritat, absolutament etnografiable.  

Aquest realisme propi de la fotografia és l’element clau que
permet entendre l’èxit d’aquest mitjà. El poder de veritat que in-
tegra la imatge permet o facilita la ritualització d’allò que hi apa-

28. Per a una reflexió sobre la cons-
trucció social de la realitat i els ima-
ginaris simbòlics del franquisme,
vegeu el tercer bloc d’aquesta tesi
doctoral: “Festa i ideologia. La dic-
tadura de les representacions”. 

29. Per a una anàlisi dels àlbums fa-
miliars, vegeu la tesi doctoral de
Mariona Visa: “L’àlbum fotogràfic
familiar. Un relat de la pròpia vida”
(2013).
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reix representat. En aquest mateix sentit, Capdevila assegura que
“la fotografia ritualitza allò que reporta” (2013: 13) i introdueix
d’aquesta manera un dels elements clau en la concepció teorico-
metodològica de la imatge fotogràfica com a objecte d’estudi en
les ciències socials. El punt de partida per a una anàlisi de la imatge
és, doncs, el seu caràcter ritualitzador que, a diferència d’altres re-
presentacions visuals –a diferència sobretot de la pintura–, confe-
reix una petjada humanitzadora i eterna a la fotografia: la imatge
congelada queda plasmada en la retina per sempre i, en conseqüèn-
cia, converteix el procés fotogràfic en  un procés complex de ri-
tualització de les realitats socials que hi són representades. 

És així com l’acte fotogràfic provoca una transformació d’a-
llò que hi és reproduït. La ritualització prèvia a la captura empeny
els subjectes a performar la realitat, a generar la seva pròpia
imatge i a decidir com volen ser representats. La prèvia a la cap-
tura fotogràfica genera la solemnitat d’un moment que, justament
perquè restarà per sempre, transforma la quotidianitat en un ritual
social. En conseqüència, la gent protagonista d’una fotografia
actua activa i retòricament, tot decidint i performant la seva pròpia
imatge (Buxó, 1998: 178). Els protagonistes de la fotografia es
miren a ells mateixos per decidir com volen ser mirats i ritualit-
zen, per tant, el moment de la presa fotogràfica. Aquesta procés,
que transforma la realitat quotidiana en un cerimònia de categoria
més o menys transcendental, neix de la percepció que la imatge
capturada romandrà sempre present, a pesar del pas del temps. 

Justament, la percepció de congelació del temps en la vida
eterna és la principal característica fenomenològica i perceptiva
de la fotografia –que produeix l’efecte que allò que hi és repre-
sentat ha quedat atrapat en el temps, amb tota “la seva vitalitat”,
en el moment de la presa fotogràfica (Capdevila, 2013: 2). És
aquest procés el que eleva l’acte fotogràfic a la categoria de ritual. 

4.1.4.2. La fotografia com a factor de creació
d’identitats socials

El ritual és una de les forces simbòliques més eficaces en la
tasca de crear identitats o identificacions socials. A conseqüèn-
cia d’això, la fotografia converteix la individualitat en una ca-
tegoria general i institucionalitzada, oferint i difonent identitats
socials i col·lectives fortament estructurades. En conseqüència,
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des del seu naixement, la fotografia, atesa sobretot la capacitat
ritualitzadora que li és pròpia, ha servit per institucionalitzar les
identitats socials –per confirmar o remarcar el seu caràcter i les
seves característiques. En aquest sentit, Capdevila assegura que
la identitat familiar, la identitat religiosa, la identitat juvenil i la
identitat de gènere, entre moltes altres identitats col·lectives, han
estat construïdes, en gran mesura, gràcies a la fotografia i a la
seva difusió –de forma paral·lela al creixement de la publicitat,
del periodisme i del mercat domèstic30.

La fotografia per si sola no té identitat. La seva naturalesa
varia segons les relacions de poder que la impregnen. En aquest
sentit, cal destacar les pràctiques institucionals desenvolupades
pels estats capitalistes, la institucionalització dels quals exigeix
la creació d’un nou “règim de veritat” i d’un nou “règim de sen-
tit” que legitimi i faciliti la seva acceptació social. Entre altres
dispositius, la fotografia forma part de les estratègies de domi-
nació i d’expansió de l’Estat –i dels seus marcs de significació
social–, a través de diversos mecanismes: generació de consens
social, tècniques disciplinàries i supervisió moral, les quals as-
seguren les relacions socials de dominació i de subordinació de
què depenen la reproducció dels discursos i dels interessos de
les classes dominants (Tagg, 2005: 83). En aquest context, la
fotografia ofereix la possibilitat de difondre les pràctiques re-
presentacionals dels aparells ideològics de l’Estat i reporta, en
conseqüència, el procés constituent d’una identitat concreta. La
capacitat creadora d’identitats socials s’emmarca en el període
inicial de l’època moderna, que es caracteritza per tenir un pro-
grama d’identitats sòlides i institucionalitzades –un programa
que contrasta amb la liquiditat i fragilitat de les identitats pròpies
de la postmodernitat (Bauman, 2007). 

Si bé l’ús de les imatges és molt més antiga que l’escrip-
tura, cal tenir en compte que la irrupció de la imatge com a
forma de representació pateix un creixement exponencial cap a
mitjan segle XIX, quan es produeix la irrupció tant de la foto-
grafia com de les diverses formes gràfiques dels repertoris co-
municatius generadors d’entorns simbòlics. Segons Serrano, la
fotografia, la cartelleria, els dibuixos i els anuncis comencen a
funcionar com a clars substituts al llenguatge textual com a mitjà
privilegiat de comunicació (1999: 354). La fotografia, com a bé
mercantil de consum col·lectiu i d’intercanvi cultural, col·labora
en la creació, en la conformació i en la difusió d’aquesta rigidesa
identitària i permet, en conseqüència, que la imatgeria social,
tal com l’anomena Capdevila, pugui convertir-se en una meto-

30. A finals del segle XIX, les indús-
tries fotogràfiques de part d’Europa
i Estats Units, conjuntament amb al-
tres sectors de l’economia capita-
lista, van experimentar una segona
revolució tècnica que establia les
bases d’una important transforma-
ció cap a una estructura dominada
per monopolis empresarials de grans
dimensions. La revolució tècnica de
la fotografia permet la producció
massiva de plaques de fotogravat a
mitja tinta impresa a baix preu i la
producció massiva de senzills i cò-
modes equips fotogràfics, com la
càmera Kodak manual. Aquesta in-
dústria creixent va obrir nous mer-
cats de consumidors i va accelerar el
creixement d’una organització in-
dustrial avançada. En aquest context
de canvi generalitzat dels patrons de
producció i consum, la fotografia va
entrar en una nova fase d’expansió
cap a la publicitat, cap al periodisme
i cap al mercat domèstic, augmen-
tant de forma exponencial el seu
consum i la seva difusió (Tagg,
2005: 81). 
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dologia apta per a l’anàlisi social de les identitats col·lectives31. 
És en aquest sentit que podem preguntar-nos: Com es repre-

senta cada cultura? O millor dit, com vol ser representada? Com
vol mostrar-se als ulls dels altres? Què és el que ensenya? I què
amaga? Amb quins objectius ho fa? Què és el que persegueix amb
aquestes intencions no escrites? O d’altra banda, quina societat
se silencia rere les representacions visuals que la descriuen? Per
què són així les imatges pertanyents a una cultura determinada?
Per què no són d’una altra manera? Què les influeix? Què les de-
termina? Quins són els pilars que les construeix i condueixen, a
més, la mirada d’aquells qui s’hi enfronten?

Aquesta concepció de la fotografia com a eina de plasmació
objectiva contribueix a construir la imatge com una eina fona-
mental de descripció ètnica. Com a exemple, destaca la introduc-
ció de la fotografia en la ciència antropològica, la qual ha estat
molt vinculada als processos colonials i neocolonials i, per tant,
a les relacions de poder que normalment es desenvolupen en els
processos de representació d’un grup social dins d’un altre. 

Per exemple, els fotògrafs i els viatgers de la segona mei-
tat del segle XIX i de les dues primeres dècades del segle XX
van enregistrar en les seves plaques fotogràfics els tipus físics
i les tradicions locals de les poblacions colonitzades. Aquest
fet va permetre conformar un corpus visual del qual es van
servir les investigacions i les posteriors estratègies de divul-
gació del patrimoni històric i etnogràfic. En aquest sentit, se-
gons Carlos Y. Flores (2007), la suposada capacitat mimètica
de la imatge ha permès categoritzar l’alteritat i ampliar la di-
ferència entre modernitat i primitivisme. La fotografia ha
prestat servei a allò que Bourdieu va anomenar capital sim-
bòlic d’Occident, el qual ha legitimat els processos de domi-
nació, ha permès el distanciament cultural i ha reforçat els
estereotips socials que tradicionalment han servit per emmas-
carar les relacions de poder i dominació intergrupals32.

La iconosfera contemporània, nascuda al segle XIX i apun-
talada durant el segle XX, es defineix, segons Roman Gubern: 

Com un sistema cultural format per missatges icònics i audiovisuals
que envolten l’ésser humà, basat en interaccions dinàmiques entre els
diferents mitjans de comunicació i entre aquests i les seves audiències
(Gubern, 1997: 156). 

Així doncs, per respondre amb solvència els interrogants pla-
nejats més amunt, hem de partir, en primer lloc, d’una idea
que ja desenvoluparem més endavant: la cultura es manifesta,

31. A Comprender la comunicación.
El libro del sexo, la poesia y la em-
presa, Sebastià Serrano sintetitza
què suposa comunicativament l’e-
mergència i el desenvolupament de
la fotografia entre el segle XIX i pri-
meria del segle XX, alhora que ho
relaciona amb la consolidació de la
premsa moderna. Serrano destaca
el paper central de la imatge foto-
gràfica en la iconosfera, que co-
mença a desenvolupar-se i que
situarà novament l’estatus de la
imatge en una posició de preemi-
nència (Serrano, 1999: 354-355). 

32. En aquest sentit, és interessant
observar la construcció de la identi-
tat de l’alteritat, sobretot a partir de
la fotografia de tipus colonial. Gran
part d’aquestes imatges, preses per
viatgers, cònsols, militars i, fins i tot
antropòlegs, van tendir a la repro-
ducció de tot tipus de fantasies rela-
cionades amb l’orientalisme i
l’exotisme i van ser utilitzades per
crear identitats fortament estereoti-
pades de les poblacions colonitza-
des. Per a una anàlisi de la
construcció d’identitats estereotipa-
des durant el període de dominació
colonial, vegeu Naranjo (2006).  
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també, a través de símbols físics i visibles, com els que ens
proporciona, evidentment, una imatge pictòrica o fotogràfica.
Aquesta, doncs, lluny de ser un objecte solitari i desarrelat
del seu entorn, respon al resultat de l’experimentació humana;
sent, la imatge, també un artefacte social que ens explica
coses sobre la cultura reflectida en ella mateixa. Davant d’a-
quest convenciment, per allò que ens haurem d’interrogar
serà, justament, pel procés a través del qual les representa-
cions audiovisuals intervenen –i són intervingudes– en la cre-
ació i ritualització de les identitats col·lectives i, en
conseqüència, de les seves representacions. 

A nivell històric, la burgesia és, tal vegada, el primer
col·lectiu en usar la fotografia com a eina d’institucionalitza-
ció i de difusió de la seva identitat de grup. El descobriment
de la imatge fotogràfica, a principis del segle XIX, gràcies a
la confluència de diferents troballes científiques, s’emmarca
en un context d’especial convulsió politicosocial i en una
nova fase de la història contemporània de l’Europa occidental.
L’estabilitat del món feudal, basat en una rígida divisió esta-
mental, centrada en la terra i en l’autoritat del vassallatge, es
descomposa, a poc a poc, sota els efectes d’un nou mode de
producció. Es tracta del mode de producció capitalista, que
neix quan una burgesia, cada cop més rica i influent, reclama
l’adquisició del seu espai social i dels seus privilegis, negats
fins ara pel domini que exerceixen la noblesa i el clergat –les
classes privilegiades d’aquest món que ara s’enfonsa– sobre
la població majoritària que conforma el Tercer Estat. 

Basat en el creixement indefinit, en el progrés, en la raó i
en la propietat privada, el nou model capitalista substituirà,
sense pressa però sense pausa, el rígid model estamental, con-
vertint-lo en un nou context econòmic basat en el mercat i en la
lliure competència. Emergirà, a poc a poc, una nova societat ca-
pitalista que viurà, a més, el despertar d’una nova classe social
i d’una forta consciència nacional, transformant-se, en teoria, i
segons un dels seus primers ideòlegs, Adam Smith –pare de la
transformació de l’economia en una ciència moderna– en una
societat, a priori, justa i totalment igualitària. En la mesura en
què, a diferència del règim que la precedeix, aquesta no es basa
en la concessió hereditària dels drets, els deures i els privilegis,
es convertirà en una societat de ciutadans lliures i, en principi,
membres iguals d’una mateixa comunitat nacional33.  

L’era del capitalisme arriba de forma paral·lela –i retroa-

33. Segons Adam Smith, la llibertat
econòmica que acompanya el capita-
lisme conduirà, per si sola, a una so-
cietat més justa i igualitària i, per
tant, a l’augment indefinit de la
prosperitat humana. Amb la mà invi-
sible o amb l’ordre espontani que
genera la lliure competència, el capi-
talisme reclama als individus que se-
gueixin el seu egoisme particular per
aconseguir, així, un benefici per a
tota la societat. Sota l’expressió fran-
cesa Laissez faire, laissez passer (dei-
xeu fer, deixeu passar), Adam Smith
sosté que l’interès i l’enriquiment in-
dividuals afavoriran indirectament el
benestar general de la societat. Ara
bé, lluny de demostrar-se justa i
igualitària, la pràctica social revela
que el capitalisme no és, tal com
pregonava Adam Smith, una societat
equitativa. Aquest nou mode de pro-
ducció també s’estratifica, ja no en
funció de la terra, com sí passava en
l’època feudal, sinó de la propietat
privada i de la capacitat adquisitiva
dels individus que en formen part. 
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limentant-se mútuament– a l’aparició d’una nova societat in-
dustrial que basarà la seva raó de ser en la fantasia del progrés,
el diner i, evidentment, la tecnologia. Es tracta d’una nova
etapa que germina a Gran Bretanya durant la primera Revolu-
ció Industrial (últim terç del segle XVIII i principis del XIX)
i que s’expandeix per tot Europa i Amèrica durant la segona
(a partir del 1870), convertint l’estaticitat i la rigidesa pròpies
del feudalisme en una cursa cap al progrés i cap a la prosperitat
infinites, aportant les més grans transformacions socioeconò-
miques, tecnològiques i culturals de la història de la humanitat.
El treball, fins ara agrícola i manual, es mercantilitza, es me-
canitza i s’industrialitza, i la societat comença a construir-se
gràcies a tot un seguit d’innovacions, com la producció en
sèrie, el vapor i l’electricitat o el consum a gran escala, que
permetran augmentar de forma exponencial els canvis cultu-
rals d’una societat que es transforma a la velocitat de la llum34. 

I és justament en aquest context d’agitació no només
econòmica, sinó també social i cultural, que Nicephore
Niépce descobreix la imatge fotogràfica, un invent que, a
pesar dels dubtes inicials, es convertirà en un aparell indub-
tablement revolucionari, que permetrà culminar aquell pro-
jecte ontològic d’aprehensió de la realitat del que parlava
Roland Barthes (2007). Sembla que la naturalesa ja pot ser
aprehesa sense la mediació de la intervenció humana. 

Fill d’advocats i membre d’una de les famílies més
il·lustrades i adinerades de la França de principis del segle
XIX, el científic Nicéphore Niépce, amb tan sols 28 anys d’e-
dat, obté la primera fotografia inèdita de la història. A ell se
li adjudica la paternitat d’aquest nou invent, però no és l’ú-
nic. La fotografia, fruit d’un context especialment fecund,
veurà la llum com a resultat de la combinació de diverses
mans i de nombrosos descobriments tècnics. 

Ens situem a l’any 1826, entre l’alta burgesia francesa i
intel·lectual de l’època, la qual mitjançant les llums de la raó,
gràcies al temps lliure que la seva privilegiada situació li ofe-
reix i al context il·lustrat i industrial que l’emmarca, es dedica
a experimentar, a cavall entre el joc i l’interès científic, amb
els enginys més singulars i innovadors. Entre les diversions de
moda del moment, destaca la curiosa tasca de col·locar sobre
papers ja preparats (amb sals de plata sensibles a la llum solar)
fulles i flors per exposar-los al sol, obtenint-ne així els contorns
dels objectes, tot i que sense la possibilitat de fixar-los sobre el

34. La publicació de L’Enciclopèdia
de d’Alambert i Diderot (1750-1780)
suposa l’exemple paradigmàtic de la
nova societat naixent. Es tracta
d’una obra de gran importància ide-
ològica en trencar amb el monopoli
de l’església i cedir-lo a la ciència, el
progrés i la raó, amb un afany de
mostrar com era el món i els pro-
gressos que en ell s’hi succeïen. 
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paper de forma permanent. Niecephore Niépce, com la majoria
dels seus contemporanis, utilitza les pedres com a suport a tra-
vés del qual exposar els elements a fotografiar. A poc a poc,
però, i per facilitar-ne la seva utilització, el científic francès op-
tarà per canviar el suport i recorrerà, en primer lloc, al paper i
al vidre, tot i que, finalment, ho intentarà amb una placa de me-
tall, on ubicarà els objectes que pretén capturar. Aquest és, jus-
tament, el pas definitiu que permetrà a Niépce fixar
indefinidament la imatge en el seu suport material. 

Després de moltes i infructuoses temptatives, el científic
aconseguirà capturar la primera fotografia de la història: Punt
de vista des de la finestra de Le Gras, una instantània presa
l’any 1826 després de vuit hores d’exposició a la llum solar.
Després d’haver dedicat tota una vida a l’invent de la fotografia,
l’any 1838, el científic i inventor, Nicéphore Niépce, mor als 68
anys d’edat, a causa d’una greu apoplexia i en la més estricta
misèria. El pintor Daguerre, intuint la complexitat de l’invent i
aprofitant l’oportunitat i les converses que en vida havia man-
tingut amb Niépce, aconsegueix signar un contracte amb el seu
fill Isidore, qui tan sols havia rebut, com a herència del seu pare,
la propietat de l’invent. És aquest primer acord el que permetrà
l’explotació econòmica del descobriment per part de Daguerre.
Ara bé, tot i que els comerciants de l’època, mancants encara
de l’esperit inversor i especulatiu que marcarà la segona meitat
del segle XIX, preferien no apostar per un invent que, segons
creien, era poc de fiar, Daguerre, home de negocis, capaç i am-
biciós, aconsegueix, després de grans esforços, que entre els cir-
cuïts més selectes i distingits de París no es parli d’una altra
cosa: el daguerreotip; el nom que el fotògraf ficarà a l’invent de
Niépce, esborrant així qualsevol rastre de la seva participació.
Tan és així que l’any 1839, l’Estat francès comprarà l’invent,
per una sucosa quantitat econòmica, que anirà a parar a les but-
xaques de Daguerre i d’Isidore, renunciant així a la seva mono-
polització i deixant-lo sense patents, en mans de la incipient
iniciativa privada. La publicitat definitiva del descobriment,
però, arribarà el 19 d’agost del 1839, durant la presentació ofi-
cial de l’invent a la cèlebre Acadèmia de les Ciències de París,
a la qual hi assisteixen les personalitats més influents de l’am-
bient parisí de l’època, així com un gran nombre de científics
estrangers, que demostren el gran ressò que, finalment, hauria
aconseguit el descobriment de Niépce (Freund, 1999: 23 – 28).

Com veiem, la fotografia esdevindrà un producte que, de
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forma paral·lela a la mateixa evolució dels fenòmens sociohis-
tòrics, anirà performant-se, a poc a poc, per adaptar els seus usos
a les necessitats d’aquelles classes socials que, per qüestions di-
verses, així ho requereixin. D’un instrument destinat a les elits
culturals, econòmiques i socials de la França de principis del
segle XIX, la fotografia passarà a convertir-se en un autèntic
mitjà de comunicació de masses, no sense abans haver servit
com a mode de representació visual i de legitimació social de
la nova burgesia emergent, cada cop més poderosa i influent, i
de les classes benestants en general, gràcies justament a la ca-
pacitat institucionalitzadora de la imatge fotogràfica.

L’any 1939, l’Acadèmica de les Ciències de París acull la
primera presentació pública d’aquell nou invent revolucionari,
reunint sota el mateix sostre la flor i la nata de la societat nacio-
nal i internacional del moment. Aquest públic resumeix, sense
gaires variacions, el primer i principal destí d’aquell nou aparell
descobert per Niépce l’any 1926. Es tractava de l’elit artística i
científica del París de principis del segle XIX, evidentment opu-
lent, adinerada i burgesa, que es convertiria, així, en la primera
classe social en consumir el nou descobriment. 

Aquest privilegi genera, a més, un canvi de model i per-
met que els cars quadres pictòrics que, fins ara, havien uti-
litzat l’aristocràcia i la noblesa com a forma d’autoafirmació
i de ratificació de la seva avantatjosa posició social, siguin
substituïts pel retrat fotogràfic; un producte cada cop més
econòmic d’aconseguir i més senzill d’elaborar. 

Es tracta, en definitiva, d’un nou descobriment que permet
reduir considerablement el preu del seu competidor pictòric (els
quadres), facilitant així la tasca de producció i generant, en con-
seqüència, un producte que satisfà les necessitats del moment i
dels seus consumidors. Aquesta nova classe social emergent,
moderna, burgesa i encara ara molt minoritària, i les classes be-
nestants en general poden emular les actituds d’aquells que fins
ara s’havien assentat en el poder, legitimant i expressant, d’a-
questa manera, la nova situació social que la defineix. La foto-
grafia li facilita la possibilitat de recrear simbòlicament el seu
ascens, així com de manifestar una més que necessària cohesió
del grup. És important que la nova burgesia conquereixi el do-
mini no només econòmic i polític, sinó també simbòlic d’aquest
nou col·lectiu. I la fotografia, evidentment, l’ajuda a fer-ho. 

A poc a poc, però, i en el marc de l’explosió econòmica,
industrial i intel·lectual de l’època, diversos inventors d’arreu
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del territori anuncien també les seves aportacions tecnològi-
ques35: òptiques, lents, enginyeria... Moltes eren les innovacions
que, en un període de temps ben reduït, experimenta la fotogra-
fia. Evolucionava molt ràpidament, salvant les imperfeccions
tècniques que acompanyen l’invent de Niépce i Daguerre i aba-
ratint, en conseqüència, el seu cost fins a preus molt més asse-
quibles per a una població més majoritària. 

Els aparells, a preus fins ara impossibles per a la gran ma-
joria, costaven ara entre 250 i 300 francs, tota una rebaixa per a
les capacitats adquisitives de l’època. En conseqüència, l’any
1846, la venda anual de París sumava aproximadament les 2.000
càmeres fotogràfiques (Freund, 1999: 30). El seu accés era cada
cop més fàcil i ja eren les àmplies capes de la burgesia mitjana
les que podien gaudir del seu ús, convertint-se, la fotografia, en
el seu nou mitjà de representació social. I és que les possibilitats
de l’invent responien perfectament a les seves condicions eco-
nòmiques, socials i ideològiques. Aquest descobriment va aca-
bar per convertir-se en l’element simbòlic que, per definició,
permetia a aquesta nova classe social, cada cop més nombrosa
i poderosa, reafirmar-se, diferenciar-se dels seus competidors i
prendre consciència de si mateixa. 

Les imatges de l’elit burgesa són el primer exemple de
la capacitat institucionalitzadora de la imatge fotogràfica.
Aquestes reforcen l’estatisme i l’immobilisme, el classisme
i l’atemporalitat (Capdevila, 2014: 7) i confereixen, en con-
seqüència, un marc de sentit propi –composicions i narra-
cions icòniques– característiques del col·lectiu que hi és
representat, el qual apareix en la fotografia com a membre
del grup a què pertany (dominant la forma del ser o el formar
part d’entitats superiors, per davant de l’estar o del mostrar-
se de forma particular i individualitzada).

Una de les característiques bàsiques de les fotografies
institucionals és la despersonalització de la individualitat de
les persones que hi apareixen, en benefici de la representació
d’una entitat superior, orientada a la legitimació i la fixació
d’una determinada identitat social. Les fotografies analitza-
des en aquesta tesi doctoral no mostren la particularitat dels
individus que hi apareixen representats, sinó la presència
passiva dels marcs de significació institucional. 

La fotografia simbolitza perfectament el fil conductor
que ens permetrà entendre els vertiginosos canvis socials es-
devinguts a l’Europa occidental del segle XIX. Les desen-

35. Els perfeccionaments, expliquen
diversos autors, van començar per
l’òptica i van continuar per la quí-
mica, les lents i la enginyeria dels
instruments. Entre els inventors que
van fer les seves aportacions, desta-
quen el baró Séguier, Chévalier, So-
leil, Leresbours, Buron i Montmirel,
els quals va construir un aparell que
reduïa en més d’una tercera part el
pes i el volum de la càmera de Da-
guerre. Aquest perfeccionament
també va tenir com a resultat la re-
ducció del temps de posició, fet que
va reduir les incomoditats de les llar-
gues exposicions al sol i va expandir
encara molt més l’ús de la fotogra-
fia (Freund 1999 i Tagg, 2005). 
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frenades transformacions econòmiques i socials detallades
més amunt permetran a les noves capes de població burgesa
accedir a un major significat polític i social i serà, en defini-
tiva, la pròpia imatge fotogràfica la que representarà aquesta
renovació a través d’un increment espectacular de la de-
manda del retrat, el qual acabarà per convertint-se en el nou
símbol del poder d’aquesta nova classe dominant. 

Els retrats que mostren aquestes primeres imatges foto-
gràfiques de mitjan segle XIX dibuixen una burgesia verita-
blement ansiosa de poder; un poder tant físic com simbòlic.
Amb la il·lustració fotogràfica –que els ofereix la possibilitat
de mostrar la seva nova posició social–, la burgesia imita, de
forma impecable, els manierismes dels retrats aristocràtics
pintats durant el segle XVIII, emulant així el seu prestigi i
simbolitzant la consecució d’un poder posseït:

La producció de retrats és, al mateix temps, la producció de signi-
ficats en els quals classes socials rivals reivindiquen la seva pre-
sència en la representació i la producció de coses que poden
posseir-se i per a les quals existeix una demanda socialment defi-
nida. La història de la fotografia és, sobretot, la història d’una in-
dústria que satisfà una demanda (Tagg, 2005: 55). 

La ritualització fotogràfica té un sentit marcadament institu-
cionalitzador i, per tant, la imatge analògica és una eina re-
gida per una voluntat d’acreditar i objectivar unes realitats
institucionalitzades i conservar-les en la memòria. És per
això que aquest exemple serveix per entendre com la foto-
grafia té un paper important en el procés d’institucionalitza-
ció de les identitats socials i, fins i tot, ajuda a remarcar el
seu caràcter particular i idiosincràtic (Capdevila, 2014). 

Segons Capdevila, els marcs bàsics de les identitats so-
cials modernes, des del segle XIX fins l’actualitat, es basen
justament en la seva institucionalització i la seva personalit-
zació, dos fenòmens modificats, en part, per l’aparició de la
tècnica fotogràfica, entesa com un document històric que re-
presenta un paper determinant tant en la història vivencial i
en la memòria de cada individu, com en les vivències de la
comunitat i en la memòria col·lectiva. 
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4.1.5. L’ús de la fotografia com
a document històric.
De la petita història dels detalls a la
complexitat del discurs cultural

A principis del segle passat, l’escriptor brasiler, Olavo Bilac, in-
augurava un posicionament més o menys col·lectiu que vatici-
nava un gran èxit al descobriment de la fotografia en detriment
d’altres oficis imperants fins al moment. El que pronosticava
Bilac era una progressiva desaparició del periodisme a favor de
la moderna tècnica fotogràfica, inventada per Daguerre més de
setanta anys enrere i capaç de captar la realitat de forma defini-
tivament impecable. Segons ell, era inqüestionable que aquest
nou descobriment acabaria per condemnar a mort la professió
periodística, ja que el seu ús aconseguiria substituir a la perfec-
ció la descripció escrita de qualsevol esdeveniment contempo-
rani (Bilac a Burke, 2005: 177). Ara, assegurava l’autor, ja no
caldria usar complexes tècniques d’escriptura que aboquessin
el ciutadà a una visió dels fets sempre mediatitzada per la sub-
jectivitat de l’escriptor, doncs la fotografia ja permetria, per fi,
un accés directe i sense mediacions al relat il·lustrat.

Tot i que imprecís i un pèl agosarat, el posicionament d’O-
lavio Bilac podria convertir-se en el representant d’un judici ge-
neralitzat que, com ja hem vist, descriu la imatge fotogràfica
com aquell mitjà tècnic, gairebé providencial, capaç de trans-
portar en el temps i en l’espai la realitat d’èpoques passades i
presents, pressuposant-li així l’heroica capacitat d’aconseguir
una representació fidel i mimètica del món que l’envolta, al qual
es refereix i al qual contribueix a representar. 

Es tractava, evidentment, d’una percepció parcial i des-
viada de la capacitat integral de la tècnica fotogràfica, però
que, en canvi, ens permet introduir-nos en un històric i no
menys important debat que dialoga directament amb la recerca
aquí present i que permet preguntar-nos si, a pesar de la mar-
ginació sistemàtica a què tradicionalment s’ha abocat la foto-
grafia en la història de les ciències socials i de l’escassa
valoració que, com a document científic, ha rebut fins ara, és
encara possible i/o recomanable recuperar la seva utilització
com a document històric o com a dada susceptible de ser ana-
litzada en una recerca social d’aquestes característiques.
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Segons Magdalena Broquetas, una de les qüestions fo-
namentals que ha impedit l’ús general de la imatge fotogrà-
fica en la construcció dels relats històrics és, justament, la
seva falta d’integració en la història en general, havent estat
sempre utilitzada com a document supletori i complementari
de les fonts escrites: 

Malgrat la renovació teoricometodològica experimentada per la
disciplina històrica de les últimes dècades, amb freqüència, les
imatges continuen usant-se a mode d’il·lustració, per a comple-
mentar els treballs ja escrits o per acompanyar temes probablement
abordats a partir d’altres fonts (Broquetas, 2010: 4). 

Per tant, la pregunta imprescindible abans de continuar amb
l’anàlisi d’aquesta recerca és si les imatges poden tenir vali-
desa com a font de coneixement històric i social. Hem de pre-
guntar-nos si encara és possible intercedir en el ja històric
divorci entre l’ús de les imatges i la investigació social i poder
donar, finalment, una alternativa a les tècniques tradicionals
d’accés al coneixement, la qual permeti construir un saber so-
ciohistòric a partir de l’estudi de la imatge fotogràfica com a
font d’investigació social. Si la resposta és positiva, haurem
de centrar-nos llavors en entendre de quina mesura i de quina
manera es poden utilitzar les imatges en ciències socials. 

Ara bé, abans d’entrar en qüestions de caràcter metodo-
lògic, haurem d’analitzar primer l’adequació o no de l’ús de
les imatges com a font de coneixement social.

A primer cop de vista i de forma indiscutible, és evident
que les imatges analògiques36 posseeixen una absoluta capacitat
de capturar el món real i transportar al present aquelles referèn-
cies fidedignes d’èpoques passades. Aquesta idea ve recolzada
per un argument que considera que són els mateixos objectes
els que deixen una petjada de si mateixos en el procés d’expo-
sició a planxa fotogràfica, de forma que la imatge resultant no
és obra de la mà de l’home, com si ho és, en canvi, la pintura,
sinó obra del mateix “pinzell de la naturalesa” (Burke, 2005:
26). En aquest mateix sentit, durant el seu procés de promoció
de la màquina fotogràfica, Daguerre escrivia:

Veureu com el vostre llapis i el vostre pinzell es queden lluny de la
veritat que ofereix el daguerreotip. (...) En conclusió, el daguerreotip
no és simplement un instrument que serveix per dibuixar la naturalesa,
sinó que és un procés químic i físic que li dóna poder per a reproduir-
se a ella mateixa (a Riego, 2001: 296).

36. La imatge digital ha obert un nou
camp de reflexió sobre la relació entre
la representació i la realitat, en perme-
tre alterar obertament l’ordre de reali-
tat de forma tecnològica. Tan sols ara,
amb el descobriment de la fotografia
digital i de la infinitud de possibilitats
que proporciona la seva tecnologia,
aquesta percepció de la imatge com a
fidel reproductora de la realitat co-
mença a posar-se en entredit.  



Marc teòric110

Com a conseqüència d’aquesta visió positivista de la imatge, la
fotografia es converteix en la font més privilegiada d’accés al
coneixement d’aquells aspectes materials d’èpoques passades.
El que veiem és que la fotografia analògica porta incorporada
en la seva pròpia definició un “component immediat” que rela-
ciona directament el que apareix amb el seu referent en la rea-
litat (Didi-Huberman, 2002: 198). 

Així, i més enllà del context en el qual s’ubica i de la història
que ens intenta explicar, les imatges fotogràfiques transporten en
el temps i en l’espai un instant d’existències passades. Des d’aquest
punt de vista, és indubtable que allò que en la fotografia analògica
s’imprimeix ha hagut de succeir, indiscutiblement, en un moment
i en un espai indeterminats de la nostra història més propera. 

Fotografia que mostra la
demolició d’una estàtua
de Saddam Hussein, pu-
blicada a El País, el 2 de

gener del 2011. 

Així, per exemple, aquesta fotografia mostra la demolició
d’una estàtua davant dels ulls fascinats d’un jove soldat i de des-
enes de curiosos que, emmarcats per un edifici de grans dimen-
sions, es miren l’escena des de lluny. No sabem quan. No sabem
on. No sabem ni tan sols per què. I és que la fotografia per si
mateixa no ens mostra res més enllà de la seva pròpia immedia-
tesa, d’aquell instant robat al temps. 

És important advertir, en aquest sentit, que el conjunt d’in-
formacions que no es desprenen directament de la pròpia imatge
i que els lectors afegeixen a través de la seva experiència –el que
Barthes anomena studium (Barthes, 2007: 57)– no ho explica la
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mateixa fotografia, sinó altres components de caràcter més com-
plex i no tan immediats, els quals s’aniran desgranant al llarg d’a-
questes reflexions i que haurem de tenir en compte a l’hora
d’analitzar la fotografia com a font de coneixement científic37. 

En aquest cas, i tenint en compte els filtres als quals ens
enfrontem, interpretarem aquesta fotografia com un poderós
símbol de la destrucció del règim de Saddam Hussein per part
de les tropes americanes a principis d’aquest nou segle XXI.   

Per a un científic social, l’anàlisi de la fotografia ha d’anar
acompanyada d’unes coordenades sociopolítiques que permetin
fer una lectura més complexa que la que ofereix una sola imatge
descontextualitzada. En aquest sentit, Kossoy identifica tres ele-
ments clau per a la realització d’una fotografia i per a la seva
posterior anàlisi històrica i sociològica: la temàtica o l’assumpte
del que tracta la imatge; el fotògraf, la seva trajectòria i les seves
circumstàncies i el nivell tecnològic que imposa límits a la
imatge com a tal (Del Castillo, 2001). Segons Kossoy, qualsevol
imatge fotogràfica passa per tres etapes diferenciades, les quals
determinen l’itinerari i els elements constitutius que han donat
vida a una fotografia determinada: la primera té a veure amb la
intenció explícita de la persona que pren la fotografia; la segona
es produeix durant la presa de la fotografia i la tercera, pels di-
versos camins que recorre la mateixa imatge –el terreny de la
percepció. Segons l’autor, l’aclariment d’aquests tres nivells de
representació iconogràfica és un punt de partida necessari per
emprendre un treball analític i d’interpretació historiogràfica i
sociològica (a Del Castillo, 2001). 

En aquest sentit, cal transcendir la fotografia particular –que
s’esgota en sí mateixa– i elaborar una història de caràcter més
global, en la qual la imatge coajudi el coneixement històric. És
justament en aquest sentit que es pronunciava Angello Schwarz
el 1981 quan assegurava que “una història de la fotografia reple-
gada sobre sí mateixa no té cap més sentit que el de fer funcionar
el mercat de les antiguitats” (a Lara, 2005: 3). Per tant, cal tenir
en compte que la fotografia no és un simple objecte artístic, sinó
un registre visual d’un esdeveniment, desenvolupat en un lloc i
en un temps concret. En aquest sentit, Díaz Barrada assegurava
l’any 1996 que el conjunt de les disciplines humanístiques encara
no han abordat plantejaments teòrics rigorosos sobre l’ús de la
imatge en les ciències socials (a Lara, 2005: 8). 

Veiem, doncs, com la fotografia constitueix un capital im-
portant per a l’anàlisi històrica dels esdeveniments, sobretot des
de finals del segle XIX i fins l’actualitat. El testimoni de les

37. Roger Schank, en aquest sentit,
ens explica la següent història: “El
Joan estimava molt a la Maria però
aquesta no volia casar-se amb ell. Un
dia, un drac va raptar la Maria del
castell. El Joan va muntar al seu cavall
i va matar el drac. La Maria va accedir
a casar-se amb ell i van viure feliços i
contents per sempre”. 
L’autor del llibre aprofita aquesta his-
tòria per preguntar-li a una nena què
és el que ha entès: 

— Per què Joan va matar el drac?

— Perquè era dolent.

— I què tenia de dolent?

— L’havia ferit. 

— I com l’havia ferit?

— Potser li havia tirat foc.

— I per què va accedir Maria a
casar-se amb Joan?

— Perquè l’estimava molt i ell volia 
casar-se amb ella. 

— Per què Maria decideix casar-se 
amb Joan si al principi no volia?

— Aquesta és una pregunta difícil.

Formava part del coneixement de la
petita el fet que els dracs tiressin foc
per la boca i, evidentment, ella va in-
terpretar el relat segons el seu conei-
xement de la situació; coneixements
que sovint provenen de fora del text.
La nena, doncs, “havia buscat al bosc
allò que, en realitat, estava en la seva
memòria privada” (Eco, 1990: 13-17). 
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imatges és especialment valuós en allò que es refereix als petits
detalls de la nostra pròpia història. És per això que Peter Burke
descriu la imatge com aquella font ideal d’obtenció d’informa-
cions precises i referents a la disposició dels objectes i dels usos
socials d’aquests, situant així els artefactes antics en els seus
contextos originals i aportant informacions detallades i relle-
vants que els textos, en canvi, no són capaços d’oferir de la ma-
teixa manera (2005: 101-127). 

És justament aquesta capacitat la que es posa en evidèn-
cia en una de les fotografies treballades al llarg d’aquesta in-
vestigació. És un dimarts, 15 de novembre del 2012. Em
reuneixo amb el conservador de l’arxiu Porta, la persona que,
a excepció de la mateixa família Porta, més ha treballat l’ar-
xiu i millor coneix els seus secrets. Parlo amb el Josep Ignasi,
qui m’ensenya un dels primers carrets que recull el registre.
Es tracta d’un seguit d’instantànies que mostren la inaugu-
ració del Pont Vell de Lleida, l’any 1944. 

El Josep Ignasi m’explica que, a diferència del que pensa
l’imaginari col·lectiu i del que apareix, fins i tot, publicat en di-
verses històries locals de la ciutat, el general Francisco Franco
no va ser el responsable d’inaugurar aquesta nova instal·lació,
encarregada d’unir de nou la zona de la Banqueta i el barri de
la Bordeta, separats l’any 1938 durant els enfrontaments bèl·lics
que van tenir lloc a la ciutat. Les fotografies, segons m’explica
el Josep Ignasi, representen, contràriament al que asseguren al-
tres veus dissonants, una prova fefaent de l’absència del general
Franco en els actes d’inauguració del Pont Vell de Lleida.

Imatge de la inauguració
del Pont Vell de Lleida,

1944. 
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En aquest sentit, el valor de les imatges és molt més que
evident: ens ofereixen la certesa del detall. Informacions va-
luoses, per exemple, sobre la indumentària usada en les di-
verses èpoques de la història; sobre la tecnologia emprada en
l’agricultura, en la indústria, en l’ús de la impremta, en les
innovacions bèl·liques, en la mineria o en la navegació; sobre
els estris i sobre la disposició dels elements en els interiors
de les cases i sobre els paisatges d’èpoques passades (Burke,
2005). Informacions, les quals, en definitiva, permeten reco-
llir el testimoni material i quotidià d’aquelles societats llun-
yanes tant en el temps com en l’espai. Aquests testimonis, si
no hagués estat per l’aparició de la tècnica fotogràfica, re-
sultarien molt més difícils de reconstruir. 

L’estudi de la ciència botànica i de la indústria naviera,
per exemple, comencen a modernitzar-se justament quan l’a-
parició de la impremta els permet reproduir fidelment les
imatges necessàries per al perfeccionament de la seva cièn-
cia. El museògraf William M. Ivins, sosté que la possibilitat
de multiplicar imatges idèntiques representa una de les tèc-
niques més poderoses i importants de la vida i del pensament
moderns. L’autor també assenyala, entre altres anècdotes cu-
rioses, que els antics grecs havien abandonat la pràctica
d’il·lustrar els tractats botànics justament per la impossibilitat
de reproduir de forma idèntica les estampes de la mateixa
planta en diferents exemplars i que la possibilitat de multi-
plicar exactament la reproducció dels mapes geogràfics va
aconseguir transformar la forma d’entendre i de concebre el
món, en evitar la possible desvirtuació de les reproduccions
manuscrites i multiplicar de forma fidel la difusió de la geo-
grafia mundial (a Bordería, Laguna i Martínez, 1996). En
aquest sentit, Sebastià Serrano explica que la fotografia va
contribuir també a generar “una nova filosofia de la ciència,
de l’art, de la comunicació i, en definitiva, de l’existència”
(1999: 353). 

D’altra banda, els testimonis visuals també ofereixen
nombroses pistes per poder conèixer de primera mà com era
l’estructura i la caracterització de les ciutats antigues. El cè-
lebre quadre de Carpaccio Il miracolo de la croce a Rialto
mostra com abans de la construcció durant el segle XVI de
l’insigne pont de pedra que caracteritza la ciutat de Venècia,
hi havia un altre pont de fusta que creuava els canals i comu-
nicava les dues parts de la ciutat. 
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Altres localitats com la de Varsòvia, per exemple, també
van créixer empeses per aquest “efecte realitat”. Completa-
ment arrasada l’any 1944 per les conseqüències devastadores
que van causar l’impacte de les bombes nazis durant la Se-
gona Guerra Mundial, la capital polaca va ser reconstruïda
pedra a pedra sobre la base del testimoni dels gravats i de les
pintures de Bernardo Bellotto (Borderia i Platero, 1966). 

Les fotografies del fons Porta també permeten analitzar,
entre altres qüestions, els uniformes militars, l’estat dels ha-
bitatges després de la Guerra Civil, els comerços, la confi-
guració de la ciutat i la difusió dels símbols propis del Nuevo
Estado. Les següents fotografies, per exemple, permeten ana-
litzar en detall algunes de les armes utilitzades per l’exèrcit
durant el curs de la Guerra Civil:

Quadre Il miracolo de la
croce a Rialto, de Carpaccio.
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Reconeixem, doncs, les paraules de Burke: la pròpia essèn-
cia de la tècnica fotogràfica permet recuperar les petites però va-
luoses històries del detall i de la nostra pròpia quotidianitat. La
fotografia ens porta el “certificat d’una presència” (Barthes, 2007:
151). I és que el seu evident poder de fidel reproductora de la re-
alitat li atorga, per una banda, un estatus de veracitat que, a priori,
sembla difícil de qüestionar: les imatges fotogràfiques transporten

Desfilada del Dia de la Vic-
tòria i commemoració de
l’1 d’abril del 1940 per la
rambla Ferran de Lleida. 

Desfilada del Dia de la Vic-
tòria i commemoració de
l’1 d’abril del 1959 per la
rambla Ferran de Lleida. 
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en el temps i en l’espai un instant d’existències passades, com-
plint, a més, una funció de transmissió ràpida i eficaç de la infor-
mació en aquelles situacions en què el text escrit, a pesar de la
seva gran versatilitat, es presenta clarament insuficient. 

D’altra banda, però, tot i reconèixer l’evident importància
d’aquest component immediat que relaciona la fotografia amb
el seu referent directe, també és cert que sovint resulta massa
perillós concedir a la imatge fotogràfica la capacitat providen-
cial de capturar en una sola instantània la totalitat de la realitat
retratada, atorgant-li una funció clarament substitutiva. 

L’analogia que s’atorga a la fotografia i al seu referent
en el món real acostuma a oblidar que un document visual
mai pot aportar informacions reals ni directes ni immediates,
ni tampoc evidents. I és que la fotografia, a pesar del que
hem dit fins ara, no és una font d’informació senzilla ni trans-
parent. I no ho és perquè les fotografies no revelen més que
una part del seu significat original. 

La seva aparença d’objectivitat emmascara una subjectivi-
tat manifesta: les fotografies, explica en aquest sentit la histo-
riadora Beatriz De las Heras, “són un fragment del passat que
es conserva gràcies a la intervenció d’un filtre cultural” (2012:
11). La realitat que ens arriba a través seu és sempre una realitat
filtrada i alterada. És per això que no podem bolcar-nos-hi ce-
gament sense obrir abans un debat, o almenys una breu reflexió
crítica, que ens permeti avaluar si les imatges poden ser aquells
testimonis vàlids que ens autoritzin a anar més enllà del com-
ponent immediat. I és que, a pesar de ser, com ja ens advertia
Roland Barthes l’any 1980, un evident “certificat de presència”,
les fotografies, com ja hem vist, no són necessàriament una re-
ferència fidedigna del que hi trobem representat. 

Dir, d’una banda, que la fotografia és un autèntic “certificat
de presència” i assegurar, de l’altra, que la imatge no pot con-
vertir-se en una referència de la realitat que representa no és, tot
i que a priori ho pugui semblar, cap anàlisi contradictòria. I
aquest és, justament, el seu perill més silenciat. La imatge foto-
gràfica, tot i que conté una evident part de realitat, no podrà ser
mai un espill fidedigne d’allò que s’hi representa. I no podrà ser-
ho perquè és, en si mateixa, una realitat transformada, un pro-
ducte culturalment construït gràcies a la intromissió de la
subjectivitat i l’activitat humana. Així doncs, i a pesar de l’apa-
rent neutralitat que ofereix la intervenció de la màquina fotogrà-
fica, tant la tècnica requerida com la participació de l’ull humà
modifiquen (voluntàriament o involuntària) la realitat retratada. 
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La fotografia ja va néixer acompanyada d’esmenes. Després
de la seva invenció, els primers retocs fotogràfics no van trigar
en arribar. L’any 1839, el fotògraf suís Johann Baptiste Isenring
ja pintava les pupil·les desdibuixades dels models que retratava
com a conseqüència del moviment dels seus ulls durant el llarg
temps d’exposició a què eren sotmesos (De las Heras, 2012: 68). 

El primer autor que va reflexionar sobre aquestes qües-
tions va ser Roland Barthes en el seu Mytologies, llibre en el
qual defineix la imatge com un eficaç sistema de comunicació.
L’any 1955, dos anys abans de la publicació del llibre de Bar-
thes, el fotògraf alemany Otto Steinert també escrivia un ma-
nifest en què ja recollia aquest posicionament:

[La fotografia comporta] L’elecció de l’objecte i l’acte d’aïllar-lo
de la naturalesa, la visió dins de la perspectiva fotogràfica, la visió
dins de la representació fotoòptica, la transformació en l’escala de
tons fotogràfics i l’aïllament de la temporalitat a causa de l’exposi-
ció fotogràfica. [Tots ells modifiquen el referent] (Otto Steniert a
De las Heras, 2012: 68). 

Així, tot i l’aparença d’objectivitat i la funció substitutiva que
sovint atorguem a la fotografia a primer cop d’ull, cal tenir en
compte que aquesta també emmascara, a vegades de forma in-
tencionada i a vegades no, tot un seguit d’omissions, incorpo-
racions, manipulacions i interpretacions diverses que
provenen, d’una banda, d’una evident necessitat tècnica que
obliga a retallar la realitat per fer-la encaixar en el marc físic
de la pròpia instantània i, de l’altra, d’aquella petjada interpre-
tativa que sempre hi deixa oblidada el mateix fotògraf. 

En aquest sentit, la pregunta que hem de fer-nos resulta del
tot evident: si la fotografia no és, tal com havíem pensat fins
ara, un retrat fidel d’aquella realitat que volem estudiar, per què
ens interessa usar-la com a dada etnogràfica i sociològica? 

En primer lloc, en afirmar que el seu interès rau, justament,
en què, sota el discurs positivista, la fotografia, de forma
sigil·losa i discreta, és capaç de deformar les realitats a les quals
es refereix, oferint-les sempre sota el vel de l’autenticitat. La
seva força analítica no descansa en una aparença objectiva i
substitutòria, sinó en la força intencional que hi amaga. La fo-
tografia ens aporta, a banda de la petita història dels detalls a la
qual ens referíem pàgines enrere, un coneixement privilegiat
dels punts de vista generals, dels contextos i de les ideologies,
de les percepcions culturals, dels interessos que s’hi oculten i
de la complexitat de les mirades que ella mateixa recull. 
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Coincidim, doncs, en què la imatge fotogràfica ens ofereix
un fragment d’èpoques passades i de les petites històries dels
detalls. Es tracta, però, d’un fragment que, com veiem, no pot
llegir-se de forma objectiva ni substitutiva, sinó amb precaució:
les fotografies formen part del gruix d’instruments ideològics,
d’un sistema de percepcions destinats al manteniment els diver-
sos ordres socials existents, d’un entramat simbòlic que con-
forma aquelles formes d’expressió culturalment dominants. 

En aquest sentit, és important, per exemple, prestar atenció
a la infinitud de possibilitats que la mateixa fotografia ofereix
per representar la nostra història. Un exemple ja característic
d’aquest ús deliberat i interessat de la imatge en benefici d’uns
interessos discursius particulars és l’ús que la historiografia me-
xicana ha fet de la fotografia d’Adelita. Reconeguda com “la
imatge paradigmàtica de la soldadera, l’acompanyant  fidel del
soldat mexicà” (Mraz: 2006: 3), aquesta imatge ens mostra un
grup de dones a bord d’un vagó de tren. 

La nostra mirada es dirigeix cap a l’esquerra, on una d’e-
lles, Adelita, en un gest viu i carregat d’energia, ofereix una
poderosa mirada cap a l’exterior del tren. Per l’analitzar
aquesta fotografia, cal tenir en compte el context de l’època i

Fotografia d’Adelita,
Mèxic.
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les informacions que se’n desprenen. Val a dir que les dones
soldat mexicanes acostumaven sempre a viatjar assegudes a
sobre o a sota dels vagons de tren. La seva posició podria des-
mentir la mitologia mexicana i proporcionar-nos una pista de
la seva veritable identitat. I és que sovint, les dones que viat-
javen dins dels vagons dels trens eren prostitutes al servei ex-
clusiu dels soldats revolucionaris. El discurs oficial prefereix
obviar aquestes informacions i recollir l’enorme vitalitat que
Adelita ofereix a la fotografia, convertint-la així en un símbol
poderós de la revolució mexicana (Mraz: 2006). 

Un altre exemple de la construcció d’un discurs sobre
el passat ens l’ofereix la vista del port de la Rochelle, loca-
litat francesa pintada per Claude-Joseph Vernet l’any 1763
com a part d’una sèrie d’una quinzena de quadres dedicats a
diversos ports marítims de l’Estat francès.

Le Port de la Rochelle,
pintat per Claude-Joseph
Vernet l’any 1763.

La imatge mostra la ciutat descansant sota un cel gro-
guenc de capvespre, mentre que un grup d’operaris enfeinats
treballen a l’altre costat del riu, oferint un signe de l’activitat
laboral naviera d’aquesta ciutat del centre-est francès. Ara
bé, Peter Burke explica que, en realitat, el comerç de la Ro-
chelle a mitjan segle XVIII estava en franca decadència, tot
i la visió que ens ofereix l’autor de la pintura analitzada. Què
és el que passa, doncs, amb aquesta imatge?

Aquesta pregunta, assegura Burke, troba resposta quan si-
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tuem el quadre en el context polític que l’acompanya. De la ma-
teixa manera que en la resta de la sèrie, Vernet va pintar el llenç
per encàrrec del marquès de Maringny, en nom del rei Lluís XV.
Un cop vist el quadre encomanat, el marquès va escriure al pin-
tor criticant les seves vistes, perquè, a pesar de la bellesa dels
quadres retratats, aquests eren encara massa “verosímils”. 

I és que la voluntat del monarca era exhibir els treballs
del pintor com a propaganda del poder naval de la França del
segle XVIII i, per tant, la pintura havia de respectar, més que
el seu referent, la voluntat del rei. Fixem-nos que tal com as-
segura Burke, si les cartes i els altres documents treballats
pels historiadors no s’haguessin conservat, tal vegada, els es-
pecialistes en història econòmica haguessin utilitzat la pin-
tura de Vernet a fi d’extreure conclusions excessivament
optimistes respecte a la situació del comerç francès del segle
XVIII (Burke, 2005: 108-109). 

La sensació d’immediatesa, per tant, és una simple
il·lusió. Les imatges, i en especial la fotografia, més que
substituir la realitat a la qual es refereixen, el que fan és des-
plegar una estratègia comunicativa i una forma discursiva de
mostrar i d’interpretar el món. I és que tota imatge és, irre-
meiablement i de la mateixa manera que també ho és el text,
una reconstrucció, una interpretació de la realitat:

En convertir-se en una forma de comunicació dotada d’una inten-
cionalitat precisa, presentant unes condicions de llegibilitat social,
unes regles narratives i estar dotades d’un sistema de convencions,
que eren assumides pels lectors/espectadors als que anava dirigida
(Riego, 2001: 23). 

Així doncs, podem dir ja que una imatge no és simplement el
substitut fisicoquímic de la realitat a la qual es refereix, ni tan
sols és una representació icònica de l’objecte que representa.
Una imatge és una forma discursiva de mostrar el món visible. 

Totes les imatges tenen un discurs complex que va més
enllà de la seva aparença inicial. Del que es tracta ara és de re-
velar quina és aquesta estratègia i quins factors hi han influït. 
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4.2. Els imaginaris simbòlics

4.2.1. Els imaginaris simbòlics o la 
construcció social de la realitat: 
representació, producció i
significació de la realitat social 

4.2.1.1. La realitat social: una subjectivitat
col·lectiva i objectivada (Berger i Luckman)

Stuart Hall, en el seu conegut llibre Representation. Cultural
Representations and Signifiying Practices (2009), detalla els
tres posicionaments teòrics que, fins al moment, han liderat els
estudis sobre les realitats socials. En primer lloc, aquest autor
parla de la perspectiva reflexiva, aquella que considera que els
significats socials existeixen per si mateixos en el món dels ob-
jectes, de la gent i de les seves representacions: des d’aquest
punt de vista, el significat, assegura Hall, pertany a l’objecte, a
la persona, a la idea o al propi esdeveniment i és, per tant, un
mirall que reflecteix els significats veritables de les coses que
ja existeixen, prèviament, en el món real. En segon lloc, l’autor
introdueix la teoria intencional; un posicionament que advoca-
ria per entendre que la realitat és una expressió directa d’aquell
qui la produeix. És qui parla, explica Hall, qui realment imposa
el significat de les coses: el món significa, evidentment, allò que
l’autor vol que signifiqui. Finalment, Hall ens introdueix els po-
sicionaments constructivistes, en els quals s’inscriu aquesta tesi
doctoral. Aquesta perspectiva reconeix el caràcter públic i social
dels esdeveniments: les coses no signifiquen per si mateixes,
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sinó tot el contrari: les coses (allò que capim per tals coses) són
construïdes, a través dels diversos sistemes de representació.

Així doncs, d’acord amb aquesta última perspectiva, el
món i els seus significats no formen part de la naturalesa de
les coses de forma espontània i consubstancial a ella mateixa,
ni ens són transferits com si d’una adscripció directa i auto-
màtica al nostre ser es tractés. La realitat, aquell fenomen
que, com asseguren Peter Berger i Thomas Luckmann, és to-
talment independent a la nostra voluntat i posseeix unes ca-
racterístiques definides i ben delimitades (2011: 11), no és
allí perquè sí, ni gaudeix d’uns atributs determinats i perma-
nents, ni tampoc d’un catàleg de singularitats prèviament lle-
gades, ni de res predeterminat que ens permeti entendre què
és i com és tot allò que ens envolta. La realitat és, justament,
tot el contrari. La realitat no és, sinó que es fa: és un producte
totalment construït per l’activitat humana (Berger i Luck-
mann, Giddens, Baczko i Taylor, entre d’altres). 

Els sociòlegs Peter L. Berger i Thomas Luckmann, en la
seva tasca per desenvolupar les ja clàssiques definicions de la
sociologia del coneixement (tot ampliant-ne l’àrea d’estudi, ins-
pirant-se en les teories d’Alfred Schütz i repensant les aporta-
cions d’autors com Marx, Nietzsche, Scheler, Mannheim,
Merton, Parsons, Geiger i Stark, entre d’altres), van ser, si no
els primers autors encarregats d’assentar les bases d’aquest nou
plantejament constructivista, els que més hi han incidit. 

La definició que proporcionen Berger i Luckmann d’allò
que, segons ells, ha de ser la sociologia del coneixement trans-
cendeix definitivament les definicions que, fins als anys sei-
xanta, havien ocupat les principals perspectives teòriques
centrades en aquesta qüestió. Aquestes (representades per au-
tors com Schütz i Manheim) havien centrat el seu interès en un
únic concepte, el d’ideologia. Es tractava d’una qüestió que,
segons Berger i Luckmann, limitava excessivament la seva anà-
lisi sociològica. El que decideixen els dos autors en el seu llibre
La construcción social de la realidad (1966) és ampliar defi-
nitivament els límits epistemològics de la disciplina i conside-
rar que la sociologia del coneixement ha d’ocupar-se no només
dels pensaments de la intel·lectualitat de cada època, sinó
també, i sobretot, dels coneixements de la població en general,
de la seva vida quotidiana, de tot allò que la gent coneix com a
realitat. Aquesta perspectiva teòrica, doncs, ha d’ocupar-se de
la construcció social de la realitat (2011: 29). 

Ja a mitjan anys seixanta del segle passat, aquests dos au-
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tors nord-americans van convenir que la definició del concepte
de realitat havia d’allunyar-se de qualsevol tipus d’explicació
essencialitzadora. El que calia era tot el contrari. Calia apropar
la definició de realitat a la idea de moviment i dinamisme. Calia
entendre que, lluny de ser un objecte cristal·litzat i immutable
al pas del temps, la realitat és un estat decididament construït
per la força de l’activitat simbòlica i la consciència humana: 

L’ordre social és un producte humà, o, més exactament, una producció
humana constant, realitzada per l’home, en el curs de la seva contínua
externalització. L’ordre social no es dóna biològicament ni deriva de
dades biològiques en les seves manifestacions empíriques. L’ordre
social tampoc es dóna en l’ambient natural, tot i que trobem algun
dels seus trets particulars que puguin ser factors per a determinar certs
trets de l’ordre social (per exemple, els seus ordenaments econòmics
o tecnològics). L’ordre social no forma part de la ’naturalesa de les
coses’ i no pot derivar de les ’lleis de la naturalesa’. Existeix única-
ment com a producte de l’activitat humana. (...) Tant per la seva gènesi
(l’ordre social és el resultat de l’activitat humana passada), com per
la seva existència en qualsevol moment del temps (l’ordre social
només existeix en tant que l’activitat humana continuï produint-lo),
és un producte humà (2011: 71). 

Així doncs, segons Berger i Luckmann, la realitat que vivim
s’explica com un procés dialògic que es construeix com un con-
junt de processos interactius i simbòlics inserits en el dinamisme
de l’activitat humana. Formada per significats subjectius que es
cosifiquen per convertir-se, als ulls dels homes i de les dones
de cada època i de cada cultura, en objectes reals i ben tangibles,
la realitat no forma part de la naturalesa de les coses per si ma-
teixa, sinó que neix i es reprodueix, fabricant i construint els
significats necessaris per donar forma a l’existència de l’ésser
humà, orientant i sistematitzant la seva vida quotidiana. 

La realitat així definida, doncs, sempre dinàmica i en cons-
tant evolució, proposa a l’ésser humà uns marcs de sentit que li
permeten no tan sols entendre el món on viu, sinó també modu-
lar-lo i caminar-hi de forma raonable. Es tracta d’imaginaris so-
cials, que, com ja hem dit, la població rep de forma subjectiva
(a través d’allò que els dos autors anomenen les socialitzacions
primària i secundària), que objectivitza, transformant aquestes
propostes, a priori subjectives, en principis objectivats i inter-
pretant així la realitat (sempre diversa i canviant) com l’única i
la més coherent de les formes vitals possibles. És en aquest ma-
teix sentit que el gallec Juan-Luís Pintos també defineix la fun-
ció primària dels imaginaris socials com “l’elaboració i la
distribució generalitzada d’instruments de percepció de la rea-
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litat social construïda com a realment existent” (1995: 113). 
Segons Berger i Luckman, el procés de socialització és

“aquella inducció àmplia i coherent d’un individu en el món ob-
jectiu d’una societat o en un sector d’ella mateixa” (2011: 164).
Aquest procés, a través del qual l’ésser humà s’integra en el si de
la vida social, es realitza gràcies a dues estratègies similars però
diferenciades: la socialització primària i la socialització secundà-
ria. La primera és, d’una banda, i segons les paraules dels propis
autors, “la primera [operació] per la qual l’individu travessa la in-
fantesa i a través d’ella es converteix en membre de la societat”.
D’altra banda, la socialització secundària representa “qualsevol
procés posterior que indueix a l’individu ja socialitzat a nous sec-
tors del món objectiu de la seva societat” (2011: 164). 

És, doncs, a través del procés de socialització, gràcies al qual
l’ésser humà s’incorpora a la vida col·lectiva, que es generen unes
definicions bàsiques de la realitat social, així com diversos patrons
de conducta que permeten pautar el comportament humà i apren-
dre a actuar amb eficàcia en el si de la vida social. 

En aquest sentit, diversos autors apunten que és justament
el procés de socialització el que permet generar experiències i
conductes pautades de forma col·lectiva. Es tractaria, en con-
seqüència, d’un procés que, per exposició a uns sentits copsats
com a especialment rellevants i per repetició (rutinària, ritual
o atesos uns determinats patrons complexos de conducta), dota
l’individu de les eines cognitives i pragmàtiques necessàries
per interpretar correctament els esdeveniments, tot facilitant
una resposta lògica a les circumstàncies que s’efectuen en el
devenir de la seva vida social. 

I és que l’ésser humà, en el seu procés de socialització,
es relaciona no tan sols amb un ambient natural, com també
ho fan els animals, sinó (i sobretot) amb un context cultural
i social mediatitzat per un conjunt de marcs o estructures de
sentit que guien la seva vida social i que s’aprenen, evident-
ment, al llarg dels diversos processos de socialització (i, per
tant, d’adquisició d’experiència) que se succeeixen en el
transcurs de la vida humana. 

Cal destacar d’antuvi, en aquest sentit, el que Hobs-
bawm anomena rutina o convenció (1983: 43) i Berger i Luk-
mann, habituació:

Tot acte que es repeteix amb freqüència crea una pauta que després
pot reproduir-se amb economia d’esforç i que ipso facte és aprehesa
com a pauta pel que l’executa (Berger i Luckman, 2011: 72).
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L’habituació (o la rutina i la convenció, tan se val) neix, jus-
tament, de la repetició, convertint la vivència en un record per-
manent i permetent així emmagatzemar l’experiència viscuda
per tornar-la a utilitzar en situacions similars futures. Aquest
procés és, segons Hobsbawm, un procediment tècnic que eco-
nomitza, evidentment, l’esforç d’haver d’aprendre una vegada
rere l’altra les mateixes accions i permet alliberar temps per
dedicar-lo a objectius de caràcter més complex. L’assoliment
d’aquests coneixements obre el camí a nous bagatges culturals,
incrementant exponencialment el saber i les habilitats humanes
(Bordería, Laguna i Martínez, 1998). 

Com és destacat per Berger i Luckman, les rutines són una
part essencial en la conformació d’uns patrons de conducta com-
plexos i coherents que remeten a unes identitats socials: són el
que coneixem com a rol o, el que és el mateix, el correlat con-
ductual de les identitats socials. Tenim així, per exemple, els
rols de pare, mare, cosí, mestre, etc. i unes identitats socials en
aquests termes. Cada identitat s’estructura a partir d’un rol, i la
coherència dels rols (dels comportaments més o menys rutinit-
zats que els conformen) depèn de les identitats. 

Més enllà, en un nivell de complexitat superior, els rols
(la seva interacció o el seu encaix) són la base de les institu-
cions socials. En efecte, les institucions (des de les més sen-
zilles o primàries, com la família, fins a les més complexes,
com les esglésies o la justícia) resulten de l’encaix i de la co-
ordinació de diversos rols, així com de la reificació social
dels seus resultats. Amb això ens estem referint al procés
d’institucionalització social, el qual pot ser definit com un
procediment en virtut del qual són definides, estructurades i
objectivitzades les formes de conducta i d’actuació humanes
i d’uns marcs de sentit que li són coherents. 

Es tracta de la fixació social d’uns comportaments que
donen concreció a  les permissions i les possibilitats; les prohi-
bicions i les transgressions; les regles i les desviacions que re-
coneix cada cultura i cada període i expressa, en definitiva, la
identitat particular de cada poble, que organitza així el seu pas-
sat, el seu present i el seu futur. Les institucions, doncs, són una
forma d’entendre i d’actuar en el propi món:

Les institucions han estat creades per a alliberar als individus de la
necessitat de reinventar el món i reorientar-se directament en ell.
Les institucions creen programes per al funcionament de la interac-
ció social i per a l’execució d’un currículum vitae determinat. Pro-
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porcionen models provats als que la gent pot recórrer per a orientar
la seva conducta. Al posar en pràctica aquests modes de comporta-
ment “preescrits”, l’individu aprèn a complir amb les expectatives
associades a certs rols; per exemple, al d’espòs, al de pare, empleat,
contribuent, conductor d’automòbil i consumidor. Si les institucions
estan funcionant de forma raonablement normal, llavors els indivi-
dus compleixen els rols que els són assignats per la societat en forma
d’esquemes d’acció institucionalitzats i viuen la seva vida d’acord
amb els cercles assegurats institucionalment, modelats socialment i
que gaudeixen d’una acceptació generalitzada i incondicional. En
les seves repercussions, les institucions són substituts dels instints:
permeten l’acció sense que hi hagi la necessitat de considerar les al-
ternatives. Moltes interaccions socials d’importància societal tenen
lloc de forma gairebé automàtica (Berger i Luckmann, 2011: 172).  

Rols, institucions i programes institucionals remeten unes
identitats socials (identitats personals o identitats institucionals
o corporatives) i prescriuen unes definicions de conducta (de
com comportar-se a partir d’ –o amb relació a– aquestes). I
d’aquesta manera, poden aparèixer i poden agafar força (com
s’esdevé sovint en les societats complexes) rols i institucions
(i identitats i definicions de la realitat social) que esdevinguin
alternatius o contradictoris en relació amb els rols i institucions
establerts, i els seus marcs de significació.  

Els imaginaris socials proporcionen, doncs, categories de
comprensió dels fenòmens socials i funcionen, en conseqüèn-
cia, com a constructors de l’ordre. Les representacions simbò-
liques, amb la seva diversitat de marcs, ordenen el món i
ajuden a interactuar-hi de manera coherent, amb agilitat cog-
nitiva i gairebé sempre amb la naturalitat del donat per des-
comptat. És a partir dels imaginaris que fixem les identitats
socials i que copsem i estructurem les definicions de com són
les coses del món social i de com hi hem d’actuar. 

Gràcies als imaginaris socials entesos en aquest sentit in-
terpretem des de les grans accions col·lectives que realitza la
societat de forma general, fins a aquelles petites converses co-
rrents que tenen lloc a la porta de casa nostra, i comprenem així
no tan sols els fenòmens del camp de la moral i de la política,
sinó també els universos de la nostra més estricta quotidianitat
(Pinto, 1995). Són, en definitiva, les forces reguladores de la
vida col·lectiva i és gràcies a ells que mantenim un equilibri so-
cial que ens permet la vida en comunitat. 

Així doncs, la noció d’imaginari social correspondria a
un entramat simbòlic que permetria (no sense contradiccions
o tensions) una comprensió econòmica i més o menys plausi-
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ble del món social. Produïts de forma col·lectiva i sovint in-
conscient, els imaginaris socials s’expressen a través d’una
amalgama no tan sols d’ideologies i creences ben codificades,
principalment a través d’uns conjunts de referents simbòlics,
mítics i rituals i dels seus marcs de significació. Representen
formes d’expressió culturalment comunicatives i expressives,
que actuen com a consciència col·lectiva i com a substrat ide-
ològic d’una comunitat determinada. 

El seu potencial persuasiu genera formes d’acció i de com-
prensió globals, que permeten que una societat determinada
pugui funcionar com un tot més o menys particular. 

4.2.1.2. Representació, significats i llenguatge:
de la semiòtica a la interpretació del
discurs (Saussure, Barthes i Foucault)

Aquests primers posicionaments constructivistes, desenvo-
lupats per Peter L. Berger i Thomas Luckman als anys sei-
xanta del segle passat, adquireixen una major i una més que
considerable significació teoricometodològica si els posem
en relació amb els plantejaments d’altres autors que, com
Ferdinand de Saussure (1913 [2002]), Roland Barthes (1967)
i Michel Foucault (1970), parteixen també de posicionaments
certament constructivistes, però allunyats de les perspectives
teòriques plantejades pels dos sociòlegs nord-americans.
Així, semblantment a les teories de Berger i Luckman, Saus-
sure, Barthes i Foucault consideren que la realitat és també
una construcció, però en aquest cas i a diferència d’ells, una
construcció filla d’uns complexos processos socials en què
la seva representació té un paper del tot determinant. 

Per a aquests tres autors, la realitat és el fruit immediat,
directe i evident, de les pràctiques humanes de representació
social. No és que el significat ja sigui allí, prèviament llegat
i a l’espera de ser trobat, sinó que és, justament, a través dels
diversos processos de representació social, que el sentit i la
significació del món es produeixen, es consumeixen i s’in-
tercanvien: donem significat a les coses a través de la forma
en què representem el món. 

El llenguatge, assegura Hall en una didàctica presenta-
ció sobre els diversos plantejaments constructivistes 
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(...) és l’element privilegiat a través del qual es fonamenten i es fa-
briquen els significats que ens permeten entendre el món en què vivim
(make of sense) i a través del qual la societat pot expressar els seus
pensaments, les seves idees i els seus sentiments (2009: 1). 

Entenem el llenguatge des d’un punt de vista inclusiu: és, evi-
dentment, un sistema d’escriptura, però també de parla, d’i-
matges i de produccions manuals, mecàniques, electròniques
i digitals. És també qualsevol so, qualsevol paraula, qualsevol
imatge o objecte que funcioni com a signe i que sigui capaç
d’expressar significats, siguin quins siguin aquests. Per tant,
en la seva definició també caldria incloure-hi, a banda de les
manifestacions prèviament mencionades, altres expressions
que poden passar-nos, a priori, més desapercebudes. Ens refe-
rim, per exemple, a facials, els gestos, la roba, la música o els
llums de trànsit, sempre que puguin expressar manifestacions
significatives. En aquest sentit, Roland Barthes defineix el
llenguatge com a “unitat o síntesi significativa, sigui verbal o
visual” (1999: 108). És, per tant, una forma genèrica d’enten-
dre el llenguatge. 

Així doncs, són justament les paraules i els discursos que
utilitzem per descriure el que ens envolta, les històries que usem
per explicar-lo, les imatges escollides per representar-lo i les emo-
cions triades per classificar-lo i contextualitzar-lo, que fan el món
comprensible als ulls d’aquells que l’habiten i el construeixen:

Font: Hall (2009).
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Així doncs, segons Saussure, Barthes i Foucault, és a partir
de les representacions emanades del nostre context més imme-
diat –i on projectem els significats–, que aquests neixen, s’eri-
geixen i es transmeten, en un procés de retroalimentació
constant. Són els col·lectius humans, organitzats en societat, els
que construeixen i donen significat al món que els envolta. I ho
fan a través de les diverses pràctiques de representació social,
connectant així, de forma directa i immediata, el llenguatge sim-
bòlic i el significat amb la diversitat cultural existent. 

Si anéssim un pas més enllà, caldria tenir en compte que,
des d’un punt de vista teòric, existeixen dos processos que, en
la seva globalitat, dibuixen i expliquen el funcionament inte-
gral dels sistemes de representació, desenvolupats tant per Fer-
dinand de Saussure, com per Roland Barthes i Michael
Foucault (a Hall, 2009: 17-19). El primer pas d’aquest procés
de construcció de la realitat social és la implementació d’un
sistema a través del qual es generen correlacions directes entre,
per una banda, els objectes, la gent i els esdeveniments i, per
l’altra, els grups de conceptes o representacions mentals que
es formen en les nostres ments. Així doncs, el primer pas d’a-
quest procés de representació global és la capacitat humana
per generar correspondències significatives que vinculin i ve-
hiculin el món real amb la seva percepció intel·lectual. Sense
aquesta reciprocitat perceptiva, l’apreciació i la comprensió
del món seria, senzillament, una tasca impossible. 

Així, des d’aquest punt de vista, la comprensió del món
que ens envolta depèn d’aquells conceptes i imatges que es
formen en les nostres ments i en els nostres pensaments i a
través dels quals adquirim la capacitat de generar significats,
entenent el context i referint-nos a la seva representació tant
física com mental. Aquest fenomen, complex i difícilment
reduïble a la consideració teòrica que ara ens ocupa, ens per-
met almenys intuir l’enorme capacitat que té l’ésser humà
per crear i recrear els conceptes de les coses, de les persones
i dels esdeveniments presents en la seva quotidianitat, indi-
ferentment de si la seva manifestació és física o mental. 

Tan és així que, fins i tot, aquest posseeix una capacitat per-
ceptiva més enllà de la ja esmentada disposició representativa
corpòria (la comprensió intel·lectual, per exemple, d’una cadira,
una taula o un llibre), que li permet imaginar, per una banda,
aquelles qüestions que no es perceben ni físicament ni tangible,
com la guerra, la mort, l’amistat o l’amor, però també, per l’al-
tra, pot representar la construcció de conceptes tan complexos
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com, per exemple, el de l’edat mitjana, els fets del 1714, el cel
o l’infern. I és que, segons els autors, el significat de les coses
depèn, exclusivament, de la relació entre allò ja existent en el
món físic i el sistema conceptual de les representacions, a través
dels quals es manifesta, es consumeix i s’intercanvia.  

El procés de construcció conceptual de les representacions
és, evidentment, un procés complex de representació i de sanció
simbòlica38 que parteix dels actes de comunicació. Entendrem
com a acte de comunicació aquell procés, complex i dinàmic, que
permet la transmissió de missatges i de significats, mitjançant un
corpus considerablement extens de signes i símbols, a través dels
quals podem referir-nos als significats de les coses (Noblesa,
1993: 6). Aquest procés de construcció simbòlica només pot ma-
nifestar-se a partir de la construcció d’una relació social, que es
crea mitjançant un vincle entre dos grups socials diferenciats, els
quals s’uneixen a través d’una correspondència comunicativa. 

Tots els components que intervenen en un acte comuni-
catiu, sigui del format que sigui, interactuen entre ells, tot re-
colzant-se en suposicions culturals pròpies que funcionen
com a pantalles perceptives dels missatges que s’intercan-
vien. Això vol dir que la forma com s’interpreta un missatge
varia segons la cultura de la societat i l’experiència indivi-
dual, així com segons el context de la comunicació i de la si-
tuació en què es produeix. Per això, perquè s’aconsegueixi
una relativa eficàcia en el procés comunicatiu, és convenient
una certa familiaritat dels participants amb els antecedents
de l’interlocutor, les percepcions de les diferències que els
separen i la reciprocitat del propòsit comunicatiu: “Aquesta
perspectiva”, assegura Noblesa, “considera la comunicació
com una experiència ’compartida’, enlloc de com un acte in-
dividual amb executants individuals” (1993: 5). 

Perquè la correspondència comunicativa –la qual és, es-
sencialment, de caràcter simbòlic– pugui ser un èxit i perquè els
missatges enviats arribin al receptor de forma còmoda, fàcil, na-
tural i, sobretot, sense interferències significatives, és necessari
que les representacions simbòliques (i els seus referents físics)
que hom emet o vehicula s’ajustin a les definicions o valors en
voga del conjunt de la societat (o en relació amb uns determinats
col·lectius). Si això no passa, el procés expressiu, directament,
fracassa39. I ho fa com a conseqüència de la distància que separa
els mapes conceptuals i interpretatius de cada un dels subjectes
col·lectius que integren aquesta experiència compartida. Aquest
és un fenomen que dificulta l’intercanvi d’informació i el reco-

38. Cal tenir en compte, però, que
el coneixement de la realitat social
obeeix essencialment a una covaria-
ció de tres àmbits: 

a) L’estructura social per se (la seva
conformació estructural i dinà-
mica)

b) Les seves definicions i sancions
simbòliques en termes de marcs
de significació simbòlica (arque-
tips, mons possibles, etc) gene-
rats a partir del llenguatge verbal
–el lèxic, les sentències, etc.–, els
rituals, les institucions, etc. 

c) Els aspectes més bàsics de la
comprensió fenomenològica de la
realitat social (la força de la reali-
tat amb què és percebuda física-
ment i simbòlica, el grau de
rellevància subjectiva dels ele-
ments, etc.

39. El doctor Joaquim Capdevila as-
segura, en un diàleg sobre aquesta
qüestió, que la sardana és un ball
irremissiblement en crisi perquè és
una forma de ritual i de fet simbò-
lica que ja no concita les definicions
de la realitat que un dia van estar
en voga i que van permetre-li l’ad-
hesió d’una àmplia part del catala-
nisme (11 de juliol del 2013). 
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neixement de (marcs de) sentit i que pot provocar interpreta-
cions radicalment diferents sobre un mateix fenomen.

Per il·lustrar aquesta no-correspondència dels mapes men-
tals cognitius i, per tant, l’adveniment del fracàs comunicatiu,
podem recórrer, per exemple, a la interpretació i la descripció
que, des de la diversitat cultural, es fa d’alguns fenòmens uni-
versals com, per exemple, el dolor i la malaltia. En primer lloc,
cal tenir en compte que les societats occidentals interpreten les
dolències i els malestars corporals com una disfunció física o
orgànica. Tal com assegura l’Institut d’Estudis Catalans, aques-
tes comunitats (àmpliament encaixonades sota un mateix sis-
tema econòmic, social i cultural) consideren la malaltia com
aquella “alteració de l’estat del cos o d’algun òrgan que inte-
rromp o pertorba les funcions vitals” de l’individu. D’altra
banda, si travessem les nostres fronteres més properes i ens
fixem en com les diverses tribus de la Melanèsia, per posar un
exemple només de la variabilitat d’interpretacions existents, en-
tenen les dolències i els malestars físics. Per a ells, aquestes són
manifestacions corporals i vivencials dels seus avantpassats.
Així, allunyant-se de la nostra pròpia definició de malaltia, el
dolor, per ells, pot arribar a representar una revelació màgica i
significativa dels seus ancestres mítics i llunyans. 

I aquesta és la definició de cultura. Una cultura interpreta
i construeix els significats d’una manera similar, fent del món
social un espai comprensible i intel·ligible per a totes aquelles
persones que l’habiten. Així, una cultura permet que un mateix
fenomen pugui ser interpretat de forma semblant en la mesura
que siguin bàsicament coincidents els esquemes de percepció
d’aquells qui la viuen, la configuren i la signifiquen. 

És justament per això, perquè els fenòmens similars so-
vint poden ser desxifrats de formes diverses i canviants, que
la cultura, en sí mateixa, també pot ser definida com un espai
de “significats compartits” (Hall, 2009: 18). A la pràctica, en
les cultures modernes o contemporànies, el que ha determinat
l’èxit comunicatiu ha estat l’encert o l’ajustament de formes
i representacions simbòliques en evocar i legitimar valors
normatius globals o col·lectius40. 

Es tracta d’entendre que el món i els seus significats en ab-
solut formen part de la naturalesa de les coses de forma espon-
tània i consubstancial, ni que res se’ns adjudica com si d’una
adscripció directa i automàtica es tractés. Es tracta d’entendre,
en definitiva, que el món i els seus significats no són res quel-
com preestablert, sinó que són, en definitiva, la seva pròpia re-

40. Més endavant veurem com l’èxit
comunicatiu també es defineix se-
gons els col·lectius que tenen el
poder per crear materials i sentits
simbòlics i difondre’ls (Foucault). Un
altre vessant bàsic pel que fa a la
construcció social de la realitat o
dels seus sentits és el poder; això
és, qui té més o menys poder so-
cioestructural per fer reeixir social-
ment unes o altres representacions
o interpretacions, tal com Pierre
Bourdieu va emfasitzar i demostrar
abastament. 
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presentació. I ho són en la mesura que la nostra capacitat comu-
nicativa, segons expliquen Barthes, Saussure i Foucault, es basa
en un utillatge compartir pel que fa a les formes de pensar, d’ex-
pressar i de viure aquells fenòmens que ens circumscriuen. 

Definit, doncs, el primer procés de representació (aquell
que vincula i vehicula directament el món físic amb les nostres
imatges mentals), caldrà entendre ara quina és la segona fase
d’aquestes dinàmiques creatives de construcció i representació
social. Ens referim, evidentment, al llenguatge simbòlic en la
seva vasta complexitat (la capacitat lingüística i els llenguatges
simbòlics estructurats, com els rituals, l’arquitectura i la monu-
mentalitat, per exemple). O, el que és el mateix, aquella fórmula
expressiva que permet estructurar, representar i intercanviar, de
forma ordenada i pautada, els mapes mentals i conceptuals com-
partits entre els membres d’una mateixa família cultural. 

Resulta inevitable que, per poder tancar el procés de re-
presentació i construcció de la realitat social, el nostre mapa
mental ha de ser compartit socialment. I perquè ho sigui ha
de disposar d’unes codificacions de signes i referents simbò-
lics que remetin a uns marcs i a unes ideologies socialment i
diversament compartides.

És en el cor d’aquests processos que hi descansa el sistema global
de representació social. El primer pas, d’una banda, ens permet
donar significat al món, a través de la construcció de correspon-
dències recíproques entre el món físic i el mapa mental que gene-
rem per interpretar-lo. D’altra banda, el segon pas facilita la seva
traducció en imatges simbòliques que permetin uns consensos bà-
sics en la representació i avaluació de la realitat social. És justa-
ment la relació entre el món real, els marcs de significació que s’hi
associen i els signes que s’hi refereixen el que genera els processos
de producció de significats, organitzats, com veiem, en poderoses
dinàmiques de representació social. El procés que enllaça aquests
tres elements s’anomena, justament, procés de representació social
(Hall, 2009: 17-19).

Un procés, però, que ha estat desxifrat de forma diferent per
les principals figures que l’han tractat. 

Coneguem-ho succintament.

El llegat de Saussure o l’aproximació semiòtica

Considerat com el pare i el creador de la ciència lingüística mo-
derna, Ferdinand de Saussure és, sens dubte, un dels teòrics més
influents i més reconeguts de finals segle XIX i principis del
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XX. Nascut a la ciutat de Ginebra (a França) l’any 1857, Saus-
sure és també el principal fundador del model d’aproximació
semiòtica a la teoria de la representació. I és que per a ell, per
aquest pensador francès influenciat també per la teoria lingüís-
tica suïssa, el procés de producció dels significats socials depèn,
única i exclusivament, del llenguatge i de les seves dinàmiques
creadores. Segons ell, és el llenguatge, el principal encarregat
de construir la realitat, a través d’un complex sistema de signes
que, reglat i estructurat, aconsegueix significar i comunicar les
diverses realitats existents, gràcies als seus processos de repre-
sentació. Es tracta d’uns processos que, com ja hem vist, s’eri-
geixen a través de la utilització d’una miscel·lània de sons, de
paraules, d’imatges i de fotografies, entre d’altres. 

Així, doncs, per Saussure, el llenguatge, creador i genera-
dor de realitats socials, es conforma a través de l’estreta relació
entre els significats (la paraula, la imatge o la fotografia en si
mateixa) i els seus significants (la seva representació mental).
Es tracta d’una correspondència comunicativa que es construeix
segons els patrons de cada cultura i de cada moment històric: 

En primer lloc, cal tenir en compte que cada llenguatge produeix un
conjunt de significants, articulats i dividits en un contínuum de sons
(escrits, dibuixats o fotografiats), d’una manera distintiva. En segon
lloc, cal veure també com cada llenguatge produeix, de forma arbitrària
i diferent, un conjunt diferenciat de significants. I ho fa a través d’una
forma no natural ni sistematitzada, que permet així organitzar el món
en conceptes i categories determinades (Culler a Hall, 2009: 32). 

Si considerem, doncs, que la relació entre els significats i els
seus significants és el resultat directe d’un sistema de conven-
cions socials, culturals i històriques específiques i que no exis-
teix, en cap cas, una connexió connatural o inevitable entre
aquests dos nivells teòrics, entendrem fàcilment que la com-
prensió de la realitat (la seva significació) és, justament, el re-
sultat d’una construcció social. I és per això –perquè els
significats mai estan fixats i perquè canvien i es performen, cul-
tural, social o històricament– que el procés de comprensió social
no pot ser res més que un procés d’interpretació. Un procés, a
través del qual, els significats han de ser manifestament llegits
o, tal com diu la pròpia paraula, correctament interpretats. 

Així doncs, i per als interessos que ara ens ocupen, és im-
portant destacar que, de la infinitud de contribucions teòriques
que Ferdinand de Saussure va fer al llarg de la seva prolífica ca-
rrera acadèmica, a nosaltres ens n’interessa, principalment, una:
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el tractament, sistèmic i global, que l’autor dedica a l’estudi de
lingüística en general. Per a aquest autor, considerat el pare de
la teoria lingüística moderna, la llengua és una estructura, defi-
nida i sistematitzada sota un seguit de normatives gramaticals
(langue), que no pot ni ha de ser estudiada com un fenomen in-
dependent, autònom i aïllat del context que l’acull i que se’n be-
neficia. Per a ell, la llengua varia segons qui parla (parole) i ha
de ser considerada, per tant, com un sistema sincrònic i diacrò-
nic alhora, amb extenses especificitats històriques i culturals.
Un sistema global que es performa i canvia amb el pas del temps
i amb la distància cultural i que ha proveït, en definitiva, d’un
sòlid i fructífer sistema de representacions bastament aplicat a
una àmplia gamma d’objectes i pràctiques socioculturals.

De la llengua a la cultura. De la lingüística a la

semiòtica de Roland Barthes

Un cop fixat i desxifrat aquest primer nivell d’anàlisi, val la
pena ara interessar-se també pels avenços teoricometodològics
fets, en aquest mateix camp d’estudi, per un altre dels autors
imprescindibles d’aquesta perspectiva analítica de caràcter,
evidentment, semiològic. 

Membre privilegiat de l’escola estructuralista francesa i
amb considerables connotacions marxistes, Roland Barthes
desenvoluparà, durant la primera meitat del segle XX, aquells
posicionaments teòrics que, introduïts prèviament per Ferdi-
nand de Saussure, consideren el llenguatge com un indiscuti-
ble creador i generador de realitats socials. Roland Barthes,
anant encara un pas més enllà, proposa que la competència co-
municativa dels éssers humans no descansa únicament en la
seva capacitat de sistematitzar els signes lingüístics o, el que
és el mateix, en la seva exclusiva aptitud de comunicar-se mit-
jançant els signes del llenguatge. L’autor demostra que l’ex-
pressivitat social també és fruit d’aquells elements de caràcter
cultural que s’allunyen de la parla com a eix comunicatiu per
excel·lència, com ara els estils estètics marcats o singulars,
formes estandaritzades o fixades de caminar, mites, etc. 

Considerat, doncs, com un dels representants més importants
de l’estructuralisme francès i convertit en una figura rellevant pel
que fa al desenvolupament de la ciència semiòtica, el seu posi-
cionament teòric el converteix en un dels pensadors més influents
de la França del segle XX. Així, la principal contribució de Ro-
land Barthes al corpus teòric de les representacions socials ha
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estat la d’apropar l’estudi dels signes a la ciència semiològica,
considerant les representacions col·lectives com un sistema es-
tructurat de signes significants que, sota l’aparença de “naturali-
tat”, confonen constantment la naturalesa i la història. 

El mite, explica Roland Barthes en les seves Mithologies
[1999 (1957)], és, justament, una narrativa que descobreix
els aspectes socioculturals de la vida d’un determinat lloc i
d’un determinat moment. L’autor hi denuncia la naturalitza-
ció de la cultura. Una cultura en què, a pesar de la seva su-
posada objectivitat, hi són representades les ideologies, els
credos i les formes particulars d’entendre i comprendre les
diverses realitats existents. 

El mite, assegura Barthes, és un llenguatge i, per tant, és
també una construcció social:

El punt de partida d’aquesta reflexió era un sentiment d’impaciència
davant d’allò natural amb què la premsa, l’art i el sentit comú enco-
breixen permanentment la realitat que no per ser la que vivim deixa
de ser absolutament històrica (Barthes, 1999: 6).

Un dels exemples que més ha servit per il·lustrar l’anàlisi se-
miològica de Roland Barthes i que, a més, millor ha permès
veure com funciona exactament el
seu sistema de representacions
mítiques és un petit llibret el qual,
amb el nom de Mithologies, recull
un seguit de textos extrets de les
seves contribucions mensuals a la
revista Les lettres nouvelles (es-
crits entre el 1954 i el 1956). En
aquest llibret, l’autor reflexiona
sobre els imaginaris creats a partir
d’espais significatius diversos,
com els que apareixen a les guies
de viatge, en l’amor de la població
francesa pels vins i en el ritual del
Tour de França, entre molts altres. 

Imaginem ara, per exemple,
la portada d’una revista, en aquest
cas l’il·lustre Paris-Match:

Portada de la revista
Paris-Match.

Font: Hall, Stuart (2009).
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En aquesta imatge, hi apareix un jove negre vestit amb
l’uniforme francès i els ulls fixats en un punt fora de camp,
fent una salutació militar a la bandera del país. Tot i que
aquest és, segons l’autor, el primer sentit de la imatge (la re-
lació entre el significat i el significant), no és només l’única
significació que s’hi pot percebre. La idea que, segons Bar-
thes, arriba a la ment del lector en contemplar aquesta foto-
grafia és, sens dubte, la grandesa del poderós imperi francès.
Un imperi on tots els seus fills, sense distinció d’edat i de
color, es commouen i respecten la seva bandera, a la qual ser-
veixen de forma fidel i sincera. 

I aquesta és, segons Barthes, la forma en què els mites
funcionen en les societats modernes. Aquests espais de sig-
nificació social transformen, als ulls dels qui els viuen, els
valors culturals en valors suposadament naturals: en els
mites, hi trobem l’essència sociocultural de la realitat (el vi,
per exemple, es converteix en un signe universal de la noció
de la identitat francesa), dibuixada com a quelcom consubs-
tancial a la configuració social. 

Les coses signifiquen. Segons Barthes, qualsevol tipus
de discurs, sigui quin sigui i vingui d’on vingui, gaudeix de
diverses connotacions les quals el doten de significat i li as-
signen uns valors determinats, permetent així la seva lectura
social i cultural. El mite, doncs, és un sistema de comunica-
ció i un llenguatge en i per si mateix: 

El mite és una parla escollida per la història i, per tant, no sorgeix
de la naturalesa de les coses. (...) El sentit ja està complet, postula
un saber, un passat, una memòria, un ordre comparatiu de fets, d’i-
dees i de decisions (1999: 108-113). 

Tota França està plena d’aquesta ideologia anònima: la nostra
premsa, les nostres pel·lícules, el nostre teatre, la nostra literatura,
els nostres rituals, la nostra justícia, la nostra diplomàcia, les nos-
tres converses, les nostres observacions sobre el temps, un judici
per assassinat, un emotiu casament, la cuina que somiem, la roba
que vestim (1999: 140).

A Mythologies, Barthes intenta desmitificar el propi mite,
convertint-lo en una construcció expressiva i significativa. I
és que postular una significació social és, segons les seves
pròpies paraules, recórrer a la mateixa ciència semiològica. 



Marc teòric 137

Discurs i poder a Michel Foucault

Arribats a aquest punt de l’anàlisi semiològica, val la pena
ara aturar-se un moment i inaugurar una nova línia d’anàlisi
i debat. Es tracta d’un plantejament innovador que, introduït
per Michael Foucault a mitjan segle XX, incorpora altres ele-
ments d’anàlisi a la definició de les representacions socials,
connectant-les directament amb les qüestions del poder, del
discurs i del control social. 

Nascut l’any 1926 a la localitat de Poitiers i fill d’un re-
conegut cirurgià francès, Michael Foucault, ingressa amb poc
més de vint anys i havent sobreviscut a la Segona Guerra Mun-
dial, a l’École Normale Superieure de París. Foucault desobe-
eix així els designis del seu pare, qui apostava perquè el fill
seguís els seus passos en l’univers de la ciència mèdica. Mi-
chael Foucault, doncs, infringint la llei paterna, s’inscriurà de-
finitivament a l’École de París, la tradicional porta d’entrada a
la carrera humanística de la França de mitjan segle passat. Re-
servada tan sols a la presència masculina fins el 1985, aquest
intel·lectual francès desenvoluparà, en aquest centre de forma-
ció de l’elit francesa, part de les seves anàlisis i es convertirà
en una figura significativa per a l’acadèmia de les ciències so-
cials. Ho farà, principalment, gràcies a les seves aportacions
sobre les funcions i les competències de les institucions socials,
les quals defineix com el principal centre de gravetat de les “so-
cietats de control” modernes. Els seus estudis acadèmics se
centraran essencialment en els camps de la psiquiatria, la me-
dicina i el sistema de presons, aportant una nova i inèdita visió
als posicionaments teòrics sobre les representacions socials. 

Una de les màximes aportacions teòriques de Michel Fou-
cault serà la inclusió de la noció de control en els estudis sobre
les representacions socials, introduint el vincle indeslligable de
les relacions entre el poder, el coneixement i el discurs. Cen-
trant-nos, doncs, en els debats teòrics que han ocupat les nostres
reflexions fins al moment, el que més ens interessa de l’anàlisi
foucaultià és, justament, la seva capacitat per ampliar i desen-
volupar la noció de representació social, vinculant-la directa-
ment als designis autoritaris de les societats de control.

Si bé és cert que, tal com assegurava Ferdinand de Saus-
sure, el llenguatge és l’expressió directa de les significacions
socials, no és menys cert que, en determinats moments històrics,
hi ha persones que, per raons de poder, sovint posseeixen una
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major capacitat per parlar i per ser escoltades. En aquest procés
de diàleg interpersonal, la circulació dels missatges que fluctua
entre els diferents col·lectius es dibuixa, molt sovint, en forma
de monòleg (o, tal vegada, en forma de diàleg desigual) i amb
una trajectòria de caràcter unidireccional. I és que tradicional-
ment, s’ha parlat de; mai s’ha parlat amb, sent la direcció co-
municativa unívoca i exclusiva: el superior parla a l’inferior, el
poderós al dèbil i sovint, assegura Foucault, els homes parlen
més que les dones i els doctors més que els pacients.  

Aquests són, tan sols, alguns dels exemples introduïts pel
mateix Michael Foucault, qui defineix, a més, els models de re-
presentació en un sentit molt més ampli, però també molt més
estricte, d’aquells plantejats pels seus antecessors. Així, doncs,
tot i que a priori pugui semblar una afirmació contradictòria,
aquest intel·lectual francès se situa, d’una banda, en una línia
semblant a la de Saussure i Barthes, però, de l’altra, aposta de-
cididament per atorgar una importància molt més significativa
als contextos en els quals les representacions socials són cons-
truïdes i consumides. En aquest sentit, Foucault rebutja les re-
lacions de significat tal com les entenen els seus predecessors
teòrics (Barthes i Saussure) i prefereix obrir la porta a la possi-
bilitat que les representacions socials puguin ser el fruit de les
relacions de poder i control d’uns grups humans sobre els altres.
En aquest sentit, el discurs, segons aquest autor, es caracteritza
per complir un rol distintiu en la constitució i reproducció de
les relacions de poder i de les identitats socials que entranyen. 

El que de debò interessa a Michael Foucault és, en defi-
nitiva, la possibilitat de descobrir les regles i les pràctiques del
joc social. Unes regles i unes pràctiques vertebrades, segons
ell, per les relacions de poder i que produeixen, manufacturen
i intercanvien els significats en els diferents períodes històrics,
socials i culturals de la nostra pròpia història. Així doncs, l’au-
tor, al llarg de les seves dissertacions teòriques, descarta ober-
tament que els processos de representació siguin un concepte
purament lingüístic (tal com assegurava Saussure) i és decanta
per definir-los com una acció lligada a la praxis social i a l’ús
de l’experiència quotidiana. 

En aquest sentit, Foucault evita el terme llengua, tal com
sí ho fan Saussure i Barthes, i pren partit obertament per l’ús
del concepte “discurs”, que permet recollir, segons ell, els con-
textos de poder i control social, pensats com una xarxa produc-
tiva de coneixement social, a través dels quals s’originen les
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representacions i a través de les quals es construeixen els signi-
ficats socials i els objectes de coneixement. L’ús lingüístic es-
devé una pràctica social configurada i modificada pel seu
context, en una relació dialèctica amb els aspectes socials que
el defineixen. El discurs, en definitiva, és constituït i és consti-
tuïdor de les identitats socials, de les pràctiques socials quoti-
dianes i dels sistemes de creences i coneixements.  

Les representacions i les comprensions socials, per tant,
adquireixen una determinada significació a través dels processos
discursius que les representen i les simbolitzen. I és que, en
aquest sentit, Foucault no acceptava la possibilitat que el mateix
fenomen pogués ser construït de manera idèntica en els diferents
períodes de temps i en els diferents espais geogràfics del nostre
univers particular. Pensava, de forma totalment contrària, que
en cada cicle històric, el discurs s’encarrega de produir unes for-
mes de coneixement, uns objectes, uns subjectes i unes pràcti-
ques totalment diferenciades. El món que ens envolta, doncs,
no existeix significativament fora del context del seu discurs,
fora de la forma externa de la seva pròpia representació. Són,
justament, els al·legats sobre el món els encarregats de produir
el coneixement que l’identifica. I així, seguint els raonaments
de Foucault, és el discurs sobre la bogeria, el discurs sobre la
sexualitat o el discurs sobre el càstig el que produeix, en realitat,
la bogeria, la sexualitat i el càstig. Les coses signifiquen i es re-
afirmen sobre sí mateixes tan sols en un context històric espe-
cífic en el que s’expliquen i es defineixen. 

Aquesta és, en definitiva, la versió foucaultiana del con-
cepte de veritat:

La veritat no existeix fora del règim del poder. La veritat no està
allí a fora, sinó que es produeix tan sols en virtut de les múltiples
formes de restricció social. La veritat, a més, genera efectes. Cada
societat té el seu règim de veritat, les seves polítiques generals de
la veritat. És a dir, els tipus de discuros que accepta i que fa fun-
cionar com a veritables, els mecanismes i les instàncies que per-
meten distingir la veritat de la mentida i els significats que poden
ser sancionats (Foucault, 1980: 131).  

És, en definitiva, una anàlisi crítica del discurs. Una anàlisi
que pretén explorar sistemàticament les relacions entre:

a) Pràctiques discursives, esdeveniments i textos

b) Estructures, processos i relacions socials i culturals més amplis
per investigar de quina forma aquestes pràctiques, relacions i
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processos sorgeixen i són configurades per les relacions de
poder i en les lluites pel poder, i per explorar de quina manera
aquesta opacitat de les relacions entre discurs i societat és ella
mateixa un factor que assegura el poder i l’hegemonia (Bour-
dieu a Fairclough, 2008: 174). 

La ciència del significat, doncs, va avançant a poc a poc, a pas
ferm i sense pressa. El tàndem que uneix el significat social i
les seves representacions sembla que pertany al món interpre-
tatiu de les ciències humanes, socials i culturals i el seu subjecte
d’estudi (la societat, la cultura i l’ésser humà) deixa de supedi-
tar-se a les aproximacions de caràcter positivista, les quals ge-
neren significats tancats, per obrir la porta a nous tipus
d’interpretacions, de caràcter híbrid i polièdric. 

Així doncs, com ja hem vist al llarg d’aquestes pàgines, les
aportacions de Ferdinand de Saussure ens expliquen, des d’un
punt de vista semiològic, que les representacions són el fruit del
llenguatge i de la parla humana. Un llenguatge que, com a cre-
ador i generador de les realitats socials, es construeix a través
dels signes encarnats i representats en la paraula i en les formes
d’expressivitat humana. Roland Barthes, per la seva banda, sug-
gereix que, dins de cada cultura, el significat no depèn, única-
ment i exclusiva, del llenguatge parlat, sinó que aquest també
se sotmet a unes unitats més àmplies d’anàlisi i significat, que
són, entre moltes altres, les narratives, els grups d’imatges i els
discursos que operen a través d’una gran varietat de textos ex-
pressivament significatius. Finalment, Michael Foucault intro-
dueix el concepte de discurs i poder en la definició de les
representacions socials, assegurant que aquests defineixen i
identifiquen les realitats socials. 

Sigui com sigui, aquests tres autors francesos coincideixen
a afirmar que les representacions són una font important de la
producció i del coneixement de les diverses realitats socials. 

4.2.1.3. Els mons i les narratives possibles
(Eco i Van Dijk)

La perspectiva constructivista adoptada com a principal enfo-
cament teòric d’aquest treball considera que, per poder viure en
societat, l’ésser humà necessita entendre, ordenar i instrumen-
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talitzar tant l’oferta informativa, com la sobrecàrrega d’estímuls
que configuren la complexa estructura del món que l’envolta.
Així, de tot el ventall d’elements disponibles, de la infinitud d’e-
lements existents, els individus, per poder comprendre l’entorn
que els circumscriu, trien i ordenen aquelles dimensions que
més els interessen, creant així el seu culture staff particular i eri-
gint diversos símbols capaços d’encarnar i dibuixar una estruc-
tura congruent i útil, tot dotant-la d’una coherència interna dins
del desordre extern.

En aquest sentit, Jordi Pericot (1997) explica que els ciu-
tadans viuen contínuament envestits en relació amb un feix in-
formatiu que sobrepassa els límits de les seves capacitats
interpretatives i receptives. Davant d’això, i per poder sobre-
viure en societat d’una forma més o menys ordenada, els indi-
vidus es veuen obligats a construir i interpretar el món de forma
pragmàtica i perseguint els seus interessos particularment
col·lectius. Aquest procés, assegura l’autor, es realitza bàsica-
ment a través de dues fases interdependents: en primer lloc, el
subjecte duu a terme un “procés efectiu de lectura” que li permet
fragmentar i sistematitzar la totalitat informativa a què es veu
sotmès contínuament. Es tracta d’un procés que li permet, ja en
una segona fase, construir una miscel·lània coherent de signifi-
cats, prèvia conjunció d’operacions d’anàlisi, de comparació i
de selecció de les parts integrants d’aquest conjunt significant.
Cal tenir en compte, però, que la primera etapa d’aquesta dis-
posició interpretativa depèn exclusivament dels textos i les dis-
posicions que ens ofereix, de forma global, el món en què vivim,
mentre que la segona fase obeeix la nostra pròpia biografia, per-
sonal i col·lectiva. Es passa així, i sempre segons Pericot, “de
les estructures discursives que ofereix el text, a les estructures
pragmàtiques i simbòliques dels mons possibles” (1997: 1-2). 

Aquesta perspectiva narrativa introduïda a través de l’ar-
gumentació teòrica de Jordi Pericot ens permet, d’una banda,
oferir una nova perspectiva als processos teòrics del concepte
d’interpretació i introduir, de l’altra, la concepció de Món
Possible, un nou instrument analític, àmpliament discutit en
el si de l’acadèmia i personalitzat, sobretot, en la prolífica fi-
gura d’Umberto Eco. 

Doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat de Torí l’any
1954, Umberto Eco dedica part de la seva publicació acadèmica
a l’estudi de les possibilitats narratives ficcionals, tot reconfi-
gurant la definició tradicional del concepte de Món Possible i
oferint una nova perspectiva analítica i obertament constructi-
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vista de la realitat. Aquest autor italià, escriptor, entre altres as-
saigs d’Els sis passeigs pels boscos narratius (1990) i de Lector
in fabula (1986), proposa que la noció de Món Possible ha de
ser entesa com una construcció cultural, “plena i moblada”, que
ofereixi una interpretació de la realitat i que es distingeixi per
tenir en compte una construcció tancada i ben estructurada d’a-
questa. Per a ell, el text és una màquina mandrosa que necessita
del lector per ser globalment construït. 

Així, tornant a les paraules de Jordi Pericot, un Món
Possible pot ser definit com aquell procés de reconfiguració
subjectiva de la nostra realitat quotidiana, convertint-se, en
conseqüència, en “una interacció cooperativa i creativa
entre l’enunciat que la descriu i el destinatari que la inter-
preta” (1996: 3):

El Món Possible és una successió ordenada d’esdeveniments que
vivim com una realitat en temps i espais presents. (...) Un Món Pos-
sible és real en tant que fa referència a un món narratiu d’estructura
cultural que, tot i no ser efectiu, és “veritable” en la mesura que està
format per un conjunt d’individus dotats de propietats i d’esdeveni-
ments que es jutgen com a possibles i coherents (Pericot, 1996: 3-6). 

El semiòtic i sociòleg, Joaquim Capdevila, també ha treballat
de forma àmplia el concepte de Món Possible. Les seves dis-
sertacions teòriques ens ofereixen, tal vegada, una de les de-
finicions més clares d’aquest concepte:

Els mons de sentit reporten o representen el “món” en termes de re-
alitat finita i autònoma, i és per això que resulta difícil d’establir
una jerarquia entre els mateixos. Aquests mons confereixen un ca-
ràcter de tipicitat quant al marc de sentit que reporten. Aquests mons
tenen una naturalesa eminentment recursiva –un món remet a un
altre- i també inclusiva– un món pot subsumir-se en altres. En la
construcció d’aquests mons, en la seva definició, hi adquireixen una
importància bàsica determinades funcions retòriques com  la metà-
fora, la sinècdoque o la metonímia, l’eixampli, etc. les quals també
la tenen en el desvetllament o en la recreació d’aquests mons. Els
mons de sentit o mons possibles impliquen necessàriament (d’una
manera o altra) uns protagonistes, uns escenaris, una certa trama na-
rrativa i un cert relat ideològic, i unes definicions o uns valors bà-
sics. Tot això, benentès, que hom parteix del pressupòsit del caràcter
més o menys convingut d’aquests mons o, si volem, de la seva ac-
ceptació (poc o molt) compartida o possible (Capdevila, 2013). 

Així doncs, queda clar que els éssers humans, organitzats en
societat, estructurem la nostra pròpia experiència en mons
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(diverses versions del món real). L’essència definitòria del
concepte de Món Possible és, per defecte, simbòlica, i arriba
a nosaltres a través de tot un seguit de llenguatges i meca-
nismes o, el que és el mateix, a través de fórmules simbòli-
ques que els determinen com són, per exemple, els rituals, la
literatura i la narració quotidiana. 

D’altra banda, també cal tenir en compte que la capacitat
d’ordenar el desordre ofereix, segons Jordi Pericot, una àm-
plia perspectiva pragmàtica i simbòlica que empodera el lec-
tor, atorgant-li un paper actiu en la capacitat interpretativa
de la seva quotidianitat:

[Aquest posicionament] permet no limitar el contingut potencial d’un
text al que es deriva directament de les estratègies textuals previstes
i regulades del funcionament interpretatiu del destinatari, sinó que
possibilita la seva ampliació amb els continguts provinents del treball
pragmàtic que el mateix text genera (Pericot, 1997: 2). 

Qui és, doncs, en realitat, qui ens explica la història si no és l’in-
dividu que la manufactura i la fabrica des de la seva pròpia ex-
periència? Qui defineix les estratègies comunicatives,
expressives i significatives més enllà de les disposicions de ca-
ràcter individual? Existeixen unes línies mestres que, més enllà
de les seves fantasies particulars, els ciutadans es veuen com-
pel·lits a seguir a l’hora de generar les seves pròpies narracions?
Cal que tinguem en compte, en aquest sentit, que la veu del na-
rrador d’una història (confegida amb el llenguatge que sigui) no
és tan sols “la seva veu”, sinó que, poc o molt, hi opera també
un relator global (aquest “narrador global” o “model” sempre
intervé, en major o menor mesura, car el coneixement –àdhuc
en parlar en clau íntima– està socialment categoritzat). Enten-
drem, en definitiva, el motiu de la introducció, per part d’Um-
berto Eco, del concepte de “narrador model” (1968: 22-32). 

Qui és, però, aquest “narrador model”? Qui és aquesta veu
que orienta les disposicions de caràcter individual? Seria aquell
que introdueix uns marcs interpretatius que qualsevol relator
particular ha de seguir i que nosaltres, com a espectadors i es-
pectadores d’un relat qualsevol, hem de comprendre i saber lle-
gir. És aquell que modula els recorreguts temporalment
acceptats i culturalment valorats. Aquell que articula i estructura
les narrativitats consentides i valorades en cada moment histò-
ric. Aquell que, en definitiva, dirigeix i exigeix els valors cultu-
ral i socialment convinguts. Es tractaria d’allò que els anglesos
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en diuen “it”, els alemanys “es” i els castellans “eso”. “Allò”.
Allò que guia els nostres esquemes de percepció col·lectiva. 

Així doncs, l’”autor model” és aquell que orienta, aquell
que prepara el lector en el sentit del que ha d’entendre. L’autor
model fóra aquell que guia els fils no només dels personatges
reals o ficticis que apareixen en la narració, sinó també els del
mateix relator. Són els esquemes de percepció col·lectiva els
que guien les línies mestres dels textos que llegim.

En aquest sentit, la proposta narrativoteòrica d’Umberto
Eco demostra que l’existència que vivim i la pràctica que
exercim en la nostra quotidianitat social depèn, únicament i
exclusiva, de la reconfiguració comú dels Mons Possibles o,
el que és el mateix, de la nostra interpretació exclusiva i
col·lectiva del cosmos real i ordinari. Així doncs, la confor-
mació dels Mons Possibles és, justament, el resultat d’una
relació. El resultat d’un procés d’actualització dels contin-
guts previs, d’una interacció entre allò que ens ofereix la re-
alitat i la interpretació que en fa la col·lectivitat que hi
interacciona. Així doncs, segons Umberto Eco:

Un Món Possible existeix en el mateix sentit que existeix la mà-
quina d’escriure amb què estic redactant aquestes línies. Existeix
en el sentit que existeix el significat d’una paraula (1986: 178). 

Aquesta definició de la realitat, sempre construïda, interpre-
tada i en constant evolució, permet qüestionar també el con-
cepte de veritat. Una veritat que, en conseqüència, ha de
deixar de ser única, per passar a convertir-se en circumstan-
cial: una entre moltes altres (Eco, 1986: 174). 
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4.3. La festa com a realitat 
antropològica i sociològica

4.3.1. Introducció teòrica a la festa

No existeix cap societat que no senti la necessitat de conservar i re-
afirmar, en intervals de temps regulars, els sentiments i les idees
col·lectives que li proporcionin la seva unitat i la seva personalitat.
Doncs bé, la reconstrucció moral de les societats no es pot aconse-
guir si no és a través de reunions, assemblees, congregacions en les
quals els individus, estretament units entre sí, reafirmen en comú
els seus sentiments. D’aquí l’existència de cerimònies que, per la
seva dimensió, pels resultat a què arriben i pels procediments que
utilitzen, no difereixen en naturalesa de les cerimònies pròpiament
religioses (Durkheim, 1982: 397).

Són les paraules del francès Émile Durkheim, un dels pares
de la sociologia i també un dels primers autors en buscar les
actituds rituals reguladores de la vida col·lectiva en el marc
de les societats modernes. Fins a la publicació de Les formes
elementals de la vida religiosa (1912 [1982]), els acadèmics
havien considerat que el ritual era patrimoni de les societats
primitives i que la modernització de la vida en societat,
orientada a la tècnica i la racionalitat, havia fet desaparèixer
progressivament el ritual com a forma de celebració i socia-
lització comunitària. 

Ben aviat, però, la sociologia i l’antropologia demostren
que, més enllà de les societats primitives, la festa també és el
gran ritual de la celebració de les identitats en les societats mo-
dernes. La cita que encapçala el capítol prové del clàssic llibre
Les formes elementals de la vida religiosa, en el qual Émile Dur-
kheim introdueix aquesta nova concepció de la festa i explica
que totes les societats, per constituir-se a si mateixes, requerei-



Marc teòric146

xen de la commemoració col·lectiva de certs “moments espe-
cials”. Aquests moments són el que l’autor anomena estadis d’e-
fervescència col·lectiva o, el que és el mateix, espais físics i
temporals que, saturats de significació social i col·lectiva, per-
meten les col·lectivitats posar de manifest la seva existència i la
seva unitat social. És justament a través de la celebració col·lec-
tiva d’aquests moments significatius per a les societats que la
comunitat expressa les seves creences i reactualitza cíclicament
la visió que té sobre si mateixa. 

Així doncs, segons el clàssic argument de Durkheim, la
religió, en el sentit més ampli del terme, és l’element indis-
pensable per a la cohesió i l’estabilitat social en totes les so-
cietats, des de les més primitives fins a les més modernes. I
és que un grup social, assegura l’autor, difícilment pot man-
tenir la seva coherència i la seva consistència sinó celebra
periòdicament la seva existència. Segons ell, les celebracions
religioses són les que separen la quotidianitat (la vida pro-
fana) de l’efervescència col·lectiva (la vida religiosa) i les
que ofereixen la possibilitat de mantenir la col·lectivitat
unida i conscient de si mateixa:

Perquè la societat sigui capaç d’adquirir consciència de si mateixa i
de mantenir, en el grau d’intensitat necessari, el sentiment de si ma-
teixa, és necessari que es reuneixi i es trobi (Durkheim, 1982: 393). 

Es tracta de reunions i trobades col·lectives que, per aconse-
guir la significació social desitjada, han de rompre rotunda-
ment amb el temps ordinari i entrar en una temporalitat i en
una espaialitat singulars. En elles, el temps s’atura, la vida
quotidiana deixa pas a la transgressió i a la dramatització de
la vida col·lectiva i comença així la “regeneració de la vida
social i la construcció de la vida comunitària” (Martínez,
2001). Segons Manuel Delgado, aquests moments especials
són un “habitacle sagrat”, en el qual l’ésser humà pot reflexio-
nar sobre les condicions de la seva existència com a ser social:

Las fiestas son una especie de habitáculo sagrado en el seno del
tiempo, el equivalente del templo o del monumento en la dimen-
sión espacial, un refugio –o una turbulencia– en que el ser humano
dramatiza el sentido último de su existencia como ser social, las
condiciones que la hacen posible y que, además de ser exhibidas
como modelos de y para la vida colectiva, son puestas a salvo del
desgaste que provoca el paso del tiempo y la acción de los huma-
nos (Delgado, 2004: 78).
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El que ens interessa de l’anàlisi de Durkheim sobre el fenomen
religiós és la seva classificació del món en dues categories fo-
namentals: les creences (representacions) i els rituals (formes
d’acció determinada). Totes les creences religioses, des de les
més simples fins a les més sofisticades, comporten una classi-
ficació del món en dues categories contraposades: allò sagrat i
allò profà. El nucli de la definició durkhemiana del fenomen re-
ligiós estableix que les societats acostumen a sacralitzar certes
coses (reals o ideals, transcendents o immanents) a partir de les
quals poden desenvolupar creences i sistemes rituals. 

Segons aquesta anàlisi, els rituals constitueixen un ve-
ritable vehicle de significació social i un nexe evident entre
les narratives (el mythos social) i les pràctiques quotidianes.
L’autor considera que les commemoracions festives s’estruc-
turen a través de la posada en marxa dels rituals, cerimònies
altament estructurades i sempre saturades de significat: 

Fins i tot els rituals més bàrbars i els mites més estranys tradueixen
alguna necessitat humana, algun aspecte de la vida, sigui individual
o sigui col·lectiva (Durkheim, 1982: 27).

Segons Émile Beneviste, l’etimologia del terme ritual prové del
mot ritus i significa, literalment, ordre establert. Està associat a
diverses expressions gregues, com artus (ordenança), ararisko
(armonitzar i/o adaptar) i arthmos (terme que evoca el vincle i
la unió) (Beneviste a Segalen, 2005: 13). Així, el concepte de
ritual pot definir-se com aquella reiteració simbòlica d’accions
i paraules fortament codificades, que permeten crear narratives
significatives de sentit (Ricouer). Ell és la base de les pràctiques
celebratòries d’exaltació social i de reafirmació cultural i assen-
yala les narratives que sustenten la unitat i l’ànima de la comu-
nitat. El ritual és, en definitiva, un temps i un espai de celebració
d’esdeveniments i de congregació de persones i grups que tenen
l’objectiu de manifestar la seva identitat col·lectiva. En aquest
sentit, Homobono assegura que:

Una de les funcions de qualsevol ritual festiu que més significativa-
ment i unànime ha estat reconeguda és la d’expressar simbòlicament
el desideràtum de la integració i la identitat col·lectiva de qui ho ce-
lebra. Qualsevol celebració periòdica d’una festa denota l’existència
d’un determinat nivell d’identificació i vivència col·lectiva, consti-
tueix un indicador que permet avaluar la consciència d’adscripció d’a-
questa col·lectivitat (Homobono, 1990: 45).
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El treball de Durkheim trasllada també la seva anàlisi sobre
els rituals de les societats primitives a les societats contem-
porànies i, fins i tot, a les activitats de caràcter profà. Partint
d’aquest plantejament inicial, són diversos els autors que
també sostenen que els rituals públics contemporanis tenen
un paper rellevant en la consolidació de l’organització social,
en la mesura que són capaços de crear un ampli consens
sobre els principis que regeixen la societat i que contribuei-
xen a mantenir l’equilibri social. 

Així doncs, diversos autors sostenen, des d’un planteja-
ment neodurkhemià, que els rituals públics tenen un paper im-
prescindible en crear un ampli consens respecte als principis que
contribueixen a mantenir l’equilibri social del sistema. A The
Meaning of Coronations (1953), Sbils i Young descriuen la ce-
rimònia de coronació de la reina Isabel II com una forma de re-
afirmar els valors morals de la societat anglesa i de la
Commonwealth. Segons aquests autors, la cerimònia de coro-
nació es converteix en un ritual de comunió nacional entorn dels
símbols de la monarquia. Una argumentació similar fa servir
Blumer (1971), quan analitza la investidura del príncep de
Gales, i Bocock (1974) després d’intentar captar la varietat de
rituals seculars que existeixen en les societats modernes i mos-
trar així la seva importància per a la integració social. També
des de la sociologia americana, Herberg (1955) afirma que, més
enllà de la diversitat de confessions religioses que existeixen als
Estats Units, la societat americana inventa i difon el seu propi
culte: l’estil de vida americà típic de la classe mitjana, el qual
és definit per Herberg com una autèntica religió amb les seves
pròpies creences i rituals. Des d’una perspectiva política, l’estil
de vida americà postula la democràcia i la llibertat individuals,
mentre que, des d’una perspectiva econòmica, defensa la indi-
vidualitat, la lliure empresa i el progrés (a Ariño, 1992).  

Considerada, doncs, com una dimensió de l’existència so-
cial, la festa se circumscriu socialment i històrica i s’allunya de
l’existència d’una essència immutable que transcendeix i carac-
teritza totes les manifestacions festives (Ariño, 1992: 9):

La festa funciona com un indicador de la dialèctica cultural i, en
certa mesura, de la dialèctica política. (...) Tenint en compte la seva
naturalesa paradògica, la festa es presenta com un moment dialògic
en relació amb la quotidianitat i ocupa una posició central en l’es-
tructura i l’organització de la vida col·lectiva. (...) La festa és acció
col·lectiva, un dels principals moments en què una comunitat dis-
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persa es manifesta com una comunitat expressa. Constitueix, per
tant, un context privilegiat per a la manifestació dels valors i les
creences dominants en el grup i és una cruïlla peculiar en la que es
troben, competeixen i negocien les diferents opcions culturals que
descansen en el sinus de la col·lectivitat (Ariño, 1992: 14). 

En aquest sentit, la festa resulta un escenari útil per a poder
explorar els valors, els significats i les identitats de la societat
en la qual s’inscriu. La festa és un instant social o un “interval
de temporalitat” (Leach, 1989: 47), a través del qual la comu-
nitat suspèn la seva rutina i, mitjançant l’elevació de la quoti-
dianitat a una dimensió sagrada (entesa en totes les seves
formes), aconsegueix celebrar-se a si mateixa. Arran d’aquest
procediment social, les festes permeten evidenciar el nucli d’i-
dees, de creences i de valors de la mística col·lectiva. Les com-
memoracions festives, carregades de fets i de personatges
simbòlics, permeten a les col·lectivitats reactualitzar la visió
que tenen sobre si mateixes i sobre el món que les envolta.
Afavoreixen també la comprensió sobre les relacions existents
dins dels grups humans i redistribueix les instàncies de poder
i de prestigis de la societat que, reproduint-se a si mateixa, fa
un exercici de reflexió sobre la seva pròpia identitat. 

4.3.2. La festa com a instrument
narratiu durant el franquisme

Un cop s’ha entès que un dels sentits sociològics de la festa com
a esdeveniment col·lectiu persegueix la reafirmació periòdica
dels vincles socials i emotius que mantenen la unitat moral de
la comunitat, es fa necessari endinsant-nos ara en les dimensions
narratives i estructurals d’aquest fenomen. Quina és la morfo-
logia de la festa en el transcurs del règim franquista a la ciutat
de Lleida? Quins són els trets bàsics de les celebracions a Lleida
entre el 1939 i el 1975? Quina és la configuració estructural dels
formats festius de caràcter institucional i religiós? 

En aquest apartat intentarem esbossar les característi-
ques externes de les festivitats celebrades a la Lleida fran-
quista per poder endinsar-nos, més endavant, en els
imaginaris que se’n desprenen. 
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Segons Montserrat Duch, les celebracions franquistes
revelen o reflecteixen “l’esperit dels temps” i la codificació
de l’ordre social franquista (2013: 93). El nou govern intro-
dueix un calendari propi, diferent del tradicional, que celebra
els esdeveniments que considera rellevants i que li permeten
construir –i legitimar– una narrativa particular41. En aquest
sentit, l’activitat festiva es converteix en “un àmbit d’obser-
vança i d’adoctrinament”, en una clara instrumentalització
política de la festa i de legitimació de les noves relacions de
dominació (Duch, 2013: 94). 

A pesar de la multiplicitat i de la complexitat sociològica
dels esdeveniments, s’observen certs factors coincidents en la
varietat de les dimensions festives aquí examinades. En primer
lloc, cal tenir en compte que si hom examina la tipologia de les
celebracions analitzades en el fons Porta, s’adonarà que totes,
sense excepció, són festivitats de caràcter eminentment cívic.
L’espectacle civil simbolitza i mitifica (amb un revestiment
àdhuc religiós, del qual parlarem més endavant) l’Estat fran-
quista i les seves noves elits. Veurem com el règim es defineix
per una recerca insistent del control de les seves institucions i
per la creació d’unes xarxes de suport mutu entre les jerarquies
militars, eclesiàstiques i econòmiques de l’època. La ciutat as-
sumeix, en conseqüència, un paper preponderant durant el fran-
quisme i es converteix en l’escenari principal de les festivitats
de commemoració i legitimació del règim. 

Aquesta primera observació remet a una de les tesis prin-
cipals de l’obra de Joaquim Capdevila, un dels autors fonamen-
tals alhora d’entendre els fonaments estructurals de la festa a
Catalunya. Capdevila observa que l’evolució històrica de la
festa ve marcada per una progressiva civilització de les celebra-
cions que, a poc a poc, aniran substituït els escenaris agraris per
beneficiar-se d’aquells espais eminentment urbans:

Amb el pas de l’Antic Règim a la conformació de la societat burgesa
del segle XIX, les festes modernes que sobrevenen a partir d’aquest
segle prenen un caràcter eminentment cívic (1997: 7). 

Les fotografies del fons de Josep Porta avalen la tesi de Cap-
devila i reforcen la teoria d’una progressiva civilització de la
festa. Històricament, el canvi d’ubicació de les escenografies
festives camina en paral·lel a l’augment gradual de la impor-
tància de la ciutat com a eix de poder social, polític i econò-
mic. A diferència del que passava a l’Antic Règim, on la festa

41. Segons Montserrat Duch, el
franquisme celebrava els següents
esdeveniments: els Mártires de la
Tradición (10 de març), el Día de la
Victoria (1 d’abril), la Fiesta de la
Unificación (19 d’abril), la Fiesta Na-
cional de la Independencia (2 de
maig), l’aniversari de la mort de
Calvo Sotelo (13 de juliol), el Día de
los Excautivos (24 de setembre) i el
Día del Caudillo (1 d’octubre). A
aquest calendari, cada població hi
afegeix la dada de l’alliberament, a
més de la Fiesta de la Raza o de la
Hispanidad (12 d’octubre), la Fiesta
de los Caídos (29 d’octubre) i l’ani-
versari de la mort de Primo de Ri-
vera (20 de novembre) (2013: 94). 
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era quelcom rural i popular, la modernitat es caracteritza per
un increment palatí de la importància de la ciutat com a espai
de poder. Aquest gir afectarà també les commemoracions fes-
tives que se celebraran, cada cop amb més freqüència, en es-
pais urbans. L’edat moderna congrega els seus habitants en
espais públics cada cop més urbans per a les grans celebra-
cions que pauten el ritme de la vida col·lectiva i consagren
l’ordre polític. Segons Ariño, l’acció ritual i la ciutat esdeve-
nen dimensions cada cop més properes entre elles: 

La Gemeinde sentimental i emotiva ha estat reemplaçada per la
Gesellschaft, racional i burocràtica (1992: 7).

I així és com, a poc a poc, la ciutat es converteix en un esce-
nari clau per al desenvolupament i la interpretació dels marcs
de significació polítics, econòmics, religiosos i institucionals
no només de la modernitat, sinó també de les societats con-
temporànies. Com ja ho havien fet les societats primitives,
l’afirmació dels vincles nacionalistes s’expressa a la ciutat
fonamentalment mitjançant rituals i símbols i se sustenta
també en mites fundacionals. La pràctica política de les so-
cietats contemporànies ha formalitzat i ritualitzat els seus
imaginaris: aquests es converteixen en les noves formes d’es-
tablir vincles comunitaris i s’expressen mitjançant els rituals,
els mites i la festa (Ariño, 1992: 9). 

El ritual impregna les noves esferes de l’acció social i du-
rant el franquisme, la festa institucional ja és una qüestió estric-
tament ciutadana. I és que nascudes des de les entranyes
institucionals del Movimiento, les commemoracions festives
analitzades en aquesta recerca es construeixen principalment en
escenografies urbanes i es converteixen en aquells marcs exclu-
sius de significació, que permetran la construcció d’una identitat
nacional, catòlica, vertical i autoritària. 

Les festivitats, a més, van allunyant-se a poc a poc d’a-
quells aspectes còmics, populars i públics que caracteritzaven
gairebé totes les festes durant l’edat mitjana (Capdevila, 1997).
Aquests trets festius són substituïts per la imposició d’un ordre
moral i d’una pulcritud ideològica, aspectes fonamentals dels
imaginaris socials franquistes. L’objectiu d’aquesta nova esce-
nografia persegueix la construcció d’una identitat social que es
correspongui als valors i als ideals del grup dominant o del sis-
tema polític vigent, sent aquesta identitat social la base de les
manifestacions públiques de l’ordre polític en qüestió. 
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En aquest sentit, és interessant destacar que la progres-
siva civilització de la festa té com a rerefons el reforçament
de la comunitat nacional construïda des dels valors dels grups
de poder, ancorats en la ciutat com a marc de significació fo-
namental. S’aconseguirà així moralitzar els costums i elimi-
nar els desordres generats durant els anys de la República i
de la Guerra Civil. 

El segon dels aspectes que caracteritzen les celebracions
durant el règim de Franco és el subjecte celebrant o, el que és
el mateix, la col·lectivitat que realitza la festa i la dota de signi-
ficat (Isambert a Ariño, 1992: 15). En el cas del franquisme, la
festa ja no és una qüestió estrictament popular. La festa del Mo-
vimiento és una celebració ordenada, regulada de forma autori-
tària i jeràrquica i disposada des dels aparells ideològics de
l’Estat (Althusser, 2011). La seva organització queda en mans
de les classes poderoses, que la produiran i la modificaran se-
gons correspongui als interessos del règim. 

L’espectacle civil per antonomàsia, de base napoleònica
i jacobina (Capdevila, 1997: 8), simbolitza i converteix en
un mite de caràcter, fins i tot religiós, l’Estat franquista i les
noves elits civils i econòmiques (Gentile, 2002). Les com-
memoracions franquistes són festes sòlidament estructurades
i verticalment organitzades. Mostren així l’ordenació jeràr-
quica i corporativa de la societat. L’administració del sentit
social de la festa queda ara en mans de les autoritats del
règim, que produeixen i reprodueixen la construcció de la
seva pròpia història i de la seva particular significació social.
El desordre i l’algaravia característiques de les festivitats de
caràcter popular són substituïdes, en aquest cas, per l’ordre i
la rigidesa pròpies dels règims dictatorials.  

En efecte, els anys de la República i de la Guerra Civil
s’interpreten ara com a anys d’absolut desordre. Des d’aquest
punt de vista, les narratives festives franquistes suggereixen
la voluntat del règim de superar una societat anòmica (Dur-
kheim, 1982); una societat confusa, caòtica i identificada
amb el marxisme, la guerra i la República. Els marcs de sig-
nificació que descansen rere les festivitats franquistes perse-
gueixen el pas d’una societat considerada malalta i absent de
regles morals, al qual empeny la comunitat cap a la seva ab-
soluta descomposició, cap a una societat governada per l’or-
dre i la rectitud morals. Es tracta de reforçar la unitat dels
que havien guanyat la guerra i perpetuar així la fractura entre
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vencedors i vençuts (Gelonch, 2012: 199). La festa franquista
aspira a cristal·litzar els seus imaginaris socials a través de
formes d’expressió altament comunicables. 

Cal tenir en compte, en tercer lloc, que les festes mo-
dernes esdevenen també una “eina de civilització de primera
magnitud” (Capdevila, 1997: 7). Segons Joaquim Capdevila,
el pas de l’antic règim a la modernitat va de la mà de la con-
formació d’una nova forma de configuració social i econò-
mica (l’estat liberal i el capitalisme), que marcarà també el
sentit i la configuració de la festa en totes les seves formes:

En la mesura, sobretot, que aquestes festes noves comporten –a
través de la seva dimensió al·legòrica i d’una nova cultura de ce-
lebració de la festa que aquests funden socialment– una clara le-
gitimació social dels nous principis de visió i de divisió de la
realitat que convenen a la transformació capitalista de l’economia
i de la societat i a la formació de l’estat liberal (1997: 7). 

La festa moderna té un paper important en la consolidació
de l’ordenació social. Les celebracions recullen al·legòrica-
ment el caràcter de la societat que les emmarca i permeten,
d’aquesta manera, cohesionar l’ordre social. Segons Capde-
vila, el fet que la festa permeti vehicular al·legòricament i
simbòlica els trets definitoris de les societats modernes res-
pon al fet que ha sabut ajustar-se a la seva idiosincràsia: 

A les noves organitzacions del treball i del temps en un medi fo-
namentalment urbà i (...) fer-ho a través d’unes propostes de festa
més reeixides que les de la vella festa, (...) recolzades pel prestigi
de la modernitat i d’un concents social tan intens com puntual
(1997: 8). 

La festa com a eina de civilització queda clarament visible en
les festivitats del règim. Fent un repàs  de la vivència de la
festa a Lleida entre el 193942 i el 1975 (data d’inici i data de
finalització del govern de Franco), podem distingir-hi tres
grans àmbits de celebració i de producció: 

— La festa del règim és un espectacle cívic marcadament
al·legòric de l’estat dictatorial. 

— Les celebracions recauen en mans dels aparells ideològics
de l’Estat (Althusser, 2011), que es retroalimenten i es
consoliden recíprocament. 

42. Cal tenir en compte que les tro-
pes franquistes arriben a Lleida el
1938, un any abans de l’inici de la
dictadura. 
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— La festa té un paper important en la consolidació de l’or-
dre social imperant. 

En aquest sentit, la festa del règim visibilitza l’afany per la
reconstrucció d’una memòria històrica que serà imposada
sobre la memòria col·lectiva. Les fotografies analitzades ens
oferiran una visió privilegiada d’un intent de produir i repro-
duir els ordres socials a través de l’al·legoria de la festa. 
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5. Festa i ideologia:
la creació d’una
nova identitat
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5.1. Els imaginaris simbòlics
de l’oficialitat

Un cop hem entès que el coneixement del nostre entorn no és
un producte d’una percepció directa i ingènua de les coses, sinó
que és el resultat d’uns processos de categorització i objectiva-
ció simbòliques en nivells de complexitat molt diversos, el nos-
tre objectiu, a partir d’ara, serà el d’identificar quins són els
processos i els marcs bàsics de construcció simbòlica i ideolò-
gica que es construeixen en el marc de les festes franquistes. En
aquest sentit, ens interessa entendre especialment el procés de
construcció de la ideologia del règim; una política i un movi-
ment social de tall feixista que es va instal·lar de forma dictato-
rial a l’Espanya de postguerra (any 1938 a la ciutat de Lleida) i
que no en va sortir fins a la mort del seu dictador, el general
Francisco Franco Bahamonde (1939-1975). A través d’aquesta
anàlisi, reconeixerem el saber tàcit subjacent, els fonaments vi-
suals i simbòlics, a través dels quals el poder ordena i testimonia
la seva imprescindible presència en l’exercici del govern. 

El 28 d’abril del 1939, després de gairebé tres anys de
guerra i deixant rere seu un gran rastre de morts, ferits, exiliats
i represaliats, les tropes franquistes aconsegueixen els seus úl-
tims objectius militars. Entren a la ciutat de Madrid, un cop
derrotades les milícies republicanes que hi havien resistit des
de l’inici de la guerra. Tanmateix, el bàndol dit nacional triga
encara uns dies més en declarar-se guanyador de l’enfronta-
ment i publicar un comunicat de guerra, signat pel mateix
Franco, que anuncia definitivament el final del conflicte43. 

Entre les primeres accions dutes a terme pel bàndol
guanyador, el 30 de març del 1939, el recentment constituït
Ajuntament de Madrid celebra triomfant la seva primera ses-
sió municipal, capitanejada pels militars de l’Ejército Nacio-

43. Per una explicació detallada i sug-
geridora de l’entrada de les tropes
franquistes comandades pel general
Yagüe a la ciutat de Lleida el 3 d’abril
del 1938, vegeu Gelonch (2012),
Pueyo (1984) i Barrull, Jarne i Mir
(2003). 
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nal. En el marc d’aquest primer ple municipal, l’advocat i
polític madrileny Alberto Alcocer, recollint l’esperit victoriós
que es respira entre el bàndol guanyador i contribuïnt al nou
procés de mitificació del règim, llegeix un discurs que ja con-
densa la major part dels elements que, a partir d’aquest mo-
ment, es converteixen en els pilars simbòlics del nou model
polític franquista:

Al Dios de las batallas, ante todo, que siempre estuvo con nos-
otros; al genio portentoso de nuestro Caudillo, director seguro de
ejércitos y de pueblos, maravillosamente ayudado por los ilustres
generales que secundan. Al Ejército valiente, decidido, el mejor
Ejército del mundo, honor y gloria de la Patria y orgullo de los ex-
traños; a la juventud española, esas boinas rojas y esas camisas
azules, que se han disputado el honor de ser los soldados de Es-
paña, de morir por ella y de vencer por ella. Y al verdadero pueblo
español, consciente de su destino (a Box, 2010: 51).

De la mateixa manera que l’explorador Raphael Hythloday
recorre els secrets de la illa d’Utopia, sorgida de la ploma de
Thomas Moro l’any 1518, i imagina la construcció d’una so-
cietat pura i ideal, el règim, un cop acabada la Guerra Civil,
persegueix també la creació al·legòrica d’un nou món. Es
tracta d’un món governat, en aquest cas, pel “verdadero pue-
blo español”, el qual aspira a construir la seva pròpia utopia
moral, política i social.  

Les primeres paraules d’Alberto Alcocer donen el tret de
sortida no tan sols a una nova forma de fer i d’entendre la pra-
xis política, sinó també a un nou ordre simbòlic i moral. Se-
gons un extens estudi sobre la construcció simbòlica del
franquisme, la historiadora madrilenya Zira Box (2010) ex-
plica que els discursos que se senten durant aquell primer ple
de l’Ajuntament de Madrid inauguren, ja de forma simbòlica,
el procés de fundació i d’assentament del nou règim totalitari.
Un cop instal·lat en el poder, el règim es veurà empès a legiti-
mar-se i explicar-se a través de la construcció d’un ventall de
mons possibles, els quals, convertits en símbols i narratives,
tenen per objectiu justificar els anys de conflicte civil i testi-
moniar el perquè de la seva presència totalitària. 

És el poder real que, segons Baczko, s’exerceix en (i per
a) l’àmbit simbòlic (2005: 40). A partir d’ara, imatges com
la del victoriós Francisco Franco, Caudillo por la Gracia de
Dios; el record dels caiguts durant el conflicte i els providen-
cials designis de Déu, poblaran els imaginaris de la població
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de postguerra i es convertiran en alguns dels símbols més ha-
bituals que el franquisme usarà per tal de construir la seva
nova identitat, hibridant els processos de politització de la
religió i de sacralització de la política, descrits per Giuliana
di Febo i Emilio Gentile. 

Molts teòrics socials (Hobsbawm, Weber, Foucault, Par-
sons, De Moraes, Box, Pintos, Baczko i Gelonch, entre al-
tres) ja han assenyalat en múltiples ocasions que cap forma
de poder és capaç de perpetuar-se sense un tramat simbòlic
que li concedeixi certa legitimitat: 

Exercir un poder simbòlic no significa agregar el camp de les il·lu-
sions a un poder ’real’, sinó multiplicar i reforçar una dominació efec-
tiva per l’apropiació de símbols, per la conjunció de les relacions de
sentit i de poder. (...) Tota societat ha d’inventar i imaginar la legiti-
mitat que li atorga al poder. Dit d’una altra manera, tot poder ha d’es-
tar necessàriament enfrontat al seu despotisme i controlar-lo,
reclamant una legitimitat (Baczko, 2005: 16). 

Així doncs, perquè el poder aconsegueixi l’autoritat politicoso-
cial necessària per legitimar-se i perpetuar el seu domini, és im-
prescindible construir un dispositiu simbòlic i ideològic que li
permeti justificar la seva existència i les seves accions a través
d’una col·lecció d’històries, cerimònies, insígnies i formalitats
de tot tipus. Aquesta construcció al·legòrica de la societat a la
qual es refereix converteix un determinat ordre moral en una
forma efectiva de funcionar i d’entendre el món: “el consenti-
ment”, assegura Balandier, “resulta, en gran mesura, de les il·lu-
sions produïdes per l’òptica social” (Balandier, 1994: 16). 

En aquest sentit, el sociòleg Juan Luís Pintos (1995) con-
sidera que la recerca d’una nova estructura i la persecució d’una
hegemonia política i social obliga a la reformulació del discurs
imperant per part de les elits dominants de cada època. En cir-
cumstàncies canviants, (i el franquisme n’és, evidentment, una)
i amb l’objectiu d’aconseguir i mantenir una dominació no
només política sinó també social i cultural, es produeix la ne-
cessitat de renovar el fragmentari simbòlic a fi de continuar
mantenint la preponderància anhelada. 

En el cas del franquisme, aquest afany de difusió de la
nova ideologia oficial queda plasmat en la multiplicació de
nous mitjans de comunicació que garanteixen una cobertura
social més gran que l’aconseguida per l’Estat liberal del segle
XIX. Entre aquestes estratègies comunicatives, destaquen els
nous mitjans de comunicació de masses de gran impacte so-
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cial, com la televisió en llengua castellana, que és introduïda
a partir dels anys cinquanta, la multiplicació de les emissores
de ràdio i la generalització de la seva cobertura i audiència,
una major difusió de la premsa diària i de la premsa local, així
com un esforç extensiu pel que fa a l’escolarització i a la pràc-
tica universalització de l’alfabetització en castellà de les ge-
neracions nascudes després de la Guerra Civil. 

I és que la funció principal dels imaginaris socials és, se-
gons Pintos, incidir en el present per convertir les construccions
socials en realitats objectivitzades que proporcionin als ciuta-
dans diverses categories de comprehensió i d’actuació en el món
que habiten. En aquest sentit, segons l’autor, cal preguntar-se:
Com es vincula un determinat ordre als imaginaris socials que
el descriuen? Com es construeixen els imaginaris que permeten
la permanència i l’estabilitat dels ordres socials? 

Zira Box (2010), en aquesta mateixa línia, assegura també
que qualsevol nou règim polític ha de buscar les seves pròpies
formes de consolidació i de legitimació del seu poder. El que
succeeix en el cas del franquisme, explica, és que el règim
construeix un procés de mitificació que permetrà la consoli-
dació i la institucionalització d’un univers simbòlic extrema-
dament particular i que ja s’havia començat a construir en el
transcurs de la Guerra Civil. En aquest cas, els guanyadors del
conflicte dissenyaran un accés privilegiat i monopolístic als
mecanismes d’elaboració i de distribució generalitzada de la
percepció de la realitat social d’Espanya entre el final de la
Guerra Civil i la mort del dictador Francisco Franco, a cavall
entre les narratives feixistes i les nacional-catòliques, les quals
s’acabaran imposant en el sí del règim franquista. 

En aquest sentit i de forma més o menys simbòlica, Ber-
ger i Luckman (2011) també expliquen que, en el món del te-
atre, la baixada i la pujada del teló donen pas a una nova
realitat, guiada per uns altres codis. L’esforç que el règim fran-
quista fa per potenciar el seu nou marc simbòlic representa la
seva particular pujada de teló, la seva forma d’explicar a la
ciutadania que els codis que conformen la realitat deixaran de
ser els que eren i es convertiran en uns altres.  

Obtinguda, doncs, la victòria militar, el franquisme treballa
ara per consolidar el seu poder i per assentar-s’hi de forma cò-
moda i poc complexa. Per fer-ho, el règim opta per un doble ob-
jectiu, que passa per establir dues esferes d’acció que conciliïn,
per una banda, l’ús tradicional de la pràctica política i, per l’al-
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tra, la construcció d’un corpus simbòlic i ideològic de significats
socials. Amb aquesta duplicitat narrativa, les elits franquistes
aconsegueixen establir-se en el poder de forma pràctica i sim-
bòlica al mateix temps, mitjançat una jurisprudència particular
i imposant la seva particular visió de la realitat a la societat que
ara governen. S’impulsen així diversos mecanismes que, de
forma general, amalgamen una estricta lògica repressora, carac-
terística de qualsevol estat dictatorial, amb el control de l’ima-
ginari col·lectiu i la construcció d’un univers simbòlic propi que
defineix i justifica el perquè de la seva presència totalitària.  

Ara bé, pel que fa a aquests processos, és pertinent re-
córrer al filòsof Charles Taylor, el qual, en el seu llibre Ima-
ginaris socials moderns (2006), reflexiona sobre la relació
que existeix entre l’ordre moral occidental i la construcció
de les diferents modernitats construïdes a través de l’econo-
mia, l’esfera pública i l’autogovern. Al llarg d’aquesta dis-
cussió, l’autor parla de la sempre complexa correspondència
entre les vessants material i espiritual del canvi social. Es
tracta d’una relació que ell descriu com a “íntima i recíproca”
(2006: 82). D’una banda, assegura, no podem creure, com sí
fan alguns posicionaments marxistes extrems, que els canvis
socials s’expliquen només a través de causes i motivacions
de caire estrictament econòmic. D’altra banda, però, tampoc
podem caure en el parany d’assegurar que els canvis simbò-
lics precedeixen sempre les mutacions materials. El que pro-
posa l’autor és que és impossible atorgar prioritat a cap dels
dos posicionaments, ja que totes dues vessants es relacionen
de forma correlativa i solidària. “Tan absurd és”, assegura
Taylor, “creure que les pràctiques van sempre per davant,
com adoptar la posició contrària i pretendre que les idees són
d’alguna forma el motor de la nostra història” (2006: 82-83).

Tenint en compte que el nostre material d’estudi és un
fons fotogràfic contextualitzat en la Lleida franquista, aquesta
tesi intentarà esbrinar els mecanismes simbòlics a través dels
quals l’ordre social lligat a la figura de Francisco Franco es va
assentar de forma més o menys còmoda en la societat de pos-
tguerra, establint la dominació social com una coacció legí-
tima, hegemònica i generalment acceptada. El que pretenem
amb aquesta recerca, doncs, és estudiar les formes i estratègies
simbòliques concretes que el règim va desplegar a la ciutat de
Lleida per perpetuar el seu poder en l’esfera estatal i també en
la local (sent aquesta la que més ens importa). 
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Antonio Gramsci assegura que en la construcció de qual-
sevol sistema dictatorial, sigui quin sigui, el monopoli de vio-
lència i la repressió va estretament lligada a la producció d’un
“consens social” que connecti les voluntats col·lectives amb
els interessos particulars del règim polític. És per això que
l’autor distingeix dues esferes d’acció en l’interior del que ell
anomena les supraestructures d’Estat. Una d’aquestes esferes
és conformada per un conjunt de mecanismes relatius a l’ús
de la jurisprudència i la repressió, a través dels quals les cú-
pules de poder construeixen i detenten el seu singular mono-
poli. L’altra esfera és construïda tot just a partir de l’elaboració
i la difusió d’una amalgama de valors simbòlics i d’ideologies
pròpies, la qual, fonamentada a partir dels tentacles institucio-
nals, com els centres escolars, els marcs institucionals, els mit-
jans de comunicació i tota una imatgeria de caràcter general. 

D’acord amb aquesta dinàmica, el cos institucional del
règim franquista inicia un potent desplegament administratiu
i legislatiu amb l’objectiu d’ubicar-se en el poder, de controlar
el funcionament de la vida social, arrencant alhora la presència
i la memòria dels vençuts: del republicanisme i del conjunt de
corrents i ideologies liberals i d’esquerres, del catalanisme i
del règim de la II República. Així ho assegura també l’histo-
riador lleidatà, Josep Gelonch (2012), el qual explica que, a
banda de l’ús deliberat d’aquest mecanisme de caràcter pràctic,
el règim també va endegar diversos engranatges d’integració
i mobilització dels suports socials, generant nous discursos i
aportant valors propis en el marc de la construcció del  Nuevo
Estado (Gelonch, 2012: 20-21). 

Amb el règim franquista van tornar no tan sols les velles
classes dominants, sinó també tot el seu univers de símbols i
representacions. En aquest sentit, cal destacar que la urgent
necessitat de cohesionar el bàndol guanyador va comportar,
per exemple, la creació d’una visió fervorosa del record dels
caiguts en la batalla i de les persones que van participar en el
conflicte en el bàndol vencedor, transferint-los una sacralitat
obsessivament reiterada. La llarga dictadura de Franco, a més,
es creia posseïdora d’una gran legitimitat d’origen que equi-
parava la victòria de la Guerra Civil amb la Santa Cruzada per
l’Església catòlica (Gelonch, 2012: 20). D’aquesta manera,
d’acord amb el relat mateix, el règim que naixia després d’una
providencial victòria recuperava ara, després d’anys de foscor
i obscurantisme, les regnes de la seva història:
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La victòria en la Guerra Civil, a través de la qual el nou règim accedia
al poder no era un fet militar fortuït; era la redempció de la pàtria que,
després de tants anys de decadència i de perill de mort, ressorgia de
nou gràcies al sistema polític franquista (Box, 2011: 53). 

Com veurem en el marc d’aquest estudi, l’anàlisi de les fotografies oficials
del règim de Franco posa de manifest l’evident esforç de les classes diri-
gents per tal d’aconseguir monopolitzar la producció del sentit social, la
construcció d’un discurs i d’unes significacions particulars, a través d’un
conjunt de configuracions simbòliques que permeten explicar i regular,
de forma coherent i senzilla, la conducta dels individus en la
seva relació amb la comunitat. Amb l’objectiu d’aconseguir
un consens  més o menys generalitzat –en el sentit hegemònic
que proposa Gramsci– i segons demostren les imatges oficials
dels esdeveniments locals analitzats, el poder –personificat en
les diverses institucions que s’hi adhereixen– busca controlar
i transmetre la producció de la significació social tot creant –
en l’evident sentit de construir– un imaginari simbòlic que pe-
netri en les consciències col·lectives i que busqui un màxim
de sentit compartit –amb la creació d’esquemes tipificadors
que institucionalitzen i modulen la vida social i comunnitària. 

Del que estem parlant és, en definitiva, del procés de le-
gitimació, a partir del qual una institució “convenç [a la co-
munitat] de la seva bondat” (Berger i Luckman, 2011: 113),
tot explicant i justificant els elements que defineixen de la seva
tradició institucional i adjudicant una explicació normativa i
sistemàtica als seus imperatius socials de caràcter més pràctic
(Berger i Luckmann, 2011: 119).

En aquest sentit, l’ús institucional de l’activitat festiva serveix
per instaurar un nou sistema de valors i de normes vivencials per a
la pròpia comunitat. Gràcies a la constant repetició d’un ampli ven-
tall de símbols i signes concentrats en les diverses celebracions es-
tudiades (o el que és el mateix, gràcies a “fraccions objectivament
accessibles de la realitat compartida”), el poder aconsegueix, en pa-
raules de Berger i Luckman, objectivitzar-se, tot sedimentant les
experiències viscudes, que quedaran així estereotipades en el record
col·lectiu i disponibles per a noves i futures ocasions (2011: 51). 

Cal tenir en compte que les festivitats converteixen l’ex-
periència corporal i vivencial de la vida quotidiana (de la festa
en aquest cas) en la seva referència més immediata, transfor-
mant-la en una amalgama d’estructures simbòliques accessibles
i en una gran reserva social de coneixement. De manera corre-
lativa, podríem dir que el corpus de símbols creats i legitimats
pel règim franquista té la capacitat de comunicar significats que
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van molt més enllà de l’experiència directa i vivencial de la
festa. Aquest corpus de símbols té la capacitat de crear, en defi-
nitiva, gran part del coneixement social44. 

Com s’esdevé comunament en règims totalitaris, l’espon-
taneïtat de la vida festiva queda segrestada per les instàncies de
poder, que tenen com a objectiu principal la institucionalització
de la vida quotidiana i l’ús d’aquest espai per a la construcció
d’un imaginari col·lectiu favorable (la creació d’una ideologia
que empenyi a l’acció). L’imaginari social franquista és, doncs,
un imaginari imposat i construït de forma vertical, de dalt a baix:
aquest aconsegueix generar esquemes tipificadors i supervisors
de la vida quotidiana (ideologies), tot empenyent l’ésser humà
en una determinada direcció (accions):

Les institucions controlen el comportament humà establint pautes
definides per endavant que el canalitzen en una direcció determi-
nada, en oposició a les moltes altres que podrien donar-se teòrica-
ment (Berger i Luckman, 2011: 80). 

Així és com funcionen gran part de les institucions de major
o menor calat, des de l’Església i els governs, fins a la família
i l’escola. És el que Michel Foucault i Guilles Deleze ano-
menen micropolítica, una forma d’exercir el poder caracte-
rística de les societats disciplinàries, a través de la qual
aquest s’invisibilitza i actua de forma més eficaç:

Cada centre de poder també és molecular, s’exerceix sobre un tei-
xit micrològic en el que ja només existeix com a quelcom difós,
dispers, desmultiplicat, miniaturitzat, constantment desplaçat, ac-
tuant per segmentacions fines, operant en el detall i en el detall
dels detalls (Deleuze, 1994: 228). 

La novetat d’aquesta perspectiva és la redefinició del terreny
de joc teòric, mitjançant el qual entren en l’esfera política
tota una sèrie d’àmbits (familiars, laborals, sexuals, institu-
cionals, clíniques i escolars) que fins als anys seixanta havien
quedat exclosos dels estudis sobre les relacions de poder. Les
societats industrials posseeixen unes microxarxes de poder i
disciplina que configuren un règim polític miniaturitzat, fins
i tot invisible, que s’insereixen en els espais més íntims del
subjecte socialment construït.

44. Queda oberta, de cara a futures
recerques, la possibilitat d’estudiar la
recepció social del corpus de coneixe-
ment simbòlic produït pel règim fran-
quista. L’objectiu del present treball
se centra en l’anàlisi detallada del
procés de construcció del coneixe-
ment per part del poder i no tant en
l’èxit o el fracàs de la seva recepció
per part de la ciutadania, la qual té
una posició activa en els processos de
recepció dels discursos dominants. 
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5.2. Sacralització de la política i 
politització de la religió.
Les aportacions d’Emilio 
Gentile i Guiliana Di Febo

Emilio Gentile publica, l’any 1992, El culto del littorio, l’o-
bra que estableix les bases per a poder entendre el procés de
sacralització de la política dut a terme pel feixisme italià. Se-
gons l’autor, el règim de Mussolini va ser el primer en portar
al poder un pensament mítico-polític, a través del qual es va
institucionalitzar el que s’anomena sacralització de la polí-
tica o, el que és el mateix, el procés de mímesis, a través del
qual les estructures polítiques construeixen un univers de
mites i símbols propis, deslligats de la religió, però basats en
els seus mecanismes de legitimació simbòlica. Gentile des-
criu aquest procés com un intent d’imitar l’estructura de les
religions tradicionals en base a les dimensions fonamentals
del mite, el ritual i la comunió religiosa: una religió laica,
però emmirallada en els mites devots tradicionals i centrada
sobretot en el culte al duce (Gentile a Tusell, Gentile i Di
Febo, 2004: 20).

L’autor defineix el terme de sacralització de la política
com “la formació d’una dimensió religiosa de la política, di-
ferent i autònoma respecte a les religiosns històriques insti-
tucionals” (Gentile a Tusell, Gentile i Di Febo, 2004: 57).
Podem parlar, doncs, de sacralització de la política quan la
Nació o l’Estat es converteixen en una entitat sagrada (“tras-
cendent, indiscutible, intangible”), objecte de fe i de culte,
la qual es concep com un sistema elaborat per un ventall de
creences, mites i valors. 

Segons Gentile:
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...quan això succeeix, ens trobem davant de la constitució d’una
forma moderna de religió política, entenent per religió un sistema
de creences, de mites, de rituals i de símbols, els quals interpreten
i defineixen el significat i la finalitat de l’existència humana, fent
dependre del destí de l’individu i de la col·lectivitat a la seva sub-
vordicació a una enitat suprema. La religió política, en el sentit
que l’acabem de definir, no és una ideologia ni un estil polític que
es vesteix amb termes religiosos, sinó un mode de concebre la po-
lítica, el qual excedeix el càlcul de poder i de l’interès, i s’extèn
fins abarcar la definició del significat i de la finalitat última de l’e-
xistència (Gentile a Tusell, Gentile i Di Febo, 2004: 57). 

El llibre El culte del litorio constitueix una travesia per l’u-
nivers simbòlic i litúrgic del feixisme italià. A través seu
Emilio Gentile assegura que, des de la Revolució Francesa,
les societats occidentals han anat entrant en un procés impa-
rable de laïcitat, on allò sagrat, tal com s’havia conegut fins
al moment, ha anat desapareixent de la vida quotidiana. És
un fenomen modern que es produeix quan les societats entren
en un procés de secularització: 

Es manifesta només quan la política ha conquerit, mitjançant la
laicització de la cultura i de l’Estat, l’autonomia respecte les reli-
gios històriques i ha adquirit una dimensió religiosa pròpia (Gen-
tile a Tusell, Gentile i Di Febo, 2004: 58).

Tot i això, l’autor no planteja que, en les societats secularitzades
hagin desaparegut les tradicions religioses, sinó que el que des-
criu és un procés de mutació dels elements que les defineixen.
En coseqüència, existeix segons l’autor una transfusió de narra-
tives des de la sacralitat tradicional als moviments polítics de
masses i una tendència de la política a construir universos sim-
bòlics propis de les esferes religioses, “sovint assimilant la li-
túrgia, el llenguatge i el model organitzatiu de la tradició
cristiana, adaptant-los als seus valors propis seculars, per atorgar
a aquests últims una àurea sacralitzada” (Gentile, 2007: 244). 

En aquest sentit, Gentile analitza el procés de construc-
ció de la sacralització de la política en el marc del feixisme
italià. Tant la retòrica dogmàtica com la cerimoniositat del
moviment en el marc del règim de Mussolini es nodreixen,
segons l’autor, d’un sincretisme político-religiós, el qual s’a-
propia de les formes provinents de la tradició catòlica amb
l’objectiu de representar el feixisme com una autèntica reli-
gió civil i de masses. En paraules del propi autor, aquest pro-
cés recorre a la utilització retòrica dels rituals i dels símbols
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de la religió per transformar la nació italiana en un territori
sacralitzat i en una autèntica religió civil: 

La religió feixista (...) va codificar els seus mites i els va unificar sin-
crèticament en un conjunt coherent de creences, en una religió laica
centrada en el caràcter sacre de la nació (Gentile, 2007: 47). 

Després de tot, no s’ha de passar per alt que el feixisme va ser el
primer experiment d’institucinalització d’una nova religió laica a Eu-
ropa, des de la Revolució francesa. El feixisme és una genuïna religió
i se serveix de totes les tècniques del culte religiós. Durant la dècada
del 1930, un observador francès, simpatitzant del règim, va veure en
la litúrgia política de masses practicada per aquest la demostració que,
a Itàlia, el feixisme havia donat vida a una religió civil. (...) El fei-
xisme va instaurar una religió laica mitjançant la sacralització de l’es-
tat i la difusió d’un culte polític de masses que apuntava a plasmar
l’ideal del ciutadà viril i virtuós, dedicat en cos i ànima a la nació
(Gentile, 2007: 250-251)

El feixisme de Mussolini, assegura l’autor, es va convertir en
una religió sincrètica, la qual va anar assimilant paulatinament
aquells elements religiosos considerats d’utilitat per al desen-
volupament dels seus propis rituals i símbols. Des dels seus ori-
gens, el feixisme va desplegar els trets d’una religió política, en
la forma de concebre la militància com a entrega total a la nació
i en la manera de mobilitzar les masses a través dels rituals i
dels símbols d’aquesta: en definitiva, el feixisme va concebre
la política com una experiència de vida total (Gentile, 2007). 

Es tracta d’un concepte que coincideix, en definitiva,
amb els relats descrits en les fotografies que veurem en el
marc d’aquesta tesi doctoral. Recollint les aportacions d’E-
mile Gentile, es pot parlar de religió política sempre que un
règim compleixi els següents objectius: 

1. “En primer lloc, primar i sacralitzar una entitat col·lectiva se-
cular, situant-la en el centre de la vida social i fent d’ella la re-
guladora d’un conjunt de mites i rituals que defineixen i
codifiquen bona part de l’entitat col·lectiva del grup. 

2. En segon lloc, formalitzar aquesta concepció sacral de l’entitat
secular a través d’una sèrie d’obligacions ètiques, morals i le-
gals que subordinin l’individu a l’entitat sacralitzada, impo-
sant-li fidelitat i devoció. 

3. En tercer lloc, demanar als individus de la comunitat política
que es mantinguin fidels a l’entitat sacral com un grup d’esco-
llits i com els protagonistes d’una missió històrica que messià-
nicament s’ha pogut realitzar. 



Festa i ideologia: la creació d’una nova identitat168

4. Les religions polítiques contemporànies es caracteritzen per la
instauració d’una litúrgia política que reguli la fe en l’entitat
col·lectiva sacralitzada i en les persones que la representen,
així com el procés de sacralització de la història del grup en la
que, a través d’una sèrie de mites i símbols, es narren els fets
heroics de la comunitat convertint-la en una narració sagrada,
explicant els orígens de la creació”. 

(Gentile a Box, 2004: 140)

Per poder parlar del concepte de religió política és necessari que
es produeixi una sacralització d’una entitat secular de l’esfera
política i que aquesta es converteixi en el principi regulador de
l’existència col·lectiva i en objecte de culte i devoció. 

Sens dubte, el franquisme i el feixisme són dos règims po-
lítics amb certes similituds. Així doncs, analitzar la conceptua-
lització teòrica que Gentile fa del règim de Benito Mussolini, el
qual defineix com “el fenomen més ampli de sacralització de
la política en la societat moderna (Gentile, 2007: 241), ens ser-
virà per comprendre i contextualitzar el sentit últim d’algunes
de les manifestacions públiques del franquisme, sobretot durant
els primers anys de la dictadura, quan la Falange va aconseguir
imposar part de la seva doctrina política i ideolgia, i va acabar
convivint amb les tradicions nacionalcatòliques, fins que aques-
tes van imposar-se definitivament i de forma hegemònica per
sobre dels principis polítics de la tradició falangista45. 

Són comparables, per tant, el franquisme espanyol i el
feixisme italià?46

Com veurem, les fotografies demostraran la petjada feixista
que el falangisme va deixar a la dictadura, sobretot durant els
seus primers anys de vida, quan un cop acabada  la Guerra Civil
i durant la Segona Guerra Mundial, la Falange aconsegueix es-
tablir la tonalitat ideològica del règim. Segons Josep Gelonch:

Definit com un instrument totalitari al servei de l’Estat, el Partit [FET
y de las JONS] va mononopolitzar la vida política del país durant qua-
ranta anys. Les tasques que se li atribuïren eren realment importants.
Havia de captar i mobilitzar els suports socials del règim, socialitzar
la població espanyola en els valors del Nuevo Estado, així com en-
quadrar i integrar les masses en l’Estat. Amb altres institucions no
menys importants, com l’Església, se li encomanà la construcció
d’una nova legitimitat i la instauració d’un nou estil polític. Les sec-
cions i serveis de FET y de las JONS havien de capil·laritzar, segons
el model feixista i nazi coetanis, la societat espanyola i la seva acti-
vitat va deixar una empremta notable en diverses generacions que van
créixer i viure sota la dictadura. El Partit ocupava, nogensmenys, una

45. Paul Preston descriu quatre perío-
des de l’evolució de la dreta espan-
yola entre el 1939 i el 1977:
“corresponen en línies generals a l’a-
nomenada ’época azul’, d’aparent
domini falangista, entre el 1939 i el
1945, al període del dur govern de-
mócrata-cristià entre el 1946 i el
1957, a la irrupció de la modernitza-
ció econòmica presidida entre el 1957
i el 1969 pels tecnòcrates associats a
l’Opus Dei i, per últim, a la ruptura de
la coalició del règim, a les rivalitats
partidistes i a la posterior trancisió de-
mocràtica entre el 1969 i el 1977”
(Preston a Tusel, Gentile i Di Febo,
2004: 50-51). 

46. A Fascismo y franquismo cara a
cara (2004), Tusell, Gentile i Di Febo
intenten  comparar les dues ideolo-
gies, els seus llenguatges i les seves
institucions. Les aportacions recollides
en aquest llibre es proposen treure a
la llum les diferències entre el fran-
quisme i el feixisme com a sistemes
polítics organitzats sobre el pensa-
ment mític i el llenguatge ritual. D’al-
tra banda, l’historiador Josep Gelonch
també analitza la naturalesa del
règim. Segons l’autor, “després dels
matisos i crítiques de sociòlegs i poli-
tòlegs dels anys setanta, les aporta-
cions dels historiadors al debat s’han
mogut principalment entre dues
grans interpretacions de referència:
les tesis plantejades per Linz i la tradi-
ció marxista (Gelonch, 2010: 32-39). 
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posició central en la corretja de distribució del poder franquista, de la
cúspide de l’Estat a la base de la piràmide, sempre en sentit descen-
dent, vers les isntitucions municipals i provincils, represenants del
Nuevo Estado a nivell local (Gelonch, 2010: 14). 

Tot i que, en realitat, el seu poder sempre va ser dèbil, les fo-
tografies suggereixen que la seva tradició queda palesa en els
imaginaris del franquisme: la restauració del culte a la pàtria,
la investidura de sacralitat de la idea de nació, les iniciatives
encaminades a reactivar el culte a la pàtria mitjançant uns ri-
tuals i una simbologia pròpia, la beneració dels símbols de la
nació, la glorificació dels seus màrtirs, el reforçament del mite
de la guerra i el culte als caiguts, la difusió de monuments en
record al conflicte i als seus herois són només alguns dels
exemples que ens permeten parlar de la codificació d’uns
mites feixistes també en l’Espanya de Franco, els quals evi-
dencien que, durant els primers anys de la dictadura, s’esta-
bleix un paral·lelisme i una transfusió de tradicions entre les
narratives franquistes i les feixistes. 

Veurem també com, a pesar d’haver acabat la guerra, el
règim continua usant la seva memòria per buscar una legitimitat
pròpia. L’any 1939 va passar a anomenar-se “Any de la Victò-
ria”, els edificis públics recordaven els noms dels homes caiguts
en la batalla, les festes espanyoles, a banda de les religioses,
eren festivitats de la victòria: el primer d’abril, Dia de la Victò-
ria; el 27 d’abril, Dia de la Unificació; el primer d’octubre, Dia
del Caudillo i el 29 d’octubre, Dia dels Caiguts.

En definitiva, veurem com els materials usats pel feixisme
coincideixen amb algunes de les narratives que es descriuen en
aquesta tesi doctoral, en referència sobretot als primers anys de
la dictadura franquista. La beneració dels símbols de la nació i
de la guerra, el culte constant a la pàtria i als caiguts, els rituals
de la victòria, la glorificació dels màrtirs, les cerimònies de mas-
ses... en són només alguns exemples. 

En aquest sentit, la historiadora italaniana Giuliana di Febo
assegura que el règim de Franco conté una “compenetració de
missatges” (2002: 12), la qual conjuga, en el marc del Nuevo
Estado, la tradició feixista de sacralitzar la política amb la tra-
dició nacional-catòlica de polititzar la religió en benefici propi:

Les desfilades militars, durant molts anys solemnes celebracions de
mobilització i recomposició nacional al voltant de la figura del Cau-
dillo conductor i pater patriae, no són únicament expressió d’una li-
túrgia secularitzada amb el seu missatge èpic-salvífic, els seus símbols
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i les seves cerimònies. Acompanyats sovint per actes promoguts per
l’Església es fonen, per a l’imaginari col·lectiu, en una única repre-
sentació patriotico-militar-religiosa (2002: 12).

Justament és Giuliana di Febo, qui d’altra banda proporcina les
claus interpretatives per entendre que la politització de la religió
i l’ús dels aparells de l’Església catòlica constitueixen també un
altre dels principals instruments de legitimació del Nuevo Es-
tado. L’anàlisi de tots dos autors ens permetrà entendre que no
s’ha de confondre el procés de sacralització de la política amb
la politització de les religions tradicionals i que, en el cas del
règim franquista, el nacional-catolicisme acaba per imposar-se
i enfonsa el procés de sacralització de la política que havia in-
ciat la Falange durant els primers anys del règim. 

Després de la guerra, l’Església va recuperar el monopoli
del poder durant gairebé vint anys, aconseguint una intensitat
major durant els anys 50, quan Acció Catòlica superava el mig
milió de membres i les narratives religioses jugaven un paper
imprescindible en el control i la censura de les constums i de la
comunicació (Di Febo a Tusell, Gentile i Di Febo, 2004: 63). 

Segons la historiadora italiana, la penetració de l’Esglé-
sia en el feixisme comença durant la guerra civil, quan s’im-
posa ja des dels primers mesos de la nova dictadura, la
comparació de la guerra amb “La Cruzada”. Segons Di Febo,
s’estableix així “un model de relació entre la qüestió ideolò-
gica i la qüestió sagrada, mitjançant representacions que es
transformen en un vehicle de significats polítics” (Di Febo a
Tusell, Gentile i Di Febo, 2004: 83). La jerarquia eclesiàstica
va donar suport explícit47 al alzamiento dels generals colpis-
tes i va convertir així la guerra civil en una guerra santa. 

Un dels exemples més importants d’aquest recolzament és
la carta pastoral publicada pel bisbe de Salamanca a Las dos
ciudades, la qual oficialitza l’adhesió de l’Església a la “suble-
vació” del 18 de juliol. Definida com una “Cruzada”, aquesta
publicació assenyala les causes principals que van portar a l’Es-
glésia a donar suport explícit als militars colpistes. Es defineix
com a causa principal la persecució religiosa que van patir els
membres de l’Església després de l’Alzamiento. Segons Di
Febo, “la ’guerra santa’ és, per tant, una resposta defensiva i re-
paradora de la violència contra els religiosos, esglésies, objectes
sagrats i l’opció necessària per a restablir l’odre violat (Di Febo
a Tusell, Gentile i Di Febo, 2004: 85).

D’altra banda, Antonio Erloza transcriu les paraules del

47. Per conèixer les etapes que per-
meten entendre el suport que l’Es-
glésia catòlica va donar al règim
franquista, veure Di Febo a Tusell,
Gentile i Di Febo, 2004, pàg. 83-86.  
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que va ser “el principal col·laborador del general Franco en el
període de formació del seu règim, Ramón Ferrano Suñer”
(Elorza a Tusell, Gentile i Di Febo, 2004: 69):

El gruix de l’Església no va trigar a percatar-se de la situació que li
oferien era òptima i que les seves possibilitats d’acció sobre l’Estat i
la societat eren limitades. El monopoli pràctic de l’ensenyament privat
o la supervisió que es reservava l’Estat, la transcripció del Codi Ca-
nònic en tot allò referent al Dret familiar i a les lleis sobre els costums;
les prestacions econòmiques per al sotmetiment del culte i del clergat;
la restauració i ampliació dels temples; la renovació dels seminaris i
la promoció de tota la sort de les obres de protecció social; l’aliança
del braç executiu per a la imposició dels seus edictes... No es podia
voler més. A canvi d’això només era necessari extendre sobre el
Règim un mantell moral protector i adular una mica a Franco i als
alts dignataris” (Elorza a Tusell, Gentile i Di Febo, 2004: 69)

En el seu llibre Ritos de guerra y de victoria en la España fran-
quista, Di Febo descriu els elements constituents que permeten
l’assimilació de la identitat nacional franquista a la del catoli-
cisme conservador i tradicional de l’Església catòlica espanyola.
El tema central del llibre de Giuliana di Febo, és l’ús deliverat
dels aparells sacrals de l’Església catòlica com a suport ideolò-
gic de l’Estat dictatorial. L’autora explica que el nacional-cato-
licisme recorre a dues instàncies externes per a construir les
seves narratives de legitimitat política: la religió catòlica i la pà-
tria espanyola. Tot i que l’ús d’ambdues tradicions sembla recí-
proc, Di Febo considera que l’Estat franquista se serveix
deliberadament de la doctrina religiosa en la mesura en què li
serveix per a construir la seva pròpia narrativa legitimadora:

A mesura que l’exèrcit nacional va ocupant territoris, la legitimació
del Nuevo Estado s’imposa mitjançant la repressió i la promulgació
de lleis, i s’aconsegueix el concens també mitjançant la celebració de
solemnes cerimòniques litúrgiques i el rellançament de vells cultes i
d’altres més recents. És un procés que es dibuixa, sigui com a recu-
pració d’un patrimoni tradicional en funció algutinant davant de l’e-
xasperació anticlerical, sigui com una proposta repetida, a través de
l’aparell sacral, de l’antiga política dels Reis Catòlics, els quals iden-
tificaven la unitat nacional amb la pertinença a la fe catòlica. L’Es-
glésia es presenta com una resposta unitària davant del prodund
desarrelament produït per la guerra i, segons l’anàlisi d’Álvarez Bo-
lado, amb una actitud fortament pragmàtica (Di Febo, 2002: 36-37).  

D’una manera similar, les imatges analitzades en aquesta tesi
docotral permetran veure la macrorrepresentació que subjau en
el sí d’un nacional-catolicisme cimentat gràcies a l’absorció de
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les tradicions catòliques i a la consagració de Franco com a cap
i agent providencial del règim. En aquest sentit, les fotografies
ens permetran observar també la força de les misses, les proces-
sons, la reapropiació dels cultes sagrats i les devocions. L’assi-
milació de la guerra a una croada dibuixa també un aparell mític
centrat entorn a la redempció espanyola confiada a una figura
salvadora, la qual permet remodelar la imatge de Franco com
un home enviat per la providència i recolzat per la protecció di-
vina. Alguns dels noms que servien per referir-se a Franco són,
per exemple: “Caudillo por la gracia de Dios”, “Por el Caudillo
y por Dios”, “Por Dios y por España. Con el ejército, con el
Caudillo de Franco” i “Un Estado, una patria y un Caudillo”. 

Els rituals i les cerimònies religioses se celebraran du-
rant tot el règim franquista, la qual cosa permet que les na-
rratives sobrenaturals s’imposin a l’imaginari col·lectiu i
serveixin per legitimar el franquisme en termes religiosos.
En el seu llibre, Di Febo detalla minuciosament l’ús de les
devocions i mites religiosos per part del Nuevo Estado. Entre
elles destaquen, per exemple, la funció sacralitzada de
Franco gràcies a la mà (convertida en relíquia) de Teresa de
Jesús, que acompanyarà al Caudillo al llarg de tot el regim.
També destaquen, entre altres elements, la Verge del Pilar
com a capitana general i el culte al sagrat cor de Jesús. 

Així doncs, en les pàgines següents veurem com, per una
banda, el règim feixista utilitza la litúrgia secularitzada del fei-
xisme per legitimar el seu poder, sobretot durant els primers
anys de la dictadura. Ara bé cal tenir en compte que, a diferència
del que passava en el règim de Mussolini, el Nuevo Estado fran-
quista també construeix una relació innegable entre l’Estat i
l’Església catòlica, la qual permet parlar, amb paraules de Giu-
liana di Febo, d’una politització de la religió i la devoció. 

Les fotografies analitzades en les pàgines següents ens
mostraran la simbiosi entre aquestes dues formes de legiti-
mació simbòlica. Caldrà tenir en compte que, segons demos-
tra la història del règim, una –la nacional-catòlica– va
aconseguir imposar-se sobre l’altra, la falangista:

Sembla clar que aquesta [la influència clerical] era molt més forta:
l’Església portava gairebé vint segles d’actuació quotidiana en els ra-
cons més apartats de la geografia espanyola; l’Exèrcit era una insti-
tució poderosa, però instal·lada només en unes poques desenes de
ciutats amb guarnicions importants (...) i, en general, bastant separada
de la resta de la societat; la minoritària Falange de José Antonio Primo
de Rivera havia estat creada pocs anys abans, i la Falange de Franco
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era un invent de l’any 37 per a ajudar a guanyar la guerra i un cement
per a algutinar les diverses forces adherides a la rebel·lió contra la
República. El clergat arribava molt més a l’arrel, sense comparació.
Però Franco –duce nostrum Franciscum, per qui demanaven els sa-
cerdots en la missa quotidiana– havia salvat el clergat de la persecució
i de la mort (al clergat catòlic; al protestant, insignificant en número,
més aviat l’havia perseguit). S’havia d’acceptar, doncs, la utilització
de la política de lo religiós, encara quan –cosa estranya– no s’estigués
convençut de fer-ho (Calero a Di Febo, 2002: 17).  
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5.3. L’imaginari simbòlic
institucional

Marx Weber, en les primeres pàgines d’Economia i Societat
(1969), aborda el tractament dels ordres polítics i les seves
pretensions de legitimitat social. En aquest llibre, l’autor in-
trodueix una diferenciació que ens resultarà útil i operativa
en l’exercici aquí plantejat. La legitimitat de qualsevol ordre
polític es construeix, segons Weber, a cavall entre dues fór-
mules generals: per una banda, l’autor parla d’una estructura
“purament íntima” del poder, a través de la qual l’adscripció
al poder vindria donada per qüestions internes i personals.
D’altra banda, Weber descriu la possibilitat que la legitima-
ció de les estructures jeràrquiques respongui a “l’expectativa
de determinades conseqüències externes”. 

Segons la primera opció, l’ordre polític està garantit grà-
cies a les creences dels actors socials que el conformen, els
quals el consideren o no legítim i accepten o no les seves for-
mes de convivència. Alguna cosa diferent succeeix quan el
que entra en joc no són les creences dels actors socials, sinó
els factors externs construïts des de les mateixes cúpules de
poder. Segons l’autor, no existeix cap ordre que es cons-
trueixi únicament a través de la consciència individual de la
seva legitimitat, tot i que sí pot existir eventualment la situa-
ció inversa: “una dominació que pot ser absoluta gràcies a
una comunitat ocasional d’interessos entre el sobirà i el seus
quadres (...) i els dominants” (1969: 27). 

Vegem-ho48.

48. Per una descripció detallada
dels esdeveniments que emmarquen
algunes de les fotografies mostra-
des a partir d’ara, vegeu els anne-
xos d’aquesta tesi doctoral. En ells,
es troben els relats fets a través
d’una recerca hemerogràfica de les
celebracions, la qual cosa ens ha
permès descriure els ritus, la naració
i les narratives que hi són represen-
tades. Cadascun dels actes analit-
zats han estat buscats al diari La
Mañana i alguns d’ells es narren de-
talladament en l’annex d’aquest tre-
ball. Aquesta tasca ha permès veure
la forma en què els esdeveniments
van ser descrits per la premsa de l’è-
poca i permeten emmarcar les foto-
grafies aïllades en el seu context
més general. 
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5.3.1. La construcció d’un passat simbòlic
i d’un present amb memòria

L’anàlisi iconogràfica de les imatges del fons de Josep Porta
ofereix una insistència reiterada en la necessitat d’exhibir i
difondre públicament aquells elements propis de la identitat
aspirada. Es tracta d’una identitat forta i complexa, que es
construeix a còpia de repetir-se públicament, d’exposar-se a
través d’aquelles faccions polítiques, religioses i militars afins
al règim i a través també d’una gran massa ciutadana que, tot
reforçant-la, ajuda a projectar aquesta nova identitat col·lec-
tiva, dissenyada i imposada de forma vertical, des del poder
cap a la base. És la concepció d’una nació predeterminada i
essencialitzada. En aquest sentit, el nacionalisme implica la
proposta d’una nova identitat col·lectiva. 

Tenint en compte, que el franquisme no constitueix un
conjunt homogeni de representacions, una lectura transversal i
cronològica de les fotografies analitzades ens permetrà enten-
dre quins han estat, al llarg dels anys, els processos de fabrica-
ció de la identitat i la memòria col·lectiva franquista. L’anàlisi
narrativa de les seves festes institucionals explica el procés de
transformació a través del qual, el règim va passar d’utilitzar
el passat com a font de legitimació del seu present, a obrir un
nou imaginari social coherent amb els canvis que oferia el con-
text de modernització de l’Europa de mitjan segle XX. 

Cal destacar, en aquest sentit, que l’ús dels imaginaris
que nodreixen ideològicament el règim evidencien la diver-
sitat de procedències ideològico-organitzatives de les cultu-
res polítiques existents en el sí de la dictadura franquista,
singularitzades especialment per la tradició falangista i per
la tradició nacional-catòlica, com a cultures polítiques dife-
renciades, amb les seves narratives, la seva simbologia i la
seva visibilització pública particular, les quals lluitaven per
ampliar els seus espais de poder i per imposar el seu projecte
político-ideologic dins del règim franquista. 

Com veurem, les fotografies demostren explícitament
aquesta pugna en el sí de la Falange Española Tradiciona-
lista y de las Juntas de Ofensiva Nacionalsindicalista (FET
y de las JONS) i el resultat final de la lluita, decidit en bona
mesura ja en el 1941 i ratificat per la derrota de les potències
feixistes en la guerra mundial. El desenllaç final d’aquesta
batalla interna dins del partit va resoldre’s amb el triomf dels
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sectors procedents de l’espai ideològic de Acción Española
sobre els identificats com a falangistes, els quals, a pesar de
no desaparèixer de l’escena pública ni de renunciar específi-
cament al seu projecte polític, sí van veure reduïdes les seves
espectatives enfront de les posicions de la dreta autoritària,
fonamentalment catòlica, que hauria construït un corpus doc-
trinal d’un règim feixistitzat, però no feixista  (Morente a
Ruiz, 2012: 109). 

Les imatges que analitzarem a continuació encarnen sim-
bòlicament la pròpia història del règim, la convivència i la
pugna de les dues cultures polítiques de referència, la feixista
i la nacionalcatòlica, i el triomf final d’aquesta última, la qual
va aconseguir imposar-se de forma hegemònica per sobre de
la derrota de la proposta falangista. De la narrativa de la guerra
com a legitimadora del règim, els imaginaris simbòlics de la
dictadura aniran, a poc a poc, descobrint i explotant en els dis-
cursos oficials les potencialitats de la pau i del creixement eco-
nòmic, fins al punt que seran aquestes últimes les narratives
que acabaran per imposar les dosis de legitimitat necessàries
durant els últims decenis del règim franquista. 

Veurem com les imatges dels primers anys de la dictadura
demostren la convivència entre la tradició feixista i la nacio-
nal-catòlica. Les primeres fotografies presenten les dues cares
de la mondeda franquista: l’Espanya feixista, per una banda, i
l’Espanya nacional-catòlica, per l’altra: 

— Per una banda, s’identifiquen clarament alguns dels ele-
ments de sacralització de la vida política, similars al que
descriu Gentile en el seu llibre El culto del Littorio. Aquest
procediment converteix la nació en un element de culte re-
ligiós, a través dels rituals político-religiosos que intenten
equiparar la nació espanyola amb una religió. Això ho de-
mostren, per exemple, la densa xarxa de símbols, els quals
abarquen des de la urbanística fins al paissatge, els monu-
ments, els rituals i les tradicions, com la beneració dels
símbols de la nació i de la guerra, el culte constant a la pà-
tria i als caiguts, els rituals de la victòria, la glorificació
dels màrtirs i les cerimònies de masses, entre d’altres. S’e-
videncia, doncs, un fort paral·lelisme entre les narratives
espanyoles i italianes (Gentile, 2007). Les fotografies mos-
tren les cerimònies, els rituals i els símbols encaminats a
subratllar la divinització de la pàtria, així com la identifi-
cación de la Falange amb la nació espanyola.  
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— D’altra banda, veurem també la construcción d’una nació ca-
tòlica, reaccionària, monàrquica i amb una clara essència ca-
tòlica i devota. S’observa una identificació clara entre el
règim de Franco i l’Església catòlica, la qual és utilitzada
com a recolzament ideològic i pedagògic de l’Estat dictato-
rial. A partir de la Guerra Civil, el règim de Franco, “ansiós
buscador de tot allò que pugués legitimar la rebel·lió militar
i contribuir a la victòria” (Calero a Di Febo, 2002: 19) orienta
el culte cap a les funcions patriòtiques de primer ordre i basa,
en conseqüència, la seva legitimació a través de la utilització
de les devocions religioses en benefici propi. 

Són els usos polítics i públics de la història. Uns usos que deter-
minen, en aquest cas, una forta monopolització del control i la
gestió de la memòria i, amb ella, de les identitats que alimenta.
Un cop instal·lat en el poder, el règim franquista de l’època de
postguerra va centrar els seus esforços en la construcció d’una
identitat basada, gairebé de forma exclusiva, en els espais i els ri-
tuals del record i de la memòria. 

En un text intitulat Las memorias nacionales. Conflictos
y usos (2014), Francisco Erice planteja algunes observacions
interessants quant a la utilització del concepte “memoria
col·lectiva”, la quals constitueixen, segons l’autor, “relats o
representacions del passat elaborats des del present, que se-
leccionen o interpreten elements significatius per al grup de
referencia al qual es dirigeixen (els seus interessos, la seva
identitat) i els mostren com experiències i records compartits,
normalment per generacions successives d’integrants del
grup corresponent” (2014: 13). 

Erice creu que convé evitar, en el seu ús, alguns “riscos fo-
namentals” que identifiquin la memòria col·lectiva amb la me-
mòria individual. La primera d’aquestes prevencions radica en
considerar que els col·lectius humans no recorden com els indi-
vidus i, per tant, caldria “evitar qualsevol metáfora que descrigui
la societat en termes antropomòrfics o que atribueixi funcions
mnemotècniques equivalents o similars a les de l’individu”. La
segona observació de l’autor és que la memòria col·lectiva no
és una suma de memòries individuals (“una rememoració de les
experiències primàries compartides”) (2014: 12-13). 

La política de la memòria, desplegada pel Nuevo Estado
durant els primers anys de la dictadura, fa referència a una doble
realitat: per una banda, produeix un discurs sobre el passat i, per
l’altra, construeix una pràctica social en forma de cerimònies,
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commemoracions i realitzacions concretes, com ara monuments,
insígnies i banderes, centrats en les narratives falangistes de
l’Europa d’entreguerres. 

“El passat”, assegura Michonneau, “és mort, és definitiva-
ment passat i no ressucitarà” (Michonneau, 2001: 15), fora que
es recreï artificialment en la memòria col·lectiva. Aquesta re-
creació és, per consegüent, un fenomen polític, social i cultural
que es pot estudiar: “La memòria és ben bé un producte social-
ment i històricament produït per la societat en el present” (Mi-
chonneau, 2001: 15)49. La memòria produeix un sentiment de
pertinença compartida. 

És per això, que Michonneau afirma:

El nacionalisme ha convertit el passat, com a realitat històrica, en
memòria, és a dir, en passat percebut com a punt de trobada de la
comunitat, però també com a fet diferencial que la distingeix de
les altres comunitats imaginades. L’elaboració d’un fet diferencial
que permet delimitar l’era de la comunitat imaginada (...), la fron-
tera entre el “nosaltres” i l’”ells” és, doncs, una feina cultural de
conversió del passat en memòria (Michonneau: 2001: 15). 

En el seu llibre Los nacionalismos en la España contemporá-
nea (siglos XIX y XX) (1999), Xosé Manuel Núñez anomena
procés de renacionalització a aquesta tasca de construcció
d’un nou imaginari simbòlic i col·lectiu. Es tracta d’un procés
que recorre a una tria interessada del passat i de la memòria
col·lectiva i que es recompon, precisament, amb la introducció
paulatina de diversos elements que, convertits en mites i en ri-
tuals simbòlics, ofereixen una nova explicació de i sobre la so-
cietat de la postguerra. Segons l’autor, i segons demostren
també les fotografies analitzades en aquesta tesi doctoral, es
tracta de generar, a partir de la tria d’elements simbòlics alta-
ment rellevants gràcies a la seva força argumentativa, un nou
relat mític centrat, aquest cop, en la guerra, en la victòria i en
les víctimes franquistes del conflicte. Per la seva banda, Fran-
cisco Erice assegura que “el que es modifica, òbviament, no
és el passat, que en sí mateix ja existeix, sinó les percepcions
i narracions sobre el mateix (2014: 13). 

En aquest mateix sentit, Miquel Pueyo, en el seu llibre
Lleida: ni blancs ni negres, però espanyols, dedica tot un ca-
pítol a parlar, justament, del que ell anomena “falsificació de
la realitat, difusió desvergonyida d’una ideologia cavernícola
i misèria moral d’una cultura encotillada o simplement supri-
mida” (1984: 77). En el llibre, Pueyo fa una explicació deta-

49. L’autor considera que “el pro-
pòsit [polític, social i cultural] podria
ser, per exemple, no fer història de
l’11 de setembre del 1714, supo-
sant que aquest gran trauma hagi
deixat empremtes en el present,
sinó entendre com la seva represen-
tació va servir als catalanistes per
justificar una determinada visió del
passat i l’existència de la nació cata-
lana, a la fi del segle XIX” (Michon-
neau, 2001: 15).  
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llada de les institucions i les accions que l’Administració fran-
quista va desplegar a la ciutat de Lleida per reprimir cultural-
ment les expressions locals i generar una identitat imposada,
homogènia i clarament uniforme.

La singularitat del nostre cas rau en el fet que els nous adminis-
tradors i beneficiaris –sovint en el sentit més material i immediat–
de la cultura a Lleida s’esforçaven a desvetllar o cultivar una in-
clinació maliciosa, basada en l’exaltació pueril d’un provincia-
lisme fictici i aberrant, que no tan sols cercava l’asfixia de
qualsevol pretensió cultural digna, sinó també –i molt especial-
ment– l’allunyament de les supervivències de la catalanitat cultu-
ral i fins i tot administrativa (Pueyo, 1984: 79).

Evidentment, el vessant més conegut d’aquest intent d’homo-
geneïtzació cultural i de difusió del nou marc ideològic del
franquisme durant la primera meitat del segle XX va ser l’ex-
ternalització dels mites i les glòries del nou règim, ancorat, tot
en conjunt, en un passat recent gloriós, i per bé amb ecos de
glòries hispanes arcaiques. El reguitzell de les commemora-
cions celebrades durant els primers anys de la dictadura fran-
quista posen en evidència aquest interès per la construcció i la
legitimació dels nous marcs simbòlics, basats en una profunda
revisió dels espais socials de la memòria i en la interpretació
de la història com una lluita constant entre el bé i el mal, amb
l’Espanya franquista com la principal garantia providencial de
la correcció i la perfecció morals. 

Aquest relat mític camina en paral·lel a les narracions
simbòliques que també es desprenen dels relats periodístics
de l’època: 

Por la gracia de Dios y la grandeza del Imperio, los soldados del in-
victo CAUDILLO FRANCO liberaban nuestra Ciudad, en la fecha
gloriosa e inmortal del 3 de abril de 1938 –hoy segundo aniversario–
de la cadena opresora que con mano de hierro adogalaba nuestra que-
rida tierra, del sublime dolor en su máximo sufrimiento y de la sangre
inocente derramada, redimiento por siempre a la Lérida mártir. 

¡Huían, huían cobardemente las bandas de asesinos al filo de la es-
pada justiciera y al brillo poderoso e infinito de la Cruz...! Y como un
bálsamo prodigioso que cerrase las cerradas heridas, la noble y gloriosa
Cruzada posó sus plantas de liberación sobre las tierras reconquistadas
por el valor y el esfuerzo de quienes sentían arder en su corazón toda
la grandeza inmortal de nuestra España. 

¡Qué importaba que en el doloroso camino segara en flor la vida
de un héroe anónimo que había dado promesa de servir a la Patria!
¡Qué valía el luchar sin descanso, el duro fragor del combate, las pri-
vaciones y los sacrificios...!
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Era el alba santificada de nuestra redención: se ventilaba el porvenir
de España y los colores inmarcesibles de nuestra bandera proclamaban
a todos los vientos que no se había finido aún todo el brillo áureo del
Imperio de los tiempos inmortales, ni toda la sangre vertida, cálida y
fervorosa, se había donado nunca, tan generosamente, como en esta
Cruzada católica, nacional y soberana. 

Volvía mi ciudad querida a sus dulces amaneceres, en su campo
fértil, a sus pródigas y abundosas cosechas, a cultivar su huerta ple-
tórica y ubérrima de frutos, flores, o su laborar sumiso y callado, a
tener a flor de boca sus plegarias religiosas, a amar sus venerables
tradiciones. Y era grande, fuerte y libre; sentía nuevamente renacer y
remozar todo su pasado histórico de gloria y amorosamente enlazá-
base con las demás regiones hermanas, cara al continente y cara a la
mar plácida, sintiendo el amor infinito de nuestros verdaderos valores
nacionales. 

Por la grandeza de España, por su esplendor luminoso de conquista
y redención, por las gestas heróicas de su perenne recuerdo, hacemos
hoy vibrar alegres nuestros corazones y cara a la vida, cara al porvenir,
digamos confiados con el poeta:
“Todo el mar se ha rayado de una luz infinita
El palo de mesana se ha vestido de sol
¡Áureos pilotos de España nueva!
¡Llevad los remos! ¡¡A la vista de Dios!!

La Mañana, 3 d’abril del 1940

El relat mític queda així contextualitzat i consolidat. Els rituals
se sumen a la construcció de la victòria, tal com també ho va
fer la Itàlia de Mussolini (Mosse, 2005) i converteixen l’espai
públic (espai de visibilitat per excel·lència i lloc de mediació
entre la societat civil i l’Estat) en un escenari on teatralitzar, de
forma periòdica, la construcció d’aquesta nova identitat, que es
personalitza a través de la seva manifestació simbòlica. Fran-
cisco Erice, al reflexionar sobre els vincles de les nacions amb
el seu passast, recorda les paraules de Renan, qui va definir la
memòria col·lectiva com un “plebiscit quotidià”. Segons l’autor,
“aquest tipus de comunitats no es fan i es desfan permanent-
ment, sinó que estan fonamentades sobre un pòsit acumulat del
passat, i que mentir o ocultar la pròpia història forma part de
l’essència de les nacions” (Renan a Erice, 2014: 15). 

En aquest sentit, el decret número 253 del govern de l’Estat
del 12 d’abril del 1937 deia (a Cenarro, 2003: 115):

El Calendario Oficial del Nuevo Estado Español tendrá conmemo-
raciones destacades que sinteticen los diversos jalones de esta
época de resurgimiento patrio. (...) No es possible dejar con sub-
sistència, hasta el señalamiento de las festividades nacionales,
aquellas que carecen de contenido propio, se revisten de un mar-
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cado caràcter marxista o se fijaron para mediatitzar las páginas de
nuestra historia, que lentamente se trabada de borrar en la auténtica
conciencia de nuestro pueblo. 

Aquest decret apuntava ja la voluntat de l’Administració
franquista de monopolitzar i apropiar-se de forma simbòlica
del calendari festiu de l’època. Aquesta llei evidencia el que
Rousso ha anomenat “els vectors del record”, distingits en
quatre tipologies diferenciades (a Erice, 2014: 15):

1. Oficials (commemoracions, monuments i celebracions)

2. Associatius (per exemple, els grups d’ex-combatents)
3. Culturals (literatura, cinema, televisió)

4. Erudits (llibres d’història, per exemple)

Segons Rousso, en la memòria nacional hi intervenen “les
jornades commemoratives, els peregrinatges, els discursos i
les estàtues i els monuments nacionals, així com les festes,
els museus, els càntics i la poesia” (a Erice, 2014: 15). Tot
plegat, contribueix a l’elaboració dels mites històrics i els
elements simbòlics de la memòria nacional. 

Per fer una anàlisi local d’aquesta monopolització de les
efemèrides i entendre la preocupació del règim per controlar
la dimensió simbòlica dels dies festius i cimentar així les
bases ideològiques de la “Nueva España”, ens centrarem so-
bretot en les següents festivitats lleidatanes, recollides en el
fons Porta: 

• La celebració del Dia de la Victòria (1 d’abril), correspo-
nents als anys 1940, 1941, 1952 i 1955 

• La celebració del Dia dels Caiguts (20 de novembre), ce-
lebrada els anys 1940 i 1944

• La celebració del 18 de juliol amb una única celebració
l’any 1942

Cal tenir en compte que, segons Erice, les festes nacionals són
un referent bàsic, ja que evoquen esdeveniments nacionals i in-
trodueixen elements ideològics particulars. En aquest sentit, el
que s’amaga rere les primeres celebracions festives de l’època
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és una evocació i una revisió constant del seu passat més proper,
que es modifica, s’amputa i es transfigura segons les necessitats
i les especificitats de cada moment històric. Així, les fotografies
analitzades al llarg d’aquesta tesi doctoral ens ofereixen una
visió privilegiada dels espais locals d’aquesta memòria recons-
truïda i defineixen, a més, els primers processos simbòlics de
legitimació del règim a la ciutat de Lleida. 

De l’anàlisi a escala local de les celebracions festejades
pel Nuevo Estado durant aquests primers anys de la dictadura
franquista a Lleida, se’n desprenen les següents narratives de
la memòria: 

• Les celebracions i les festes locals i nacionals que rememo-
ren el passat bèl·lic del règim franquista.

• El monument construït al Paseo del General Mola, actual
Prat de la Riba, per homenatjar els morts i els represaliats
nacionals durant els anys de la Guerra Civil. 

• Els caiguts “nacionals” en el camp de batalla.

Amb aquesta anàlisi veurem com la dimensió simbòlica de
les efemèrides festives es convertirà, en el cas del fran-
quisme, en un mecanisme de configuració de l’Estat i, de re-
truc, de la societat. El procés de construcció de la dictadura
franquista a la ciutat de Lleida va basar-se, en gran part, en
una reactualització constant de la memòria del règim. És el
que Hosbawm anomena inventar la tradició; un concepte te-
òric que defineix justament la relativa joventut d’algunes de
les tradicions contemporànies que basen la seva força, pre-
cisament, en la conquesta d’elements passats i que procura
aconseguir la inculcació de determinats valors o normes de
comportament, mitjançant la seva persistent i tenaç repetició. 

En el cas que ens ocupa, el constant record de la victòria
bèl·lica i de les seves víctimes particulars té com a objectiu
final la possibilitat de fixar, estructurar i construir, no només
de forma física, sinó també al·legòrica, una nova identitat: la
franquista. Segons Ledesma i Rodrigo (2006), aquests espais
de la memòria formen part d’una ritualització sistemàtica i
homogeneïtzadora dels espais, els temps i els imaginaris de
la construcció de la nova nació espanyola, sorgida arran de
la victòria en la Guerra Civil.  
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Si ens centrem en les narratives de la memòria que s’e-
videncien en les fotografies que el fons Porta ens ofereix
sobre els primers anys de la dictadura franquista, caldrà parar
atenció, en primer lloc, a les múltiples celebracions que, de
forma reiterada, esquitxaven les ciutats franquistes en els
temps de la postguerra. Aquestes festivitats van representar,
inqüestionablement, el paper de constructores d’un nou ordre
simbòlic que tractava de recuperar el passat per construir un
present interessat i evidentment particular. 

Veurem com aquestes narratives suggereixen un paral·le-
lisme amb el que Gentile va anomenar, pel cas del feixisme ita-
lià, religió política (Gentile, 2007). Ja hem descrit anteriorment
com aquesta forma de concebre l’Estat converteix la política en
una religió sincrètica, la qual assimila paulatinament aquells ele-
ments religiosos en benefici del Nuevo Estado. Igual que el fei-
xisme, el franquisme va desplegar, des dels seus inicis, els trets
d’una religió política, en la forma de concebre la nació com una
religió i en la manera de mobilitzar les masses a través dels ri-
tuals i dels símbols d’aquesta: el franquisme també va concebre
la política com una experiència de vida total. Es tracta d’un sin-
cretisme político-religiós, el qual s’apropia de les formes pro-
vinents de la tradició catòlica amb l’objectiu de representar el
franquisme com una religió civil i de masses.  

Per fer-ho, la dictadura va escollir, entre altres opcions, la
proliferació de les celebracions de la memòria. Entre aquestes
festivitats, destaquen els diferents homenatges als màrtirs de la
Cruzada del 18 de juliol (aniversari de l’inici de la guerra), la
celebració, any rere any, de la diada de l’1 d’abril (aniversari de
finalització de la guerra), la commemoració lleidatana del 3 d’a-
bril (aniversari de l’”alliberament” de la ciutat de Lleida), el re-
cord del 29 d’octubre (el Dia dels Caiguts) i els particulars
festeigs del dia 20 de novembre (aniversari de la mort de José
Antonio Primo de Rivera), així com les diferents misses de Rè-
quiem per a les víctimes nacionals celebrades a totes les locali-
tats franquistes. En aquest sentit, és important entendre com,
durant els primers anys de la dictadura franquista, la utilització
i la instrumentalització del record i de la memòria van ser in-
troduïts, entre altres procediments, mitjançant les festes, les ce-
lebracions i els rituals de tot tipus. 

Si ens centrem en l’amalgama fotogràfica que recull el fons
Porta sobre les primeres celebracions franquistes a la ciutat po-
drem observar com es construeixen aquests primers imaginaris
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socials, ancorats en la memòria i en un passat bèl·lic i gloriós.
Aquesta tipologia de ritual és part del que s’ha anomenat religió
política (Gentile, 2007), com a màxima esplendor de la sacra-
lització de la política, desenvolupada pels règims feixistes. 

Aquestes celebracions accentuen el trencament definitiu
entre la “barbàrie republicana” i el règim franquista. Són uns
rituals històrics de pas, ja que la seva dramatització persegueix
no tan sols recrear un moment gloriós del seu passat, sinó molt
especialment, marcar el pas entre la barbàrie i la civilització.
D’aquesta forma, els esdeveniments històrics commemorats
es consideren paradigmàtics i els personatges que els protago-
nitzen són convertits en autèntics mites nacionals.

La celebració constant i reiterativa d’aquestes festivitats
demostra com la justificació de la Guerra Civil per part del
bàndol franquista es va basar, gairebé de forma exclusiva, en
el mite de la Cruzada i de l’alliberament d’Espanya de la de-
cadència, del mal, del comunisme i del llibertinatge infiltrats
amb el govern de la República. 

Durant la presa de possessió del primer bisbe lleidatà
del règim, Manuel Moll i Salord assegurava:

Unos hombres sin fe y sin amor patrio asaltaron el gobierno de la
Nación... Pero la Providencia nos deparó al hombre salvador, el
Caudillo invicto, el Generalísimo Franco y, con él, a una pléyade
de caballeros y cruzados del honor de España... Así será... Una...
Grande... y Libre... (a Barallat, 1994: 13).

Un cop acabat el conflicte, aquesta simbologia va seguir ben
viva, a través de la commemoració dels diversos actes rela-
tius a aquest mite fundacional. En aquest sentit, el diari La
Mañana reproduïa, el 3 d’abril del 1940, el discurs de com-
memoració de la victòria franquista sobre la ciutat de Lleida.
D’aquest, en destaquen per exemple les següents paraules: 

En un día luminoso de abril fuimos liberados de la horda y, en
nuestra venerable Seo, el viejo Castillo de Lérida, volvió a hondear
la gloriosa bandera rojigualda. 

Aquesta anàlisi del temps com a espai de memòria recorda
la diferència establerta entre els filòsofs de l’Antiga Grècia
entre chornos i kairós. El chronos es refereix al temps
físic, mesurable i quantificable, al temps marcat pels re-
llotges, mentre que el kairós seria el temps mental, expe-
riencial i vivencial, el temps subjectiu i interioritzat per
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cada individu i per cada col·lectivitat (Lara, 2005: 17). 
Les fotografies d’aquestes primeres celebracions comme-

moren el triomf bèl·lic i ofereixen la imatge d’una Lleida forta-
ment militaritzada. Un any després de la victòria de les forces
nacionals sobre les tropes republicanes, la ciutat de Lleida “se
vestía de galaa” per celebrar el final de la guerra i, amb ell, el
triomf franquista. Una victòria simbolitzada per la lectura de l’-
últim part de guerra què el Generalísimo anunciava l’acabament
de la batalla “entablada con los enemigos de España”. Era el
primer any de la Victòria, “la iniciación de la era de la paz”. Tots
els balcons de la ciutat, segons publicava el diari La Mañana,
van despertar-se engalanats amb flors i ornaments i les banderes
de la Victòria presidien els edificis públics de la Falange Espa-
ñola Tradicionalista de les JONS de la ciutat. 

L’Avinguda del Caudillo (actual Rambla Ferran) era
l’encarregada d’acollir l’efemèride. Presentava, segons el
rotatiu, un aspecte festiu i, en la part central de la via, s’hi
havia instal·lat una tribuna perquè els dirigents de la ciutat
puguessin presenciar, de forma privilegiada, els actes pre-
vistos per a la celebració.

Desfilada del Dia de la
Victòria per la rambla Fe-

rran de Lleida (1940).
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Desfilada del Dia de la
Victòria per la rambla Fe-
rran de Lleida (1940).

Aquestes commemoracions havien de servir per exhibir
l’immens poder acumulat durant la guerra i projectar el mite del
Nuevo Estado. És la construcció d’un present amb memòria, tot
un exercici d’ideologització. Soldats, quadres militars, armament
i desfilades formen part de l’entramat iconogràfic d’aquestes pri-
meres festivitats franquistes. Tot i que, a priori, la Guerra Civil
havia posat el seu punt final el mes d’abril del 1939, el seu record
continuava encara ara ben present en els imaginaris col·lectius.
Serà a través de les seves festes, que el Nuevo Estado exhibirà
la seva força i militaritzarà l’espai públic, amb una posada en es-
cena que recorda, sens dubte, no només els anys del conflicte
bèl·lic, sinó també la Itàlia de Mussolini i l’Alemanya de Hitler. 

Aquestes celebracions es basen en la ideologia i l’estètica
feixista, la qual té com a propòsit sacralitzar el culte a la pàtria i
crear una litúrgia nacional entorn a la figura de l’Estat (Mosse,
2005 i Gentile, 2007). Les fotografies que s’analitzen a continua-
ció demostren el pes que el feixisme, de la mà de la Falange, tin-
drà en el sí del Règim franquista sobretot durant els seus primers
anys. S’observa com, en conseqüència, les narratives visuals que
estem analitzant recorren a les fòrmules títpiques del feixisme,
com són, per exemple, la sacralització de l’experiència de la gue-
rra, l’adopció del culte a la pàtria i a la nació com a noves litúrigia
d’adoració, les esquadres d’excombatents, la veneració dels sím-
bols de la nació i la guerra, el culte als caiguts, la glorificació dels
màrtirs i les cerimònies de masses (Gentile, 2007: 47).  
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Els soldats que havien aconseguit enderrocar la República
són fotografiats de ben a prop, mentre que la població, al servei
de l’aclamació dels representats de l’Estat i símbol de unitat i
la subordinació a què seria sotmesa durant el règim, és situada
als marges de l’acció, amb una presència fortament reglada i or-
denada en el marc de l’espai públic. I és que l’espai per a la po-
blació civil és marginal. La seva participació, de caràcter
laudatori, funcionava, justament, com un símbol del lloc que
havia d’ocupar en el si de l’Estat franquista. 

El record de la victòria va anar celebrant-se en anys poste-
riors, tal com ho demostren les següents fotografies:

Desfilada del Dia de la
Victòria per la rambla Fe-

rran de Lleida (1941).

Desfilada del Dia de la
Victòria per la rambla Fe-

rran de Lleida (1951).
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Desfilada del Dia de la
Victòria per la rambla Fe-
rran de Lleida (1952).

El protagonisme absolut el tenen els milicians i les autoritats
militars, convertits en els arquetips masculins per excel·lència i en
els agents de la regeneració de la pàtria. Tots ells gaudeixen d’una
presència monumental, que recorda, visualment i simbòlica, els
soldats caiguts en el camp de batalla. La guerra es converteix en
una autèntica fàbrica de virilitats i ser soldat, en l’ideal masculí
per antonomàsia. La representació del concepte de virilitat s’as-
socia a la força de la nació, que es marcialitza i es masculinitza i
és a través seu que la civilització es transforma en l’obra dels
homes (Vincent, 2006). Les fotografies mostren homes, virils, co-
ratjosos i heroics. Homes disposats, encara en temps de pau, a
donar la seva vida pel projecte de la Nueva España. 

En aquest sentit, des d’Alemanya, el fundador de les Juntes
Castellanes d’Actuació Hispànica i un dels pares del feixisme
espanyol, Onésimo Redondo, deia l’any 1933: 

La juventud debe ejercitarse en la lucha física, debe amar por sistema
la violencia. La violencia nacional es justa, es necesaria, es conveniente.
Es una de nuestras consignas permanentes la de cultivar el espíritu de
una moral de violencia, de choque militar (a González, 2006: 5).

Servir com a soldat, doncs, es converteix en l’exemple definitiu
de la veritable masculinitat. S’emfasitza la corporeïtat i la força i
s’introdueix així el mite de l’esforç i el sacrifici col·lectius; un mite
que es mantindrà viu fins al final de la dictadura. La població està
ara protegida pels soldats, homes valents i virils, responsables de
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la victòria i convertits en herois llegendaris que són col·locats fora
del temps i mitificats en la història nacional. La premsa sovint es
refereix al soldat com el fill i el germà de la mare pàtria, creant
així la imatge d’una comunitat ètnica unida a través de la pàtria,
com a entitat engendradora de relacions col·lectives. 

Com observa Mircea Eliade, el soldat caigut continua viu,
a pesar de la seva mort. L’acció pòstuma dels soldats els atorga
un poder mitològic i gairebé religiós que sobrepassa la seva
condició humana i representa un actiu col·lectiu important en
el procés de construcció de les bases de la nació (Eliade a Co-
lovic, 2002: 55). En aquest sentit, el sacrifici i la sang del gue-
rrer esdevenen elements importants en la mitologia nacional
franquista, a través de la qual s’alterna el ritual de la mort amb
el de la resurrecció i la purificació de la pàtria. D’acord amb
aquest mite, la mort esdevé un sacrifici necessari per a la ge-
neració i la continuació de la vida col·lectiva. 

Dins d’aquest discurs visual, l’uniforme es converteix en
un element d’indispensable anàlisi. Ell separa l’interior de l’ex-
terior del cos, és “una segona pell” (Rosón, 2013: 222), que des-
taca la disciplina i permet l’homogeneïtzació, en termes visuals,
de la unitat necessària per transmetre els valors de cohesió, uni-
tat i força. A través de les fotografies, els homes, una massa de
joves virils, disciplinats i uniformats, es converteixen en els ins-
truments del canvi nacionalsindicalista. 

En aquest relat mític, la joventut masculina és portadora
d’unes característiques heretades –d’unes qualitats, uns talents
i unes inclinacions pròpies de la nació–, que es conserven i es
transfereixen, de forma innata, de generació en generació: el
sentiment patriòtic és porta a la sang i es transfereix generacio-
nalment. En aquest sentit, per exemple, la figura de Franco es-
devé la portadora de la història dels avantpassats de la nació
espanyola: l’ànima de la nació es construeix en base a la sang
dels seus avantpassats. La mort dels individus no comporta la
mort de la nació, sinó tot el contrari. Aquesta traspassa els límits
humans i s’inscriu en una eternitat mítica, ètnica i basada en els
pilars del règim. És un cercle que es tanca en si mateix, on l’in-
dividu forma part de l’etern present de la col·lectivitat.  

Segons apunten les fotografies treballades, un dels rituals
més repetits al llarg dels primers anys de la dictadura són les
desfilades militars. Aquests ritus no tenen només un caràcter ce-
lebratori o celebratiu, sinó que estan dotades d’un important
contingut polític. La commemoració extraordinària d’aquesta
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tipologia de ritual evidencia l’adhesió de la comunitat a un ordre
superior, gairebé de caràcter religiós, i a un estatus polític de-
terminat. És una forma de visibilitzar l’estructura social fran-
quista i la conformació d’uns patrons de conducta complexos i
coherents que remeten a unes identitats socials preestablertes. 

A Lleida, el programa d’actes previst per aquell 1 d’abril
del setzè any de la Victoria contemplava, com ja era habitual,
la celebració d’una parada militar. També preveia la rendició
institucional dels homenatges oportuns a les cúpules militars,
seguida de la celebració d’una missa de campanya, oficiada
pel capellà Lorenzo Hidalgo. L’acte de commemoració posa-
ria el seu punt final amb la tradicional desfilada de les forces
armades per l’Avinguda del Caudillo:

Desfilada commemora-
tiva de la festivitat de
l’1 d’abril (1955).

Així doncs, la legitimitat dels primers anys del règim fran-
quista es construeix en base a un passat recent i gràcies a la vic-
tòria aconseguida durant la Guerra Civil. Una legitimitat que
basa els seus pilars justament en el conflicte i en la rivalitat i que
permet, a més, la creació d’un discurs molt concret que, com el
que es recollia en el diari La Mañana d’aquell 3 d’abril del 1940,
posa de manifest el procés de mitificació del seu propi acte fun-
dacional. Es tracta d’un discurs que atorga la victòria i la rege-
neració d’Espanya al règim franquista. Un règim que serà, en
definitiva, l’encarregat de salvar el país dels anys de decadència. 
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I és així com, en aquests primers temps de postguerra, la
dictadura reelaborarà la seva pròpia història nacional i la trans-
formarà en un element fonamental de caire religiós, que servirà
per a la seva legitimació. Al voltant d’aquestes festes, i de la
guerra com a creuada d’alliberament, s’anirà construint una
nova memòria col·lectiva, una nova imatge identitària a través
de la qual Espanya ressorgirà de les seves cendres. Una Espanya
disposada a inaugurar una nova era triomfal. I una Espanya que,
en definitiva, recuperarà, segons aquest discurs, el temps perdut
des del segle XVII, origen de la decadència de les pàtries. 

L’evocació constant a la guerra servirà també per recordar
què havia passat i per legitimar la nova administració franquista,
autoproclamada hereva de la Guerra i de la justa victòria contra
el mal. També servirà, al mateix temps, perquè la necessitat de
la unitat davant els vençuts no caigui en l’oblit i per socialitzar
la joventut en la tradició franquista. 

En aquest sentit, segons Contixta Mir, cal tenir en
compte que les primeres construccions franquistes van ser
monuments en record als màrtirs:

En una ciutat en reconstrucció, la primera obra que es va encarregar
a l’Oficina Tècnica Municipal, creada per la comissió gestora muni-
cipal el maig de 1939, va ser el projecte d’un monument als caiguts,
d’una làpida als màrtirs i d’un llibre d’Or de l’ajuntament, al cemen-
tiri. Calia construir un monument i un gran mausoleu, de “recordación
perpetua”, tal com es deixà dit a les actes municipals. L’arquitecte
Francisco Clavera Armenteros va ser l’encarregat de dissenyar el
mausoleu sobre la fossa comuna del cementiri, que, tanmateix, no s’i-
naugurà fins l’any 1954, per més que l’aprovació ministerial del pro-
jecte datava de febrer de 1940. La dificultat de mobilitzar
subscripcions populars així com la manca de finançament —tot i la
implicación directa i decidida del llavors alcalde Víctor Hellín i del
regidor Francisco Pons en la cerca de suports prop dels organisme
oficials, dels sindicats o de la mateixa FET y de las JONS— consti-
tuïren el principal obstacle. Mentre, l’estiu de 1941, sí que es va poder
enllestir el Monumento a los Caídos alçat justament a la tàpia on es
van fer els afusellaments, gairebé al davant de la tomba esdevinguda
mausoleu anys després. 

El monument als caiguts que s’alça al cementiri estava format,
com diu La Mañana el 6 de juliol d’aquell any, dia que s’inaugurà,
“por un altar central, rematado por un esbeltísimo obelisco, sobre el
que se eleva una Cruz”. Fou obra de l’arquitecte Manuel Casas La-
molla, que renuncià, també segons notícies de la premsa de l’època,
als seus honoraris. Al llarg de la Dictadura, aquests espais es van con-
vertir en uns indrets de memòria privilegiats, escenari de reiterats
actes d’homenatge i reafirmació, sense que la dessacralització de l’es-
tètica franquista que va esdevenir-se la dècada dels anys setenta com-
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portés girar la mirada vers la memòria de totes les altres víctimes de
la guerra civil i la dictadura de Franco. Aquelles, que també havien
estat tancades a la presó vella de Lleida, varen ser afusellades en un
altre tros de tàpia i enterrades en una altra gran fossa en aquest mateix
cementiri (Mir a Sagués, Mir i Barrull, 2009: 92). 

Ens situem, per exemple, a l’any 1944. Havien passat sis anys
de la victòria franquista a la ciutat de Lleida. A les deu del
matí, les autoritats locals celebraven, a la capella del retaule
del saló de plens de la Paeria, una missa en acció de gràcies i
memòria a “las almas gloriosas caídas en el campo de batalla”.
Acabada la cerimònia, els dirigents i les jerarquies del Movi-
mento es van traslladar al cementiri de la ciutat per depositar
corones de flors a les tombes dels Caiguts. Es tractava de ce-
lebrar així no només “las detonaciones de los ansiados dispa-
rod de liberación”, disparats per l’Exèrcit de Franco” i
dirigides pel general Yagüe, sinó també fer “tributo a los már-
tires y héroes de la Cruzada de Liberación”50. 

La següent fotografia mostra un dels moments de la cele-
bració: la tomba dels màrtirs, davant de la qual es va dipositar
una corona de llorer després que el Governador Militar, Ricardo
Marzo Pellicer, resés un Pare Nostre i un Ave Maria, en record
als caiguts en el camp de batalla.  

50. La Mañana (4 d’abril de 1944). 

Acte d’homenatge als
morts, celebrat al cemen-
tiri de Lleida (1944). 
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De forma conjunta, la narrativa expressada en aquesta
primera festivitat analitzada pretén oferir un homenatge a
totes aquelles persones, “ànimes glorioses” del bàndol
guanyador, que van morir en el camp de batalla i van fer-
ho, segons els seus relators, de forma injusta però fent val-
dre el seu valor i el seu amor pel poble espanyol. Les
representacions que descansen sobre aquestes celebracions
pretenen posar en valor els conceptes de valentia, coratge,
pàtria i heroïcitat dels soldats. Els morts d’una generació
ofereixen la sang a la regeneració d’Espanya, donen vida a
la següent i ofereixen, en conseqüència, una interessant
confrontació entre l’herència i la innovació en els processos
de transmissió cultural. 

El secret està en dibuixar el règim franquista, sorgit de la
victòria de la Guerra Civil, com un producte propi i natural de
la història nacional espanyola. Segons aquest imaginari, la Re-
pública i la Guerra Civil només havien estat un entrebanc en
la gran història nacional. Espanya, per fi, era una Espanya mo-
derna, justa i alliberada. Una Espanya que havia superat els
seus conflictes i les seves tenebres. Es tracta, en definitiva,
d’una ruptura instal·lada en la idea de la continuïtat. 

El règim franquista es considerarà com l’únic i el veri-
table hereu del destí de la nació. D’aquí, l’enorme presència
que tindran tant l’Església, com Primo de Rivera en aquests
primers anys i que serviran de fils conductors entre el passat
i el present, al qual es refereix. D’aquí també, per exemple,
la importància de les diverses visites que les autoritats fran-
quistes de l’època faran a la sala d’exposicions de l’IEI, on
queden recollits, precisament, els elements arqueològics i tra-
dicionals de la Lleida pretèrita. 

Aquestes visites, tot i semblar supèrflues a primer cop
d’ull, permeten al règim dibuixar una línia invisible i indivi-
sible que uneix, de forma simbòlica, l’antiguetat i l’actualitat,
tot definint la història com una única unitat de caràcter emi-
nentment evolutiu, on el temps s’atura i es transforma en
quelcom etern. La identitat nacionalsocialista converteix la
seva història (una entre tantes) en la Història (única història
legítima i hereva del destí de la nació). 

Després de visitar la Catedral de Lleida l’any 1963, la
comitiva de Franco, acompanyada per les autoritats locals,
es va traslladar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, ubicat just al
costat de l’edifici religiós. Segons mostren les fotografies
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preses per Josep Porta Mesalles, la visita a l’IEI va comptar
amb un passeig pel museu subterrani, on les autoritats locals
van aprofitar per mostrar a Franco les peces de la Lleida an-
tiga. El recorregut institucional per les dependències muni-
cipals va acabar amb l’oferiment per part de l’Administració
franquista lleidatana de la falcata ibèrica, de l’edat de ferro,
que va ser trobada a Vallbona de les Monges:

Visita oficial a Lleida de
Francisco Franco (1963).

Visita oficial a Lleida de
Francisco Franco (1963).
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Visita oficial a Lleida de
Francisco Franco (1963).

L’Administració franquista s’autodefineix, així, com la le-
gítima hereva de la història d’Espanya, apropiant-se del seu pas-
sat prèviament redefinit i dibuixant un contínuum històric i
evolutiu que uneix el passat i el present de forma lògica i rao-
nable, tot presentant la Guerra i el govern de la República com
un sot en la història de la nació espanyola. 

En aquest sentit, a mitjan maig, el diari La Mañana publi-
cava una il·lustrativa al·legoria a la història dels pobles:

Cada pueblo tiene su historia y en esa historia de los pueblos está tam-
bién su tradición, el espíritu de su pasado, la esencia viva de anteriores
generaciones que legaron una fe i unas creencias. Y así los pueblos
se miran en su historia y a ella rinden tributo de fidelidad y de amor,
respetando sus costumbres típicas que tienen su fiel expresión en las
fiestas populares y en su fe cristiana, que es consustancial con el es-
píritu de los españoles. (...) Ni el espíritu derrotista de los incrédulos,
ni el transcurso de los siglos, han influido para nada en la continuidad
de las fiestas de carácter religioso que se vienen celebrando en toda
España desde tiempo inmemorial, con el mismo esplendor que en
épocas mejores (signat per L. Conde de Rivera). 

Cal destacar també que, en segon lloc i a banda de la construc-
ció d’un imaginari social ancorat en el passat com a forma de
legitimar el seu present, l’Administració franquista dels pri-
mers anys de la postguerra va ocupar-se de difondre, de forma
absolutament generalitzada, la seva cultura material. Ho va fer
en el si de l’espai públic i amb la construcció de diversos mo-
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numents, símbols i escultures que perseguien, de la mateixa
manera que ho havien fet també amb la multiplicació de les
seves celebracions, la creació d’un consens retroactiu que per-
metés la seva legitimació posterior a la guerra. 

Cal tenir en compte, en aquest sentit, que el mateix terme
monument (del llatí monumentum) deriva del verb monère, que
vol dir recordar o amonestar i que s’utilitza per indicar una
obra de caràcter commemoratiu creada amb la finalitat de
mantenir viu en el temps i en el record les persones o els grans
esdeveniments. L’Estat franquista serà un gran proveïdor de
monuments, que en certa manera pretenen ser, com assenyala
Aleida Assman, “classes d’història gravades a les pedres”
(Assman a Erice, 2015: 19). La funció pedagògica continua
viva amb la construcció física de la memòria i amb una reno-
vada privatització i reapropiació del record col·lectiu. Són el
que anomenarem els espais físics de la memòria. 

Justament, aquesta apropiació simbòlica de l’espai públic
queda il·lustrada, a la ciutat de Lleida, amb la ràpida construcció
d’un gran monòlit en memòria de les víctimes franquistes del
conflicte. El ritual als caiguts representa una de les manifesta-
cions més solemnes de la dictadura franquista. Coincidint amb
el primer aniversari de la victòria i amb una Lleida immersa
encara en les
conseqüències
físiques i psi-
cològiques de
la Guerra Civil,
l’Administració
franquista va
aprofitar el pri-
mer aniversari
de l’“allibera-
ment” per in-
augurar, en un
dels carrers
principals de la
ciutat, un mo-
nòlit en me-
mòria de les
víctimes “na-
cionals”: 

Acte d’homenatge als sol-
dats mort en el camp de
batalla i inauguració del
monument als Caiguts
(1940).
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La ferida de la guerra encara continuava oberta i, segons
Barrull, Jarne i Mir (2005), les condicions de la majoria dels
25.000 veïns i veïnes que habitaven aquell 1940 la ciutat
eren, literalment, “infrahumanes”. El conflicte bèl·lic encara
era ben viu en l’imaginari col·lectiu, la pobresa regnava, sens
dubte, en la ciutat i la duresa de la postguerra es feia notar
en el dia a dia de la població que l’habitava. 

A pesar d’això, a pesar que les primeres necessitats encara
havien de ser cobertes, l’Administració franquista va afanyar-
se a construir, en un dels punts més cèntrics de la ciutat, una
moderna “Cruz de los Caídos”. Es tractava d’una gran monu-
ment, convertit en lloc sagrat de la memòria, que recordava els
soldats que havien perdut la vida per “la causa nacional” i que
havien ofert la seva sang per la instauració de la “Nueva Es-
paña”. La presència d’aquest monument, que contrasta amb el
mal estat dels habitatges que l’envolten, serviria, doncs, per evo-
car diàriament –i d’acord amb una voluntat i directa voluntat de
violència simbòlica–, la memòria dels guanyadors. 

Eren les deu del matí d’aquell “luminoso” 3 de juliol de
l’any 1940, quan el Bisbe Administrador de la Diòcesi de
Lleida, Manuel Moll i Sabord, beneïa la bandera que l’ajun-
tament de la ciutat de Lleida havia ofrendat al Regiment d’In-
fanteria de Muntanya. Després d’una missa de campanya,
apadrinada per la presidenta de l’Assemblea Provincial de la
Creu Roja, Maria del Pilar Sanz-Pastor de Cremades, i d’una
desfilada militar a càrrec del Movimiento, tocava el torn al
cant de l’himne nacional, el Cara al Sol i l’Oriamendi. 

Se celebrava així, enmig dels solemnes actes de festeig
de “la cita gloriosa e histórica de su liberación, de su incorpo-
ración a España, a la que se sintió siempre unida, y de la que
no quiso salir jamás”, la inauguració del monòlit commemo-
ratiu de la victòria franquista sobre Lleida. Com mostra la fo-
tografia anterior, la base d’un immens obelisc en forma
d’agulla, envoltats per un silenci sepulcral i enmig del “in-
menso gentío”, es donaven cita les principals autoritats de la
ciutat. El Tinent Coronel de l’Estat Major de la 43 Divisió,
Luís Gonzàlez Angulano, va ser l’encarregat de llegir el par-
lament oficial de guerra, correponent a aquell 3 d’abril de l’any
anterior i escolpit a la base del monument. Es tractava, justa-
ment, del comunicat, a través del qual s’anunciava que el Cos
de l’Exèrcit Marroquí havia ocupat el Castell de Lleida, l’es-
tació de trens i la part alta de la població, “quedando solamente
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pequeños núcleos de resistencia”, així com diversos pobles
col·lindants, com Alpicat, Torrefarrera, Torresserona, Alguaire,
Vilanova del Segrià i Benavent, entre altres51.

En el ritual als caiguts es plasma el mecanisme d’im-
plantació del sistema de símbols i rituals del règim fran-
quista. Aquesta celebració, amb una clara funció integradora,
servia per representar la integració de tots els suports en una
comunitat definida per uns valors i uns interessos que corres-
ponien a una mateixa visió d’un univers simbòlic particular.
En un acte d’homenatge a si mateixos –a la pàtria i als cai-
guts– les fotografies ofereixen una versió del que Mosse
(1996) va anomenar la dissolució del jo en la massa. 

Aquestes fotografies presenten els homes no de forma
individual, sinó com si formessin part de la col·lectivitat.
Altres rituals, com les formacions disciplinades i la gestua-
litat coordinada, fomenten també aquesta cohesió del grup
a la qual ens estem referint i plasmen tant la ideologia polí-
tica, com el caràcter d’aquestes organitzacions, mentre que
també serveixen per reforçar entre els membres del grup la
seva pèrdua d’identitat individual a favor del cos col·lectiu
(Roson, 2013: 221).

Anant un pas més enllà, cal tenir en compte que aquests
processos de legitimació i d’assentament del poder nascuts
en el si de la Guerra Civil i intensificats durant els primers
anys de la dictadura descansen justament en la creació i en
la glorificació dels seus propis actes i mites fundacionals.
Amb la vista posada al passat, el poder fa una tria interessada
dels esdeveniments que li són propis, els proclama valedors
de la seva història nacional i els assenyala com a principis
rectors de la nova era. Són actes col·lectivament glorificats.
Actes que desencadenaran una resposta d’efervescència
col·lectiva i que marcaran un abans i un després en la història
oficial nacional. 

A Les formes elementals de la vida religiosa, Emile Dur-
kheim ja advertia de la força que aquests esdeveniments
poden prendre en la transformació radical de la vida social.
Per a ell, en aquests moments d’agitació social:

(...) Es viu més intensament i de manera molt diferent a com es viu
en temps normals (…). L’home es converteix en un altre. Les pas-
sions que l’agiten són d’una naturalesa tal que no poden satisfer-
se més que per actes violents o desmesurats: actes d’heroisme
sobrehumà o de barbàrie sanguinària” (Durkheim, 2004: 198). 

51. La Mañana (3 i 4 d’abril del
1940). 



Festa i ideologia: la creació d’una nova identitat200

Segons Durkheim, sota la influència d’aquesta exaltació gene-
ral, la humanitat hauria estat capaç de promoure canvis re-
volucionaris, d’emprendre creuades religioses i de dur a
terme tot tipus d’iniciatives rupturistes. D’entre aquests pro-
cessos socials de construcció d’un relat historicopolític, Dur-
kheim atorgava un lloc fonamental als mites referits al
naixement de les religions, enteses aquestes de forma holís-
tica i independent del seu aspecte religiós o secular. 

En aquest sentit, les fotografies recollides en el fons
Porta reserven un lloc especial al mite de José Antonio Primo
de Rivera, líder falangista convertit en màrtir de la causa na-
cional. Durant la matinada del 19 al 20 de novembre del
1936, vuit mesos després de la seva detenció i del seu reclu-
tament a la presó Model de Madrid, José Antonio Primo de
Rivera va ser afusellat a Alacant, complint així amb la seva
condemna a mort, després de ser acusat de conspirar i
rebel·lar-se contra la II República (Box, 2005: 191). 

El líder de la Falange va morir al pati de la presó serè i
somrient, segons va informar un testimoni presencial al seu
germà Miguel. José Antonio va pronunciar unes paraules
d’alleujament per a les quatre persones condemnades, dos
falangistes i dos requetès: “Ànims! Això és qüestió d’un
minut”, va dir als seus companys traient el crucifix que sem-
pre portava a la butxaca. Li va fer un petó davant dels fusells
ja preparats i va cridar amb força: “¡Arriba España!”. A con-
tinuació, va caure mort davant de la metralla republicana
(Box, 2005: 191). 

El procés de mitificació i glorificació de Primo de Ri-
vera va culminar amb una gran cerimònia ritual del trasllat
de les seves restes mortals des d’Alacant fins a l’Escorial, en
el tercer aniversari de la seva mort. 

Des de llavors, el règim celebrava, cada 20 de novem-
bre, la commemoració d’aquest mite, que rememora el sacri-
fici i el vessament de la sang abocada per Primo de Rivera
perquè la Nueva España fos possible. Lleida no n’era pas una
excepció i el fons Porta recull, l’any 1952, la celebració que
la Falange va fer al seu líder i màrtir. Una tomba amb el nom
de Jose Antonio Primo de Rivera gravat al nínxol presidia
una habitació del local de la Falange de la ciutat. Davant seu,
joves falangistes, dones i alts càrrecs del Movimiento resa-
ven pel difunt. S’emulava així el tractament que la religió
cristiana feia sobre Jesucrist i elevava la figura de Primo de
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Rivera a la del màxim representant de la religió catòlica.
Aquesta teatralització convertia el líder de la Falange en un
dels grans profetes del moviment. Igual que Jesús, José An-
tonio moria condemnat a mort als 33 anys d’edat. La seva
mort, interpretada com una metàfora de la crucifixió, repre-
sentaria el punt de partida d’un dels eixos importants de la
construcció simbòlica del règim: la utilització religiosa de la
política, segons l’ha descrit Emilio Gentile al seu llibre El
culto del Littorio (2007).

Així, tretze anys més tard del triomf de les tropes de
Franco sobre el bàndol republicà, la ciutat de Lleida cele-
brava aquell dia una doble victòria: l’ocupació lleidatana el
3 d’abril del 1938 i l’ocupació espanyola un any més tard,
l’1 d’abril del 1939, data de finalització de la guerra civil i
d’inici de la dictadura. Segons La Mañana, els esdeveni-
ments de commemoració van començar a Lleida, puntual-
ment, a dos quarts de nou del matí, amb una desfilada dels
centurions de las Juventudes Falangistas, a ritme d’himnes i
marxes militars del Día de la Victoria. Mitja hora més tard,
a les nou tocades, hi havia prevista una missa de comunió a
l’església dels Pares de la Mercè i a les onze, “La Mañana
del Camarada”, una funció musical organitzada pels falan-
gistes de la ciutat i amb una representació original d’una obra
de Francisco Pastor. Finalment, el local de la Prefectura Pro-
vincial del “Movimiento” havia d’acollir el ja tradicional ho-
menatge als excombatents “de nuestra gloriosa Cruzada”52. 

L’acte d’homenatge als ex-combatents va ser presidit pel
bisbe de la Diòcesi de Lleida, Aurelio del Pino Gómez.
Aquest va estar acompanyat en tot moment pel general de la
divisó i governador militar, Antonio Yuste Segura; el gover-
nador militar de Lleida i cap provincial del Movimiento, José
Pagés Costart; el president de l’Audencia, Martín Rodríguez
Suárez; l’alcalde de la ciutat, Blas Mola Pinto i el president
de la Diputació de Lleida, Víctor Hellín Sol, així com per ex-
combatents i una nodrida representació de cada una de les
centúries de les Falanges juvenils.

52. La Mañana (2 d’abril del 1952). 
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El mite de Primo de Rivera, efervescent en el context de
la Guerra Civil i durant la immediata postguerra gràcies a
l’acció insistent de la Falange, constitueix el punt de partida
de la construcció simbòlica dels relats franquistes. La versió
secularitzada del màrtir caigut per Déu és la imatge de la mort
de l’heroi nacional (ampliat després en el mite dels soldats
caiguts en el camp de batalla) i constitueix una peça fonamen-
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tal en el desenvolupament de la idea de la nació espanyola. 
Etimològicament, el terme màrtir prové del grec i pot

traduir-se com a “testimoni”. Es refereix a aquella persona
que mor o sofreix de forma inhumana en defensa de les seves
idees, amb freqüència, per negar-se a renunciar a ells. Sense
oferir resistència, el màrtir suporta estoicament el sofriment
que el destí li depara (Casquete, 2007: 132). 

Amb la seva posada en escena, s’establirà també un veri-
table exemple de l’intent de sacralització política de la nació,
oferint una interessant simbiosi entre les institucions polítiques
i una posada en escena de caràcter religiós. El relat construït
sobre la seva mort convertirà el gran màrtir de la Pàtria en la
versió moderna de la crucifixió de Jesucrist. En aquells mo-
ments fundacionals, la ritualitzada commemoració de la mort
de Primo de Rivera, emulant la mort i la resurrecció de Crist,
s’unia a la celebració de l’arribada de la incipient dictadura i in-
augurava el mite del sentit providencial del règim. 

Ja en els seus textos doctrinals, la tradició cristiana és rica
en la importància de la fe. El Nou Testament recull, en diversos
evangelis, les invitacions al martiri i a la renúncia absoluta, vida
pròpia inclosa, com a testimoni del suprem amor per Déu: “El
que vulgui conservar la vida, la perdrà, i el que la perdi per mi,
la conservarà” (a Casquete, 2007: 132).  

El mite del màrtir, encarnat en primer lloc per la figura
de José Antonio Primo de Rivera, es va extrapolar a tots els
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caiguts, entorn dels quals es va organitzar una litúrgia polí-
tica, amb un sistema de símbols propi, de rituals de clara ins-
piració feixista, però amb un fort contingut catòlic. Era el
que Casquete anomena valor integrador de la mort (2007:
132), que feia brollar vida de la sang vessada pels guerrers
caiguts en el camp de batalla. Aquest relat construït entorn a
la mort i al martiri tenia l’objectiu de continuar sacralitzant
el règim franquista, com a mecanisme de legitimació. 

En aquest sentit, cal pensar els mites com aquelles estratè-
gies clau que permeten explicar per què les coses són com són
i com el món ha arribat a ser el que és. Remuntant-se als orígens
significatius de cada col·lectivitat, totes les societats es confi-
guren mitogèniament, en erigir-se a partir de la seva singular
narració sobre els orígens particulars i l’explicació simbòlica
que converteix el destí col·lectiu en un destí inevitable. 

A banda d’inculcar a les noves generacions els valors as-
sociats amb la victòria, el règim també havia d’aconseguir, so-
bretot en els primers anys de la dictadura, una hegemonia (en
termes de Gramsci) capaç de legitimar-lo. Segellar els heroïs i
els màrtirs en les pàgines de la història franquista era una forma
d’aconseguir-ho i fer-ho a vista de tothom era tal vegada la mi-
llor manera per recordar la força del règim i els perills que su-
posaven les alternatives polítiques i ideològiques. 

Veiem doncs, com durant les dues primeres dècades del
règim, s’elabora un discurs i unes narratives falangistes des-
tinades a legitimar la presa de poder per part de les forces
franquistes, així com a perpetuar el record de la guerra, amb
la finalitat expressa d’evitar qualsevol intent de substitució
del règim. 

Les celebracions oficials del règim sacralitzen així la his-
tòria col·lectiva. El règim s’empara en un passat i es projecta,
d’acord amb la idea d’un destí col·lectiu i providencial, cap al
futur de la nació. Les víctimes nacionals del conflicte també van
ser mitificades, tot convertint-se en importants espais de la me-
mòria. Les tàpies dels cementiris i les façanes de les esglésies
portaven el llistat dels caiguts nacionals, els seus noms eren lle-
gits a missa i les institucions recordaven els seus herois amb un
grapat d’actes que també recull el fons fotogràfic de Josep Porta. 

És la presència de l’absència, on els que ja no hi són es
converteixen en els referents dels que encara viuen. Els perde-
dors de la guerra, per la seva banda, van ser, senzillament, obli-
dats i extirpats dels imaginaris oficials. Durant la dictadura
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franquista, els únics damnificats que van ser homenatjats i re-
cordats des de les institucions van ser els “màrtirs i els caiguts”
per Déu i per Espanya. I és que si la legitimitat del règim fran-
quista provenia de la victòria en la Santa Creuada de l’Allibe-
rament, els seus morts havien de convertir-se també en els
guardians de la seva legitimitat. 

Com veiem, els rituals donen una gran importància a la
simbologia de la mort i la resurrecció, a la mística de la sang, el
sacrifici per la nació i el culte als màrtirs i als caiguts en el camp
de batalla. Tots aquests elements beuen de l’experiència de la
Guerra Civil i estan lligats a la mitificació d’aquesta com un
“gran esdeveniment regenerador” (Paya, 2002: 459). 

En aquest sentit, resulta interessant la definició que Dur-
kheim fa sobre els rituals, els quals són, sobretot:

Els mitjans pels quals el grup social es reafirma periòdicament i a
través del qual els homes se senten units, en part pels llaços de
sang, però encara més per una comunitat d’interessos i de tradi-
cions, que es reuneixen i adquireixen consciència de la seva unitat
moral (Durkheim, 1982: 360).

A mode de resum, podem assegurar que la construcció de la
nació espanyola després de la Guerra Civil es basa en un retorn
al passat i en un mite en el qual el temps es paralitza i deixa d’e-
xistir: es reconstrueix el passat i s’eternitza el present. El passat
habita en el present, entre les generacions vives, hereves dels
herois responsables de la regeneració d’Espanya i on el present
és fruit del passat, construint de forma unívoca, exclusiva i mo-
nolítica. D’aquesta manera, la imatge temporal del món tendeix
a una certa confusió i s’identifica amb una imatge espacial en
la qual els vius i els morts participen, de forma conjunta, en la
construcció de la nació (Jiménez, 1980: 80).

El que s’amaga rere les primeres celebracions festives de
l’època és una evocació i una revisió constant, en termes fa-
langistes, del passat més proper, el qual es modifica, s’amputa
i es transfigura segons les necessitats i les especificitats de
cada moment històric. Es tracta d’un sistema de dominació
que aspira a consolidar la seva legitimitat per via de la remis-
sió a un passat que es reconstrueix i es reelaborat pel discurs
del propi poder. Així, les fotografies analitzades al llarg d’a-
questa tesi doctoral ens ofereixen una visió privilegiada dels
espais locals d’aquesta memòria reconstruïda i defineixen, a
més, de forma nítida quins van ser els primers processos
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simbòlics de legitimació del règim a la ciutat de Lleida. 
Dibuixat com una autèntica estratègia política, aquest re-

curs constant a la guerra i als seus caiguts es convertirà, en els
primers anys de la dictadura franquista, en l’eix principal
d’una “memòria històrica distorsionada” (Ledesma i Rodrigo,
2006: 236). També caldrà tenir en compte la constitució d’una
religió cívica i política que sacralitza el règim i el converteix
en una religió per si mateixa. Els mites, els símbols i les for-
mes de litúrgia suggereixen la glorificació de l’Estat i de la
nació i la conformació d’un home nou (Gentile, 2007). S’ob-
serva, a més a més, que les narratives franquistes recorren a
les fòrmules títpiques del feixisme, com són, per exemple, la
sacralització de l’experiència de la guerra, l’adopció del culte
a la pàtria i a la nació com a noves litúrigia d’adoració, les es-
quadres d’ex combatents, la veneració dels símbols de la nació
i la guerra, el culte als caiguts, la glorificació dels màrtirs i les
cerimònies de masses (Gentile, 2007: 47).  

Del que es tracta és d’habilitar amb urgència un marc sim-
bòlic, a través del qual els subjectes reconeguin la seva identitat
amb la de les classes dirigents. En definitiva, el que interessa
assenyalar és, justament, que la ideologia franquista dels primers
anys de la dictadura va intentar construir una doctrina progra-
màtica que obtenia la seva legitimitat, justament, en la seva sa-
cralitzada eternalització. I ho va fer amb la construcció d’un
passat èpic, fetitxitzat i mitologitzat. Un passat amb la vista po-
sada a la seva pròpia història, centrant-se en el sofriment dels
uns i en la victòria dels altres. Un passat que enfortia així el nou
govern, nascut de les cendres del conflicte, i que permetia la
construcció de la seva pròpia identitat. És l’administració ex-
clusiva de la memòria d’una societat. I és que és, justament, el
control de la memòria col·lectiva la peça dels processos de cons-
trucció dels governs autoritaris. 

5.3.2. L’obertura del règim

Ben entrada la dècada dels anys cinquanta, l’Espanya nas-
cuda de la Guerra Civil començarà a experimentar diversos
canvis que transformaran l’economia i la societat de forma
dràstica i rotunda. Aquests canvis es produiran fonamental-
ment a conseqüència dels acords signats amb els Estats Units,
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fruit del conflicte de la Guerra Freda, els quals permetran
que, a canvi de la cessió d’algunes bases militars, Espanya
obtingui un important ajut econòmic i trenqui així amb l’aï-
llament autàrquic de l’Estat, tot incorporant-se oficialment
al món occidental i a les seves institucions. Aquestes políti-
ques d’obertura permetran que la producció econòmica vagi
millorant respecte a la dècada anterior, i se superi així en
bona part la misèria patida durant els anys quaranta. 

Tot i això, el règim franquista no podrà evitar caure en
una profunda crisi econòmica, a finals dels anys cinquanta.
Es tracta d’una crisi que, a més, propiciarà un nou i radical
canvi en la política econòmica franquista. Els problemes crò-
nics derivats d’aquesta depressió seran la inflació i el dèficit
comercial exterior i, per combatir-los, es portarà a terme el
famós Pla d’estabilització del 1959, redactat pels economis-
tes Joan Sarà i Deixeus i Enrique Fuentes Quintana i aprovat
mitjançat un decret llei del 21 de juliol d’aquell mateix any.
Amb aquest pla es donarà el tret de sortida a una política en-
caminada a l’obertura exterior i a la modernització del país,
tot apostant per una millora estructural del sector industrial
i perseguint també el creixement econòmic del règim. Per
fer-ho, l’Estat intentarà millorar l’estructura de les empreses
i incrementarà tant les seves dimensions com les seves pro-
duccions, incidint sobretot en la localització industrial i in-
tentant així disminuir els desequilibris regionals que havien
caracteritzat Espanya fins aleshores. 

Tots aquests canvis desembocaran, ja en els anys seixanta,
en una ebullició cultural de carácter marcadament catalanista.
El moviment sardanista, les activitats de l’Orfeó Lleidatà, l’Es-
bart Màrius Torres del Sícoris Club i l’Aliança Francesa, les
Congregacions Marianes, entre d’altres, començaran a oferir
un espai d’oposició cultural. Tot plegat, evidentment, enmig
de forts canvis econòmics i socials, com l’auge de la fruita, el
creixement urbà, l’arribada massiva d’immigrants i la tercia-
rització de l’economia. A Lleida, el “Club Huracans” i alguna
de les seves seccions, com la sardanista, van fomentar una ac-
tivitat de resistència de la cultura catalana, especialment
d’ençà de l’obertura del règim53. En aquest sentit, Manel Lla-
donosa afirma que el règim comença a perdre el control de la
vida cultural de la ciutat (a Sole, 1998: 29). 

Les fotografies recollides en el fons Josep Porta ofereixen,
des del seu punt de vista, una visió local i particular d’aquesta

53. En aquest sentit, vegeu els arti-
cles que Sebastià Gràcia (DDAA,
1995: 59-92) i Antonieta Jarne
(DDAA, 1995: 95-121) escriuen a El
Club Esportiu Huracans 1941-1991.
L’entitat va ser molt més que un
club esportiu, on es practicaven es-
ports de divers calat. A través seu,
les formes de lliuta i dissidència, en
format cultural, es van fer cada cop
més públiques i visibles. El Club Es-
portiu Huracans va fer possible co-
mençar a ballar sardanes l’any 1946
i, durant la presidència de Ramon
Roure, es van organitzar una sèrie
d’activitats culturals d’esperit obert i
allunyat de les dinàmiques d’aquells
temps. Les activitats culturals dels
Huracans i la seva relació amb una
sèrie de persones, majoritàriament
provinents de l’Orfeó, fan que la
cultura catalana –i dissident– tingui
una presència cada cop més impor-
tant a la ciutat de Lleida. Segons
Jarne, “els Huracans endegaren, du-
rant la segona meitat de la dècada
dels seixanta, un seguit d’activitats
que marcaren decididament el canvi
de rumb de l’entitat. De ser un cen-
tre fonamentalment esportiu i sar-
danístic, els Huracans passaren a
ser, a través de les activitats cultu-
rals, un dels elements axials de la
Lleida dissident d’aleshores” (Jarne
a DDAA, 1995: 96). 
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transformació socioeconòmica que experimentarà el règim de
Franco a partir de la segona meitat del segle XX. Ho faran, a
partir dels anys seixanta, amb la introducció i la posterior inten-
sificació d’una sèrie d’esdeveniments de caire estrictament eco-
nòmic i industrial. Es tracta, entre altres, de les diverses visites
que els ministres del règim franquista fan a les empreses agrí-
coles de la província de Lleida i a la fira agrària per excel·lència,
la de Sant Miquel de la ciutat. Aquesta transformació econòmica
també se simbolitza amb l’obertura de tot un seguit de caixes
d’estalvis de la ciutat, beneïdes en, en la major part dels casos,
pel bisbe Aurelio del Pino Gómez.

Per fer aquesta anàlisi i poder respondre a la possibilitat
que les imatges analitzades contribueixin a la construcció del
mite de la modernitat i de la industrialització de l’Espanya a
partir dels anys seixanta del segle XX, ens centrarem, en es-
pecial, en l’anàlisi iconogràfica de les visites que fan els mi-
nistres espanyols, Manuel Fraga Iribarne i Faustino García
Moncó, a la fàbrica SAFYC de Balaguer l’any 1968. Tot i
que el seu examen serà el pal de paller de l’argumentació,
també tindrem en compte diversos elements d’anàlisi de les
inauguracions de la Fira de Sant Miquel de Lleida. 

Veurem, doncs, que a partir d’ara la guerra deixarà de ser
el referent el referent simbòlic per antonomàsia i les narratives
se centraran en la pau i en el creixement econòimc. El primer
que cal tenir en compte és que, per primer cop des del seu accés
al poder, les institucions franquistes deixen de celebrar les seves
festivitats de caire institucional exclusivament en els edificis
públics de la ciutat o en els espais de culte. Passen ara a traslla-
dar-se a altres espais també altament significatius, com ho són,
per exemple, la fàbrica i l’empresa privada. Ho faran a partir
dels anys cinquanta i seixanta, de forma paral·lela al progressiu
interès del règim pel creixement econòmic del país i posant així
en evidència el seu nou focus d’atracció, que va desplaçant el
centre de poder de les institucions públiques i les esferes de ca-
ràcter religiós, als espais tecnològics i econòmics. 
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Visita del ministre de Co-
merç a la fàbrica Safyc de
Balaguer, 1968.

Visita del ministre de Co-
merç a la fàbrica la Fira
de Sant Miquel de Lleida,
1968. 
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Monografies com les aparegudes darrerament dedicades
a la fàbrica Trepat de Tàrrega mostren algunes fotografies
d’aquest interès del règim per promoure i capitalitzar la
imatge de modernització industrial54. Quant al fons Porta,
que ens ocupa en aquest estudi, veiem que les fotografies de
les dues visites a SAFYC de Balaguer reporten el mateix es-
cenari i pràcticament el mateix programa d’actes: les fotos
mostren el recorregut complet per tota la fàbrica de les auto-
ritats oficials acompanyades pels directius d’aquesta. 

Resulta suggeridor observar quin és el focus d’interès de
les fotografies. Així és que, tot i que aquestes se centren en
l’economia agrícola del territori, el seu epicentre no correspon
a la fruita –la matèria primera que dóna vida a la fàbrica– ni
als empleats i empleades que hi treballen; el focus d’interès
de les imatges escau, altrament, a les autoritats del règim, la
presència de les quals és destacada a més no poder en totes les
fotografies, sense excepció, i correspon en segon lloc, a la tec-
nologia i els procediments industrials que en formen part. 

Les fotografies mostren, en aquest sentit, un interessant
procés de reconfiguració dels imaginaris socials construïts
fins al moment i en què, com hem remarcat, hi preval la his-
tòria d’un passat hispànic gloriós, esperó de la Cruzada i de
la redempció dels mals que afligien l’Espanya republicana.
Així, a poc a poc i correlativament a la transformació eco-
nòmica del país, la narrativa de la grandesa del règim deixa
de construir-se principalment a partir de la victòria en la Gue-
rra (i més concretament, a partir dels mites de l’heroi, dels
caiguts i del seu passat gloriós) per ser construïda a partir
d’un present caracteritzat per l’economia industrial i turística
i per la modernitat. És així que emergeixen i es consoliden
un nous relats que comporten uns altres decorats (els monò-
lits als caiguts, per exemple, es devaluen simbòlicament en
benefici de les noves empreses, les fires i els bancs) que es
convertiran en el pal de paller del nou escenari mític i sim-
bòlic de l’Espanya dels seixanta en endavant. 

De totes les fotografies que mostren el procés de moder-
nització del Nuevo Estado, la que mostrem a continuació és
especialment rellevant. L’absència de persones i l’angle con-
trapicat reforcen l’espai que s’hi representa, el Parador Con-
des de Urgel de Balaguer, i li atorguen un paper protagonista,
com a símbol del canvi i del progrés. 

El mes de setembre del 1968, enmig de les celebracions

54. Vegeu, per exemple, les foto-
grafies del governador civil de
Lleida, José Antonio Serrano Mon-
talbo, saludant a Josep Trepat, el
propietari de la fàbrica. Aquestes
fotos corresponen a una visita efec-
tuada a la factoria per part del man-
datari provincial durant la dècada
dels seixanta. (DDAA. Els treballa-
dors de la fàbrica J. Trepat. Vida la-
boral i social en la Tàrrega del segle
XX (1914-1985). Tàrrega: Museu
Comarcal de l’Urgell, 2010: 61. Bo-
nales, Jacinto. El model social fran-
quista dins la fàbrica J. Trepat de
Tàrrega. Relacions laborals i condi-
cions de vida. Tàrrega: Museu  de la
Mecanització Agrària Cal Trepat de
Tàrrega, 2014: 31).
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de la festivitat lleidatana de Sant Miquel, un jove Manuel
Fraga Iribarne, llavors Ministre d’Informació i Turisme del
Govern de Franco, acompanyat també d’un jove Pío Cabani-
llas, en aquella època subsecretari de l’equip departamental
de la mateixa cartera, arribaven a terres ponentines. Ho feien
enmig d’una gran expectació ciutadana i en una visita de ca-
ràcter protocolari que tenia com a objectiu principal participar
en la inauguració del “Conde Jaime de Urgel”, el nou Parador
Nacional de la ciutat de Balaguer. Per la tarda, i un cop cele-
brat el dinar de rigor i la missa en honor als mandataris, les
dues autoritats espanyoles es traslladarien en cotxe fins a la
capital del Segrià, amb el propòsit institucional de visitar la
tradiconal Fira de Sant Miquel de la ciutat de Lleida:

Imatge del Parador de
Balaguer, 1968.

Es tracta d’una evident transformació dels imaginaris, de
manera que aquests vinculen directament el règim amb el mite
de la modernitat i amb el creixement econòmic; un creixement,
a més, que, segons les fotografies, és vetllat i examinat de prop
pels representants del Nuevo Estado, presentats com a últims
responsables del potent procés de transformació del país. 
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Anem a pams.
Valor de modernitat i nou territori simbòlic, la indústria,

com veiem en les fotografies exposades més amunt, apareix
com el nou escenari de la contemporaneïtat, com a  expres-
sió per excel.lència de la transformació dels imaginaris vin-
culats a l’Espanya franquista. La fàbrica representa una de
les imatges de la nova Espanya i és dibuixada com un lloc
ordenat, metòdicament estructurat i altament productiu, ca-
racteritzada per una presència destacada (tot i que també je-
ràrquica) de la maquinària industrial, principal protagonista
de les fotografies analitzades, i dels seus treballadors i tre-
balladores, representats sempre en un pla secundari i defi-
nitivament ornamental. 

Un recorregut iconogràfic a través d’aquestes fotogra-

Treballadores de la fà-
brica Safyc de Balaguer,

1968. 

Així doncs, aquest nou escenari simbòlic, caracteritzat
per la industrialització i la modernitat de l’Espanya del
règim, es codifica en elements concrets, relatius a la cons-
trucció del nou teixit industrial, descrit amb anterioritat. Se-
gons les imatges estudiades del fons fotogràfic Porta, el nou
imaginari, nascut sobretot en el marc dels seixanta del segle
XX, és representat a través de la fàbrica, del treball, dels seus
treballadors i treballadores, així com de les autoritats vincu-
lades a l’estructura del Nuevo Estado:
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Visita del ministre de Co-
merç a la fàbrica Safyc de
Balaguer, 1968. 

fies ens permetrà observar, de forma clara, la mutació que
experimentaran els nous valors del règim amb l’entrada de
la dècada dels anys cinquanta i els seixanta. Les imatges ana-
litzades ens mostren una presència destacada de la maquinà-
ria agrícola present en la fàbrica Safyc de Balaguer. Una
presència que, a més, ofereix un espai rellevant a la comitiva
d’autoritats visitants, però que, en canvi, atropella i silencia
l’existència dels empleats i les empleades que hi treballen i
que són representades, en la major part dels casos, de forma
col·lectiva i gairebé sempre en un segon pla. Els principals
protagonistes de les fotografies industrials són la tecnologia,
que sovint es representa en pla general, oferint així una
imatge colossal d’aquesta, i els mandataris visitants, respon-
sables últims del procés de creixement de l’Espanya de la se-
gona meitat del segle XX. 

La forma maximitzada de simbolitzar el capital tècnic,
que a vegades es converteix en un personatge més, presentat
de forma individualitzada, monumental i estàtica, i que so-
vint s’exalça també per sobre del capital humà, recrea un es-
cenari simbòlic on la tecnologia s’aplaudeix i es mitifica, de
forma paral·lela al projecte programàtic franquista i a la re-
tòrica del creixement econòmic i industrial del país. D’a-
questa manera, el concepte de tecnologia s’associa als
màxims representants del poder, generant així una vinculació
altament significativa, dibuixant-se de forma eficaç la cons-
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trucció de la figura del líder civil com el màxim responsable
de l’avenç industrial del país i correlatiu als líders moderns
en el marc de l’Europa occidental de mitjan segle passat.

Els treballadors i les treballadors de la fàbrica mereixen
també una atenció especial en l’anàlisi sobre la transmutació
dels imaginaris franquistes. Simbolitzats de forma col·lec-
tiva, amb un caràcter purament descriptiu i sempre ubicats
en un segon terme, molt per sota de les autoritats i dels apa-
rells tecnològics que configuren l’engranatge de l’empresa,
els empleats apareixen, també per primer cop, en el recull
de les fotografies analitzades. I ho fan ocupant sempre un
lloc disciplinat a la fàbrica i, per extensió, a la societat que
s’identifica amb l’Estat totalitari. 

Així doncs, serà a través d’aquesta representació del
treball, personificat en els operaris de l’empresa, que es co-
mençarà a construir també una nova forma d’entendre el
valor del treball i del sacrifici. Treball i sacrifici que, tan-
mateix, no pertanyen a l’amalgama dels nous valors simbò-
lics. Es tracta d’elements que ja havien tingut la seva força
en la primera etapa del règim i que ara es permuten, tot tras-
lladant-se dels imaginaris bèl·lics de postguerra als nous
imaginaris industrials i econòmics de l’Europa de la segona
meitat del segle XX. 

Als treballadors de la fàbrica se’ls despolititza i se’ls
allunya de la classe proletària, tot dibuixant-los de forma or-
namental. A ells se’ls exigeixen esforços similars als que es
reclamaven també tant als soldats de l’exèrcit franquista du-
rant el conflicte bèl·lic, com als membres dels cossos poli-
cials més contemporanis: disciplina, obediència i esforç.
Tots ells treballen, tal com ja ho havien fet els caiguts en el
camp de batalla, per construir una nova societat que, tot i
ser de caràcter dictatorial, crea el mite de la necessitat de
l’esforç col·lectiu. 

En aquest sentit destaca el paral·lelisme que es desprèn
de les fotografies següents:
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Visita oficial a Lleida del
director de la Guàrdia
Civil a la seu del mateix
cos, a l’Antic Casal de Jo-
ventut Republicana de
Lleida.

Visita del ministre de Co-
merç a la fàbrica Safyc de
Balaguer, 1968. 

La primera55 recull la visita del director de la Guàrdia
Urbana a les instal·lacions policials de la ciutat de Lleida,
l’any 1970 i mostra la inspecció que passa el mandatari a les
tropes formades davant del seu pas. La segona ens ensenya
una altra visita, en aquest cas la del ministre de Comerç a la
fàbrica Safyc de Balaguer, l’any 1968. Les imatges ofereixen
una equivalència entre els ordres militars i les comunitats de
treballadors, amb l’Estat com a destinatari final dels actes

55. Per primera vegada des que era
director del cos de la Guàrdia Civil
de l’Estat franquista, el tinent gene-
ral Luís Díez Alegría visitava, provi-
nent de Barcelona, la ciutat de
Lleida. Ho feia a finals del mes de
juny de l’any 1970 i després de dis-
pensar les seves funcions institucio-
nals a Barcelona. 
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Visita de Franco a Lleida,
1963. 

quotidians en tots dos casos. L’imaginari que es crea intensi-
fica la idea que l’Estat sorgeix a partir d’una tasca col·lectiva. 

Cal destacar, finalment, que la transformació dels imagi-
naris socials afecta també la mirada que el règim té sobre si ma-
teix. Ja hem vist com, durant els primers anys del Movimiento,
aquest tenia la mirada posada en el seu passat. Dibuixava una
línia invisible i indivisible que unia, de forma simbòlica, l’anti-
guitat i l’actualitat, tot definint la història com una unitat de ca-
ràcter evolutiu. Aquesta perspectiva històrica queda demostrada
en les diverses visites que les autoritats franquistes van fer, du-
rant els primers anys de la dictadura, als subterranis de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs, on hi havia exposada una mostra de les
peces més antigues de la ciutat. 

Anys més tard i coincidint amb el canvi de rumb i l’o-
bertura del règim, les visites dels dirigents foranis a la ciutat
passen de dirigir la seva mirada al passat, per destinar-la al
futur i a les innovacions de caràcter tecnològic i econòmic.
Durant una visita de Franco a Lleida l’any 1963, l’Adminis-
tració local va organitzar una exposició, també a l’Institut
d’Estudis Ilerdencs, que recollia gran part de les obres i les
inversions que el règim havia fet en el territori lleidatà. 

Es tracta d’una nova mirada que, en aquest cas, deixa d’i-
dentificar-se amb el passat i amb les narratives falangistes, per
buscar una identitat i una legitimitat basades en les perspectives
de futur, de transformació i de progrés tecnològic i econòmic:



Festa i ideologia: la creació d’una nova identitat 217

Visita de Franco a Lleida,
1963. 
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5.4. Els imaginaris simbòlics de 
l’experiència pietosa pública

La permanència i l’estabilitat en el poder de les classes dirigents,
tal com ja apuntàvem pàgines enrere, no pot ni ha de mantenir-
se únicament a través del monopoli de la força repressiva i del
domini de les institucions. El poder, per sostenir-se, necessita,
evidentment, un mínim suport de la majoria governada. Per fer-
ho, aquest estén les seves xarxes en allò que Althusser anomena
els aparells ideològics de l’Estat (2011), els quals, convertits en
escoles, famílies, sindicats, espais religiosos o partits polítics,
entre altres, tenen com a objectiu la reproducció de l’ordre social
dominant. En el seu esquema teòric, Althusser divideix l’Estat
en dos dominis o tipus d’aparells: aquell que funciona de forma
primordial i predominant mitjançant la força física i aquell que
funciona mitjançant la ideologia. Així doncs, mentre que els
aparells repressius de l’Estat funcionin majoritàriament gràcies
a estratègies vinculades a la violència (fins i tot de caràcter
físic), “els aparells ideològics” s’activaran, de forma general, a
través de la utilització de sistemes de caràcter ideològic (Althus-
ser, 2011). Aquests últims, segons Althusser, estan al servei dels
aparells repressius de l’Estat, però mai s’hi han de confondre. 

Segons la teoria marxista clàssica, l’aparell de l’Estat com-
prèn el govern, les administracions, l’exèrcit, la policia, els tribu-
nals, les pensions, entre d’altres, i funciona, en moltes ocasions,
mitjançant l’ús de la força i la violència. D’altra banda, la teoria
de Louis Althusser amplia aquest llistat d’organismes i li suma la
presència dels “aparells ideològics de l’Estat” o, el que és el ma-
teix, d’aquelles institucions especialitzades, com per exemple les
religioses, escolars, familiars, jurídiques, polítiques, sindicals, in-
formatives i culturals. Es tracta d’institucions que, a diferència de
les primeres, funcionen sobretot a través de la ideologia: 
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Podem ser més precisos i dir que tot aparell de l’Estat, sigui re-
pressiu o ideològic, funciona a la vegada mitjançant la violència i
la ideologia, però amb una diferència molt important (...). Consis-
teix en què l’aparell (repressiu) de l’Estat, per una banda, funciona
massivament amb la repressió, com a forma predominant i només
secundàriament amb la ideologia. De la mateixa manera, però a la
inversa, s’ha de dir que els aparells ideològics de l’Estat funcionen
massivament amb la ideologia com a forma predominant, però uti-
litzen secundàriament i en situacions límit, una repressió molt ate-
nuada, dissimulada i simbòlica (Althusser, 2011: 25-27). 

I és que, en definitiva, cap classe política pot capturar el poder
de forma indefinida sense exercir, al mateix temps, la seva
hegemonia sobre i en els aparells ideològics de l’Estat (Al-
thusser, 2011):

La reproducció de la força de treball no només exigeix una reproduc-
ció de la seva qualificació, sinó també, i al mateix temps, la repro-
ducció de la submissió a les regles de l’ordre establert. És a dir, una
reproducció de la submissió a la ideologia dominant per part dels
obrers i una reproducció de la capacitat del bon ús de la ideologia do-
minant per part dels agents de l’explotació i la repressió, amb la fina-
litat d’assegurar també “a través de la paraula” el predomini de la
classe dominant. (...) Tots els agents de la producció, l’explotació i la
repressió, sense parlar dels “professionals de la ideologia” (Marx) han
d’estar compenetrats en tal o qual caràcter amb aquesta ideologia per
complir “consciençudament” amb les seves tasques, sigui la d’explo-
tats (els proletaris), la d’explotadors (els capitalistes), la d’auxiliars
de l’explotació (els quadres) i la dels grans sacerdots de la ideologia
dominant (els seus “funcionaris”) (Althusser, 2011: 14-15). 

En aquest sentit, la ideologia, segons Althusser, és entesa
com aquella representació, no del sistema de relacions reals
i físiques que governa l’existència dels individus, sinó de la
relació imaginària que es crea entre els individus i les rela-
cions reals en què viuen. La ideologia, composta per idees i
representacions, no s’entén com allò que és, sinó més aviat,
com allò que hauria de ser. Per descomptat, aquesta concep-
ció imaginària de la ideologia no exclou que aquesta tingui
repercussions en les relacions reals dels individus: la ideolo-
gia passa així d’una concepció espiritual a una existència ma-
terial. I així la ideologia interpel·la els individus com a
subjectes i es realitza a través de les seves institucions, els
seus rituals i les seves pràctiques (Althusser, 2011: 52).

Arribats en aquest punt, però, cal aturar-se i preguntar-se
pel procés a través del qual aquests aparells ideològics de l’Es-
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tat aconsegueixen produir i reproduir una doctrina socialment
hegemònica. Com s’assegura la reproducció del privilegi mit-
jançant la ideologia enlloc de la repressió? Cap classe, sigui
quina sigui i vingui d’on vingui, pot tenir en les seves mans el
poder de l’Estat de forma duradora sense exercir, al mateix
temps, la seva hegemonia en i sobre els aparells ideològics.
Com ja hem repetit en diverses ocasions, la conservació de l’e-
xercici de la dominació per part de les classes dirigents reque-
reix, necessàriament, la construcció d’un imaginari simbòlic
que justifiqui la seva presència i n’evidenciï la seva indiscuti-
ble necessitat. És justament aquesta afirmació, ja ressenyada
anteriorment per diversos autors d’excepcional notorietat i
llarg recorregut acadèmic (Althusser, Gramsci, Berger, Luck-
mann, Weber, Foucault, Parsons i Baczko, entre altres), la que
confirma també l’estudi local de la manifestació pública del
poder en el cas de la Lleida franquista. 

Vegem-ho de forma detallada: 
L’any 1936, l’exèrcit republicà va bombardejar l’esglé-

sia del Pilar. Cap de les quatre bombes llençades al temple i
a les immediacions va esclatar. Aquest fet, va ser usat pel
franquisme com una prova que Déu estava en el bàndol de
Franco i, en conseqüència, la Verge del Pilar va ser anome-
nada capitana general de l’Exèrcit espanyol i el Pilar, Temple
Nacional i Santuari de la Raça. 

De la mateixa manera, l’arxiu del fons Porta demostra que
la història franquista s’escriu també en termes miticoreligiosos.
Les fotografies descobreixen com el règim va adoptar la religió
com una forma profitosa de legitimació teocràtica i que, trans-
ferint els esquemes religiosos a l’àmbit estrictament polític i
secular, la religió es va convertir en un dels elements bàsics per
permetien explicar i entendre el franquisme, naturalitzar la seva
construcció de la desigualtat social intrínseca i reforçar l’ordre
social establert. Per la seva banda, l’Església també va usar el
règim per a reconstruir la seva cristiandat, a través del que hem
anomenat procés de recatolització. 

El règim, que havia basat part de la seva legitimitat en el
seu passat llegendari, bèl·lic i gloriós, escriurà ara la seva his-
tòria també en termes miticoreligiosos. Basant-se en una legiti-
mació de caràcter teocràtic, la qüestió religiosa va contribuir de
forma decisiva a la vertebració de l’aparell polític del Nuevo
Estado, i es va convertir en un dels principals baluards de legi-
timació del nou sistema. Aquesta situació es mantindria viva du-
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rant tot el franquisme fins a l’any 1962, fins al Concili Vaticà
II, moment en què la jerarquia catòlica formularia la idea de
l’Església com a “poble de Déu”. Començaria així una nova
etapa de més contacte i relació amb les seves bases socials.  

Aquest enfocament pot resultar productiu per analitzar
les fotografies religioses i per entendre com l’estructura bà-
sica de la ideologia dominant és el resultat de la transposició
al terreny del profà, de referents i justificacions d’ordre teo-
logicoreligiós. En aquest sentit, les fotografies demostren com
es construeix una concurrència ideològica entre el poder po-
lític i el poder eclesiàstic, que es tradueix en una fluctuació
regular de relacions d’intercanvi simbòlic. 

Es tracta d’un procés de transmissió-recepció dels contin-
guts en les relacions de dominació vigents i d’una deliberada
coexistència entre l’existència civil i religiosa.  

A Lleida, la Falange i l’església, com a la resta de l’Estat espanyol,
aviat arribaren a identificar-se, no diré totalment (hi hagué excep-
cions), però oficialment sí que es compenetraren i la col·laboració
apareix a tots els nivells. (...) Els sindicats verticals, el Frente de Ju-
ventudes, els col·legis menors, l’Auxilio Social, Educación y Des-
canso, la Sección Femenina tenien els seus consiliaris i assessors
religiosos. L’Acció Catòlica, l’Adoració Nocturna, les Congrega-
cions Marianes, les Joventuts Claretianes estaven formades per
joves i homes que en llur majoria eren militants o adherits al Movi-
miento. Les revistes Tarea de Sindicats, Ciudad, del grup Caliu,
Forja, d’Acció Catòlica i Sígueme, de les Congregacions Marianes,
al marge d’algunes valuoses col·laboracions en llengua castellana
no cal dir, però de signe literari i cultural, estaven totalment identi-
ficades políticament i religiosa amb la ideologia de FET i de las
JONS. No hi havia problema ni amb els capellans, ni amb els frares
conventuals com tampoc amb els ordres religiosos dedicats a l’en-
senyament: germans maristes, monges del Pare Coll, del Màter Sal-
vatoris, etc. Unanimitat absoluta (Lladonosa, 1990). 

Són paraules de l’historiador Josep Lladonosa (1990), que re-
cull molt gràficament el procés de simbiosi local viscut entre
l’església catòlica i el règim franquista (Di Febo, 2002). Sem-
bla clar, doncs, que també els imaginaris socials franquistes
s’estructuren a partir de diversos tipus de complementarietat
jeràrquica i d’una creixent politització d’allò sagrat. La socie-
tat pot arribar a ser vista com un conjunt integrat per diversos
ordres socialment diversos. Cadascun d’aquests necessita i
complementa els altres, tot i que no significa que la seva rela-
ció sigui recíproca, ja que no es troben al mateix nivell (Tylor,
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2008: 23). En aquest sentit, la quotidianitat de les fotografies
analitzades en aquesta tesi doctoral mostra la xarxa teixida,
explícita o tàcita, i les subtils combinacions entre l’Estat i els
seus diferents aparells ideològics que persegueixen, a pesar de
la seva variabilitat, una mateixa ideologia.

L’Església, en el cas del franquisme, es converteix en un
dels pilars inqüestionables del règim. La institució religiosa
espanyola, catalana i, per extensió, lleidatana va obtenir grans
privilegis de l’Estat, el seu suport econòmic, la representació
en certs organismes estatals i va penetrar també en les múlti-
ples organitzacions oficials, com l’Exèrcit, l’Organització Sin-
dical, la Sección Femenina de la Falange i el Frente de
Juventudes. Cal afegir a això, el gran pes de l’Església en el
camp de l’ensenyament, la premsa i les diverses associacions
laiques. Segons Giuliana Di Febo:

A mesura que l’exèrcit nacional va ocupant territoris, la legitimació
del Nuevo Estado s’imposa mitjançant la repressió i la promulgació
de lleis, i s’aconsegueix el concens també mitjançant la celebració
de solemnes cerimònies litúrgiques i el rellançament de vells cultes
i d’altres de més recents. És un procés que es dibuixa, sigui com a
recuperació d’un patrimoni tradicional en funció algutinant davant
de l’exasperació anticlerical, sigui com una proposta repetida, a tra-
vés de l’aparell sacral, de l’antiga política dels Reis Catòlics, la qual
identificava la unitat nacional amb la pertinent a la fe catòlica (Di
Febo, 2002: 35). 

Els rituals i les manifestacions litúrgiques que se superposen en
aquests anys al cruel escenari de la guerra arriben a constituir-se
com una part integrant d’aquesta “religiositat total” que porta a
terme una completa identificació entre els valors, les normes, els
costums i el catolicisme. La sacralitat, a través d’un procés d’adap-
tació ideològica del patrimoni simbòlic tradicional, és orientada
també cap a la satisfacció d’exigències polítiques, remodelant el seu
caràcter de mediació cap a la divinitat (Di Febo, 2002: 37). 

Amb el final de la Segona Guerra Mundial i la derrota de l’Eix,
Franco es va veure obligat a donar un gir a la seva política,
oferint una posició “desfeixitzadora” davant de l’aïllament i
la pressió internacional. Va ser justament en aquests anys quan
l’Església es va constituir com el principal (i pràcticament l’-
únic) valedor del règim de cara a l’exterior, mentre s’eclipsava
el paper que fins llavors havia monopolitzat la Falange espan-
yola (Solé, 1998: 22).

A la ciutat de Lleida, la figura del bisbe Aurelio del Pino
Gómez és, tal vegada, una de les personalitats que millor sim-
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bolitza aquesta correlació de forces entre l’Església i l’Estat.
Amic íntim de Franco i d’estil paternalista, Aurelio del Pino
Gómez va deixar la seva petjada al llarg dels vint anys que va
ser bisbe de la diòcesi de Lleida. Aurelio del Pino Gómez va
desenvolupar un estil propi, combatent dins i fora de l’Església
aquelles actituds no catòliques. 

El seu estil i el seu poder marcaran una societat profun-
dament catòlica. Les activitats més rellevants depassen el
camp estrictament religiós i s’expandeixen cap a altres àm-
bits, com el polític, l’educatiu, l’associatiu i, fins i tot, el dels
mitjans de comunicació locals, participant en tertúlies radio-
fòniques i en les publicacions de l’època. En la seva tesi doc-
toral, Paquita Sanvicén destaca les activitats locals
potenciades pel bisbe al llarg del seu mandat, amb especial
èmfasi en el binomi religió-política:

La creació de l’Associació Catòlica Nacional de Propagandistes de
Lleida, fundada per ell el mateix 1949, amb seu social a la capella
de Sant Jaume. Els seus objectius eren ’la defensa dels valors hu-
mans i cristians a la societat’ això ’dins el pluralisme dels seus mem-
bres i la llibertat de cada qual en les seves opcions polítiques’. En
la dècada dels cinquanta-seixanta en formaven part, l’alcalde Miquel
Montaña, que va ser nomenat alcalde per la seua pertinença a
aquesta associació i persones influents de la vida política i socio-
econòmica de la ciutat: el doctor Cava Comabella, el dentista Luís
Alonso d’Olarte, el doctor Díaz Prieto, Raón Anadon, Emili Reimat,
Paco Rabasa, Salvador Servat... (Sanvicén, 2003: 204).

Com veurem més endavant, l’Estat i l’Església es van fondre
en un mateix objectiu ideològic (el nacionalcatolicisme), ofe-
rint-se mútuament favors i privilegis fins a arribar a desdi-
buixar la frontera entre els dos estaments socials56. Per una
banda, Franco podia, per exemple, alterar l’ordre de terna
dels episcopables i vetar els seus noms, mentre que els bisbes
titulars, d’altra banda, havien de jurar el seu càrrec davant
del Caudillo, un cop nomenats: 

Ante Dios y los santos evangelios juro y prometo, como corres-
ponde a un obispo, fidelidad al Estado español. Juro prometo res-
petar y hacer que mi clero respete al Jefe del Estado español y al
Gobierno establecido según las leyes españolas. Juro y prometo,
además, no tomar parte en ningún acuerdo, ni asistir a ninguna
reunión que pueda perjudicar al Estado español y al orden público,
y haré observar a mi clero igual conducta. Preocupándome por el
bien y el interés del Estado español, procuraré evitar todo mal que
pueda amenazarlo (a Solé, 1998: 21). 

56. Per entendre l’ús polític que el
Nuevo Estado va fer de l’Església ca-
tòlica, vegeu Di Febo (2002).



Festa i ideologia: la creació d’una nova identitat 225

A Lleida, Aurelio del Pino proposava també que la figura de
Franco fos considerada davant del món sencer com un model
de governant catòlic:

Lo que eleva a Franco a alturas alcanzadas por pocos en la historia
universal es su maravillosa labor en la transfiguración cristiana de
los individuos, de los fieles, de los pueblos y de las naciones. En
la labor titánica de Franco hay algo que está por encima de la re-
construcción de España, es su influencia eficacísima en el mundo
entero, al que con su conducta ejemplar, con su certero celo reli-
gioso, político, social, con su gigantesca labor de todos los días,
orienta por los salvadores caminos de la grandeza auténtica i tem-
poral eterna (a Solé, 1998: 21).

Després de la Guerra Civil, la societat lleidatana, i per extensió
la catalana i espanyola en general, van assistir a una extraor-
dinària efervescència religiosa. De la mateixa manera que el
règim franquista va penetrar en el si de la quotidianitat de la
postguerra, gràcies a un fort empoderament institucional i al
desplegament d’una constel·lació extraordinària d’actes civils,
nomenaments de jerarquies organitzatives i creacions de fortes
xarxes d’influència, l’Església catòlica també va experimentar
la seva pròpia divulgació religiosa. 

Les fotografies mostren un increment espectacular de l’as-
sistència als actes religisos, un augment del nombre de voca-
cions, la construcció dels seminaris, la reconstrucció dels
convents  i les esglésies, que va impulsar Acción Católica i que,
entre altres casos paradigmàtics, va permetre la rehabilitació de
l’església de Sant Pere de Lleida. També apareixen nous mites,
com el de Teresa de Jesús, “cristiana vieja” i “santa de la Raza”,
qui és proposada com a model per a les dones. De la mateixa
manera, el maig del 1939, Franco és consagrat “Caudillo por la
gracia de Dios” a l’església de Santa Bárbara, el dia següent de
la desfilada militar que va tenir lloc a Madrid (Di Febo, 2002). 

Tot plegat ho va fer de forma paral·lela al procés expansiu
de les institucions civils, estenent el seu domini i el seu llegat
en el si de la societat espanyola i responent a un intent de res-
tauració religiosa en l’imaginari social, des de principis dels
anys quaranta fins a la fi del règim. Aquesta ebullició de caràcter
religiós assimilava els trets catòlics a la pròpia identitat espan-
yola i pretenia el retorn de la societat a un catolicisme extrem,
jeràrquic i fortament disciplinat. L’Església catòlica va imposar
un fort dirigisme sobre la societat lleidatana de l’època fran-
quista. El catolicisme perseguia la restitució d’una certa rectitud
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en l’ordre moral establert i en el retorn dels espais tradicionals
i familiars, desarticulat durant els anys de la República57 i del
conflicte bèl·lic. Els esquemes del règim propicien una gran pre-
sència de l’Església en la vida diària de la societat lleidatana,
amb misses, festivitats, devocions i una forta presència de l’es-
tament religiós en tots els esdeveniments públics de la ciutat. 

Segons Joaquim Capdevila (2014), per estudiar la vida
religiosa d’aquestes dècades a Lleida, a Catalunya o a l’Estat
espanyol en general, cal tenir en compte la confluència de
cinc processos sociopolítics importants: 

— Cal tenir en compte, en primer lloc, la restauració catòlica
(o recatolització) amb què el catolicisme aborda la política i
la pràctica de la pietat durant la primera llarga dècada de la
postguerra. Aquesta restauració implica, segons l’autor, el
restabliment de les devocions més rellevants de l’època prè-
via i principalment al període comprès entre la segona meitat
del segle XIX i la Segona Repúblic. Cal tenir en compte, se-
gons Capdevila, que la recatolització que orienta la pietat
d’aquestes dècades respon a una segona restauració per part
de l’Església catalana i espanyola: “després d’una primera
restauració operada a partir sobretot dels anys seixanta del
dinou, orientada a contrarestar els avenços del liberalisme
(principalment) en el camp polític, del laïcisme i del mate-
rialisme en el terreny filosòfic i científic, i a compensar les
incisives erosions materials i simbòliques que han suposat a
l’Església les desamortitzacions i els actes de destrucció de
convents, esglésies o santuaris (Capdevila, 2014).  

— En segon terme, l’autor parla d’una potent legitimació polí-
tica tant de l’Església com de la religiositat durant aquest pe-
ríode. Aquest impuls catòlic es beneficiarà del seu caràcter
d’oficialitat única i, més enllà, d’un estatus de protagonisme
i preeminència en el marc del Nuevo Estado. 

— Relacionat amb aquesta segona qüestió, Capdevila destaca
la necessitat de valorar també l’hegemonia i l’estatus d’au-
toritat adquirida per l’Església en la vida religiosa, moral i
educativa del règim (hegemonia ideològica en el sentit més
ampli del terme. L’autor apunta que, quant a aquest darrer
aspecte, s’ha de tenir en compte que després de la derrota de
les forces de l’Eix en la Segona Guerra Mundial, el paper

57. Els partits republicans i el partit
socialista integrats en el Gobierno
Provisional que es va formar després
de la caiguda de la Monarquia el 14
d’abril del 1931 compartien la idea
que un dels principis bàsics del nou
regim republicà havia de ser la sepa-
ració entre l’Església i l’Estat. Tot i
que discrepaven sobre l’abastament
que havia de tenir aquesta secularit-
zació, a grans trets, els principis bà-
sics del republicanisme preveien
posar fi als anys de confessionalitat
religiosa. 
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protagonista de la Falange Española Tradicionalista (FET)
en l’ordre ideològic es desinfla considerablement, de manera
que el principal factor de legitimació ideològica del règim
serà exercit, de facto, per l’Església (Capdevila, 2014). En
aquest sentit, cal tenir en compte que la moral religiosa ins-
pirarà l’ordenament jurídic, civil i social del franquisme. 

— En quart lloc, l’autor destaca el tancament (la “cerrazón”)
d’Espanya i l’aïllament del règim durant les dècades com-
preses en els decennis de l’autarquia (el primer Pla d’es-
tabilització és del 1959). 

— Finalment, cal destacar el replegament rural (o rerualització)
de la vida espanyola i catalana d’aquest període. El retorn a
la importància del camp suposa una revalorització de les fes-
tes locals tradicionals, totes d’origen o de caràcter religiós.
Aquest fet implicarà un reforçament dels valors religiosos
de totes les festes, inclòs aquelles que tenen una dualitat re-
ligiosa i profana, com són, per exemple, les festes majors. 

Tal com observa Capdevila, l’Església es va convertir en una de
les principals institucions de legitimació del règim franquista,
oferint el seu suport moral, institucional i doctrinal al règim i
participant de forma activa en el seu entramat polític. Si bé, du-
rant els primers anys de la dictadura, l’Església va compartir
amb la Falange el monopolig de les narratives de legitimació,
aquella aconsegueix imposar-se i convertir-se en la tradició que
acabarà per dotar d’eines narratives a la dictadura de Franco.

Ja durant la Guerra Civil, els alts quadres de la jerarquia
catòlica espanyola van donar el seu suport i la cobertura ideo-
lògica necessària per enfrontar la rebel·lió militar, convertint-la
en una Creuada contra el mal i justificant les seves accions
bèl·liques, primer, i la seva forta presència institucional, després.
De forma paral·lela, un cop acabat el conflicte, el règim de
Franco es va apropiar del sentit providencial que li oferia l’Es-
glésia catòlica i va obtenir així els arguments transcendentals
necessaris en el seu intent de legitimar-se en el poder. 

Totes dues institucions coincidien ideològicament en els
aspectes més bàsics de l’estructura ideològica. A escala local,
tant l’Església com l’Estat van exercir una col·laboració ín-
tima i fidel. Les autoritats del partit eren els primers en acudir
a les esglésies les quals, segons demostren les fotografies,
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s’adornaven amb banderes espanyoles i amb els símbols pro-
pis de la dictadura. El Frente de Juventudes comptava amb
el seu guia espiritual, els sindicats van tenir el seu assessor
religiós i les escoles també van col·locar els principals sím-
bols del règim a les seves parets. 

En l’àmbit local, el poder era monolític: ajuntament, partit,
empreses i església van comulgar amb la restauració ideològica
i material del règim, assegurant-se així, al mateix temps, el seu
suport (Paya, 2008: 447). Aquesta complicitat també es va fer
patent en els privilegis que Franco va oferir a l’Església, a canvi
d’enaltir el règim des dels altars. Se li va aportar diners, exemp-
cions fiscals, estatuts independents i el monopoli de l’ensenya-
ment de primària i secundària, entre d’altres. 

Segons explica Belén Solé, l’Església del franquisme a
Lleida segueix els mateixos postulats i comportaments que la
resta de l’Estat. En paraules de la mateixa autora, “si alguna
característica específica se li pot atribuir és precisament
haver-los portat fins a nivells extrems dins del conjunt de Ca-
talunya” (1998: 29). Cal tenir en compte que, dins de la Ca-
talunya republicana, la província de Lleida va ser la que va
patir un major nombre de víctimes mortals. Fins i tot en el
conjunt de l’Estat espanyol, Lleida va ser (després de Barbas-
tre) la diòcesi que va perdre un major nombre de religiosos
(Solé, 1998: 29). Com a contrapartida, aquesta experiència
traumàtica va generar, un cop acabada la Guerra Civil, el mite
de la “cristiandat victoriosa” (Solé, 1998: 24), el qual va ani-
mar una religiositat triomfalista i aparatosa que es vertebrà, a
través d’Acció Catòlica i d’altres organitzacions de caràcter
religiós, en múltiples manifestacions de carácter públic. 

La història franquista s’escriu també en termes míticore-
ligiosos. Els seus imaginaris socials construeixen uns relats
que adopten la religió com a forma particular de legitimació
teocràtica. Són narracions que dibuixen una estreta relació
entre l’Estat i els valors eterns de la cristiandat i on el règim
franquista adquireix una forta legitimació de caràcter religiós.
Les imatges de l’arxiu fotogràfic de Josep Porta confirmen, en
major o menor mesura, els aspectes destacats per Capdevila i
visibilitzen l’estreta relació de reciprocitat que, en el període
franquista, existia entre l’Església i l’Estat. 

Com veurem, es tracta d’una relació que es materialitza
a través d’un degoteig constant de relacions socials entre les
dues institucions, en un intercanvi simbòlic, insistent i reiterat,
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i en una forta correspondència comunicativa entre tots dos es-
taments socials. Les fotografies també ofereixen les eines ico-
nogràfiques necessàries per detallar la instrumentalització
política que l’aparell administratiu del Nuevo Estado feia de
la institució religiosa entorn les devocions i els mites catòlics
de caràcter popular, utilitzats en benefici propi i fora de les
fronteres estrictament religioses. 

Les fotografies estudiades dibuixen tres àmbits temàtics
que permeten explicar la construcció d’aquest imaginari mi-
ticoreligiós:

1. Franco com a agent de la providència: Els relats construïts
pel règim descriuen el Caudillo com un representant de la
voluntat divina i com un ferri defensor de la nació espanyola. 

2. El mite de la Cruzada: L’imaginari dibuixa Espanya com a
nació escollida per Déu i reforça l’equiparació entre l’essèn-
cia de la nacionalitat espanyola i el catolicisme. La lluita
entre el bé i el mal es tradueix en un combat ideològic entre
l’Espanya nacionalcatòlica i l’anti-Espanya. 

3. Festes i celebracions: La recuperació i la preeminència de
les festes religioses se sumarà a les celebracions pròpies
del Nuevo Estado (descrites amb anterioritat). Totes dues
conformaran els dos àmbits a través dels quals es confi-
gura el calendari festiu anual del règim58. 

En definitiva, es tracta d’una instrumentalització que es tra-
duirà en una excepcional efervescència religiosa, en una uti-
lització política dels esdeveniments de caràcter religiós i en
una forta presència de l’Església en tots els àmbits de la so-
cietat franquista. 

El règim franquista es va servir de la instrumentalització
política de la religió entorn de devocions i mites religiosos po-
pulars, reprenent símbols religiosos clau en la història del país
per la seva defensa del catolicisme i per dibuixar una imatge de
continuïtat amb el passat. Els relats construïts a partir de les de-
vocions cristianes construeixen una estreta vinculació entre la
nació i el catolicisme. Una de les efemèrides més populars ce-
lebrades a Lleida durant el franquisme és la festivitat de Sant
Jaume, interpretat com un guerrer contra la infidelitat. Aquest
sant, segons explica la llegenda, havia prestat la seva protecció

58. Segons Solé, les festes que con-
formen el calendari festiu religiós
durant el franquisme tenen les
seves arrels en la tradició cristiana,
fonamentalment, tot i que recullen
elements de la tradició romana i
jueva (1998: 74).
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durant la reconquesta cristiana contra els musulmans. El règim
el recupera com a símbol de lluita a favor del bàndol nacional. 

D’altra banda, la devoció al Sagrat Cor de Jesús, venerat
en diverses ocasions també a Lleida, identificava Espanya amb
una nació escollida per Déu, a partir d’una revelació que hauria
fet a Valladolid l’any 1733: “Reinaré en España y con más be-
neración que en otras partes” (a Lara, 2006: 12). Un altre dels
símbols amb una gran càrrega política, com hem vist, són les
creus als caiguts que, a diferència del que passa en altres països
europeus on els monuments als soldats caiguts són laics, reflec-
teixen una interpretació de la Guerra Civil com una Cruzada. 

La instrumentalització política de la religió va utilitzar,
entre altres qüestions, les devocions i els mites religiosos po-
pulars per oferir una imatge de continuïtat amb el seu passat.
En un treball pioner sobre la utilització política de l’esfera
sagrada, Giuliana di Febo analitza el recurs de les formes ba-
rroques de religiositat a l’Espanya franquista amb finalitats
polítiques. La seva anàlisi es basa, sobretot, en la figura de
Teresa de Àvila com a protagonista de la lluita contra el pro-
testantisme (Di Febo, 2002).   

En aquest sentit, en les imatges del fons Porta s’hi fan pa-
lesos, poc o molt, els aspectes esmentats i permeten contextua-
litzar i il·lustrar aquest procés de recatolització del que parla
Capdevila. Les fotografies revelen la multiplicació de les apa-
ricions públiques de l’Església en contextos no pròpiament re-
ligiosos i el consegüent desplegament de l’experiència catòlica
arreu del territori lleidatà. Dit d’una altra manera, les imatges
estudiades assenyalen la temptativa d’un procés polític de res-
tauració religiosa (o recatolització), un cop acabada la Guerra
Civil (Capdevila, 2014). Es tracta d’una temptativa simbòlica
de caràcter colonitzador que es tradueix en l’expansió d’una
constel·lació important d’actes i celebracions religioses de tot
tipus. Celebracions que, com s’anirà veient, dibuixaran una es-
glésia catòlica centralitzadora i triomfant i que tornarà a ocupar,
de forma monolítica i monopolitzadora, l’espai públic que havia
deixat d’ocupar durant el període republicà. 

La institució religiosa, en connivència i col·laboració amb
els aparells polítics estatals, i en el seu procés de concepció dels
imaginaris oficials en el temps postguerra, generarà un procés
de colonització d’aquells espais que tradicionalment li han estat
aliens. La cúria sortirà del temple, l’enclavament que per defi-
nició li és propi, i s’exhibirà en una gran diversitat d’espais. Són
espais que, a priori, no li pertanyen ni li corresponen. El carrer,
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l’Administració pública, les institucions privades, els centres
educatius i, evidentment, els temples de la ciutat es convertiran
en els escenaris habituals de l’Església catòlica durant tots els
anys del règim franquista. Aquesta presència insaciable en tots
els espais de la societat generarà una simbiosi que permetrà per-
filar, simbòlicament i física, una correspondència comunicativa
entre l’aparell polític i la institució religiosa, arribant fins i tot a
desdibuixar-se les fronteres que separen totes dues institucions: 

Processó del Corpus
Christi, per l’actual avin-
guda Francesc Macià de
Lleida (1952).

Acte a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Lleida,
amb el bisbe Aurelio del
Pino Gómez assegut a la
cadira presidencial (any
desconegut). 
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Cerimònia religiosa a cà-
rrec de l’Associación Ca-
tólica (any desconegut). 

Així doncs, acomodada en el franquisme, l’Església va
multiplicar les seves manifestacions públiques en contextos i si-
tuacions diversos, fent-se molt visible arreu de la ciutat de
Lleida, tal com s’esdevé en general. És així que a través de les
festes religioses –cerimònies eucarístiques, processons,  mis-
sions de tipus divers...–, la jerarquia religiosa, compel·lida per
un desig recristianitzador i més pròpiament recatolicitzador, més
enllà dels temples, es projecta de nou en llocs que no li són pro-
pis, contribuint així a la sacralització de l’Estat. 

A Lleida, la institució eclesiàstica va fer-se visible en es-
pais tan diversos com, per exemple, la Creu Roja i la Materni-
tat (durant el repartiment dels regals dels Reig Mags l’any
1943 i el 1950), a l’estació de trens (en el marc de l’arribada
del nou bisbe de la diòcesi, Aurelio del Pino Gómez l’any
1947), a les escoles i els carrers de la ciutat (en actes diversos),
a l’hospital Santa Maria (amb motiu d’una festa religiosa ce-
lebrada l’any 1955) i al Teatre Principal de la ciutat (durant
una celebració d’Acció Catòlica), entre molts d’altres. 

L’espai no religiós es colonitzat ritualment i simbòlica pel
discurs nacionalcatòlic. El tipus de religiositat que s’implanta
i s’institucionalitza es caracteritza pel predomini de les expres-
sions externes i per l’ocupació dels espais públics, i els con-
verteix en marcs de socialització religiosopolítica, i
d’integració i dominació simbòliques, semblantment, d’altra
banda, al que s’esdevé en les festes institucionals de caràcter
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civil. Tingui’s en compte en aquest sentit que, d’acord amb el
que és un fenomen general, les celebracions oficials de la
Lleida franquista malden per reforçar la síntesi entre nació i
catolicisme i construir un relat simbiòtic, en virtut del qual
totes dues faccions s’uneixen per naturalesa.

5.4.1. Franco com a agent de la providència

El franquisme, gestat durant la Guerra, recorre activament a tots
els rituals religiosos susceptibles de ser utilitzats amb connota-
cions politicopatriòtiques. Alguns d’aquests rituals, com les pro-
cessons per la via pública, havien estat prohibits durant el primer
bienni de la II República i novament amb l’inici de la Guerra. 

Un dels exemples més violents simbòlicament de l’estreta
relació entre l’autoritarisme nacionalista del franquisme i el ca-
tolicisme orgànic i neointegrista del Nuevo Estado és el tracta-
ment que Franco rebia com a líder diví. La legitimitat teocràtica
descansava en la idea d’Espanya com una nació providencial-
ment escollida i es vinculava també a la concepció d’un líder
carismàtic enviat per Déu. 

El 12 de setembre del 1936, Franco era proclamat “Gene-
ralísimo de los Ejércitos”. Dues setmanes més tard, el dia 28, la
Junta de Defensa Nacional, reunida a Salamanca, va publicar el
seu nomenament, que es va decretar al dia següent. Havia co-
mençat la concentració de poders que faria del general Francisco
Franco Bahamonde un dels dictadors del segle XX que més anys
es mantindria al poder. Dos mesos més tard, una estàtua de
Franco ja presidia la plaça Major de Madrid. 

Tot i que la creació de la imatge carismàtica del dictador
va efectuar-se a través de la paraula (tasca en què van participar
escriptors, periodistes i poetes, entre altres), la imatge gràfica
també va contribuir de manera intensa en la construcció del mite
de Franco; i això a través de l’art, la fotografia i el cinema. Cal
recordar en aquest sentit que una de les mesures que el mateix
Franco va prendre per consolidar el seu domini i la seva autoritat
va ser la difusió iconogràfica de la seva persona presentada en
múltiples facetes (Llorente, 2003: 47).

Des del final de la Guerra Civil, s’inicia un ràpid procés de
creació i fixació de la figura del nou dictador. El seu rostre serà
constantment reproduït en cartells, fotografies, quadres i bustos.
A pesar de les seves limitacions físiques, la seva figura adquirirà
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grans dimensions i serà omnipresent en la propaganda del règim,
que en fa un mite fundacional, un Cèsar victoriós, que encapçala
una empresa messiànica. 

Les fotografies del fons Porta mostren clarament la multi-
plicació de les imatges de Franco que presidien els despatxos
de les institucions lleidatanes:

Acte de presa de possessió
del nou governador civil

de Lleida, Sr. José Aparicio
Calvo Rubio (1970)59.

59. Segons La Mañana, provinent
de terres andaluses i sota l’atenta
mirada de les més altes institucions
locals i provincials, acompanyat de
camarades, col·legues, companys i
amics diversos, José Aparicio Calvo
Rubio va prendre possessió, el 6 de
febrer del 1970, del seu nou comès
institucional. I ho va fer per partida
doble. A les 13.00 de la tarda d’a-
quell divendres de principis dels
anys 70, se l’esperava al Saló del
Tron del Palau del Govern Civil de la
ciutat, on pendria possessió del seu
càrrec de Governador Civil de la ciu-
tat de Lleida. Mitja hora més tard, a
les 13.30, el local de la Falange aco-
lliria el seu nou nombrament com a
cap provincial del “Movimiento”. 

Acte de presa de possessió
del nou governador civil

de Lleida, Sr. José Aparicio
Calvo Rubio (1970).
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60. Com a complement al capítol de
cessaments i dimissions que es ve-
nien produïnt en les úlitmes setma-
nes, el diari “Ya” publicava, el 7 de
novembre del 1974, en la seva
coumna d’informació política i “a
mode de rumor i  pre-notícia”, un
llistat amb els possibles nous gover-
nadors civils d’un total de nou capi-
tals de província. Entre els escollits,
hi havia el senyor Miguel Breva Fe-
rrer, un advocat de l’Estat que figu-
rava com a presumible candidat per
a ocupar el càrrec de màxima autori-
tat de la ciutat de Lleida. El 9 de no-
vembre d’aquell mateix any, el
Consell de Ministres, reunit al Palau
del Pardo de Madrid, conegut centre
neuràlgic de les grans decisions polí-
tiques del moment, feia efectiu el
nomenament dels nou nous gover-
nadors civils i caps provincials del
“Movimiento” (de Tenerife, Guipuz-
koa, Bizkaia, Oviedo, Girona, Ou-
rense, Segòvia, Saragossa i,
evidentment, de la ciutat de Lleida).
El fins ara màxim mandatari de la
província, el senyor José Aparicio
Calvo Rubio, deixava el seu càrrec a
mans de Miguel Breva Ferrer, un ex-
perimentat jurista nascut a Castelló
de la Plana l’any 1940, advocat de
l’Estat i membre actiu del Consell
Provincial del “Movimiento”. Dues
setmanes després d’aquesta desig-
nació institucional a la capital espan-
yola, concretament el dissabte 23 de
novembre de l’any 1974, en un acte
solemne d’investidura al Palau de la
Paeria de Lleida, el senyor Miguel
Breva Ferrer, provinent de Castelló
de la Plana, prenia possessió de la
seva nova comesa. Ho feia al mateix
temps que José Aparicio Calvo Rubio
deixava la seva plaça a l’ajuntament
de la capital del Segrià i passava a
ocupar la mateixa direcció admins-
trativa, aquest cop, però, a la ciutat
de Múrcia. 

Acte de comiat del gover-
nador civil, José Aparicio
Calvo Rubio (a l’esquerra
de la fotografia) i de
presa de possessió del
nou governador civil, el
també advocat Miguel
Breva Ferrer (a la dreta
de la fotografia)60.

Aquestes fotografies, emplaçades en el seu lloc ordinari,
capten accidentalment la representació icònica de Franco i per-
meten interrogar-nos sobre les formes amb què el dictador és
presentat iconogràficament durant el règim.  De la figura de
Franco,  el seu rostre n’esdevé el motiu principal; tant és així
que es converteix en la imatge simbòlica per excel.lència en
tota l’esfera pública de l’Estat. Aquesta universalitat icònica
representa la metonímia del poder i equipara la figura de
Franco amb altres personalitats mítiques i bíbliques tradicio-
nals, i més ençà, amb altres líders totalitaris. 

En efecte, les imatges analitzades recullen un bàsic dels to-
talitarismes del segle XX: la personificació del poder de l’Estat
en una sola persona. Quant al franquisme, això es tradueix en
una iconografia individualitzada de la figura de Franco, que
adopta formes artístiques diverses: gravats, pintures, bustos, es-
tàtues esqüestres, etc. El posat altiu, cabdillesc, amb la mirada
fixada enllà, són trets comuns de les representacions de Franco.
La seva imatge, repetida en les institucions lleidatanes, serveix
per individualitzar en la seva persona el règim i per dibuixar una
autoritat omnipresent, de dimensions fins i tot divines. 

Les fotografies, a més, mostren, sovint, com la figura de
Franco serveix d’escenari ideal per a la congelació de la memò-
ria. Es tracta d’un ritual que, repetit en diverses ocasions, recull
les autoritats locals sota la imatge del seu superior, ésser suprem
per sobre de totes les coses. La figura del dictador, omnipresent
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Enterrament del bisbe
Dr. Moll. (1943).

Acte de celebració de la
Mare de Déu del Carme.

(1952).

a pesar de la seva absència, els vetlla de ben a prop. És, igual
que Déu, l’ull que tot ho veu i al qual es venera. Es tracta d’una
representació iconogràfica que suggereix, a banda d’una iden-
titat d’identificació divina, la verticalitat del règim: el poder es
distribueix de dalt a baix i Franco, tocat per Déu i amb el do de
la ubiqüitat, cedeix els seus poders a les autoritats locals, a les
quals, tanmateix, no deixa d’observar. 
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Visita oficial del nou go-
vernador civil de Lleida,
José Aparicio Calvo Rubio
a la Paeria. (1970).

Franco es converteix així en l’epicentre d’unes festivitats
que, com hem vist, són metòdiques i sistemàtiques en la seva
composició ritual. Any rere any, les celebracions es repeteixen
de forma immutable, generant un temps cíclic on, amb la cele-
bració de cada efemèride, el temps sembla detenir-se i, en certa
manera, tot torna a començar. En elles, Franco es converteix en
un protagonista destacat. Un protagonista que, a pesar de la seva
absència, adquireix una dimensió escultòrica, divina i immune
a l’erosió del temps.

La construcció iconogràfica del mite de Franco s’interessa,
sobretot, en crear la imatge d’un dictador enviat per Déu. Es
tracta d’un líder que respon als designis celestials i que, a dife-
rència del seu predecessor José Antonio Primo de Rivera i dels
nombrosos herois caiguts en el camp de batalla, no derrama la
sang que s’havia vessat durant els anys del conflicte bèl·lic. En
aquest sentit, el relat i la iconografia franquista creen dos mites
polítics amb grans connotacions religioses: Franco i José Anto-
nio, presentats com a enviats divins i guies messiànics i creant
una analogia entre la figura de l’”Absent” i Crist. 

Així, tot i la seva aparent puresa, durant les seves visites a
la ciutat de Lleida, Franco apareix sempre vestit amb l’uniforme
militar. Aquest abillament emula el seu poder bèl·lic i gloriós,
signe de la responsabilitat històrica que els relats oficials li ha-
vien atorgat. La seva imatge, a mig camí entre la constant vigi-
lància que requereix una posada en escena militar i la
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responsabilitat històrica que li ofereix el designi diví, posseeix
certes connotacions místiques i espirituals. 

A més, la seva imatge evoca la tendència a apoderar-se dels
espais urbans, ja sigui d’aquells que tenen connotacions polí-
tico-militars, com d’aquells espais religiosos. Aquesta particu-
laritat converteix la ciutat en un espai de visibilització del
carimsa de Franco. 

Així ho suggereix, per exemple, la següent fotografia: 

Visita oficial de Franco a
Lleida (1963).

Una fotografia similiar la trobem l’any 1968, durant la vi-
sita de Fraga Iribarne. La reiteració d’aquestes imatges ens con-
dueix a una explicació del règim en termes divins. Aquestes
imatges dibuixen un lligam entre allò sobrenatural (la divinitat)
i la sacralització de les institucions, que es converteixen d’a-
questa manera en espais amb un poder divinitzat i omnipotent.
Per tant, continuant amb la sacralització iniciada durant la gue-
rra i els primers anys de la dictadura, en les celebracions s’hi
insinua una constant preocupació per exaltar, en clau divina i
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mitificada, el carisme religiós, polític i militar no tan sols de
Franco, sinó també dels membres del seu govern.  

Visita oficial de Fraga Iri-
barne a Lleida (1968).

Aquestes imatges confirmen la reciprocitat entre l’Estat i
l’Església. En la foto de la pàgina anterior, l’espasa i la creu s’u-
neixen sota el guiatge del caudillo i amb el beneplàcit de la je-
rarquia catòlica. La creu, instrument sobre el qual mor Jesucrist,
esdevé el símbol de la victòria i de la salvació cristiana a pesar
del dolor de qui hi és crucificat. En aquest cas, aquesta relíquia
cristiana santifica Franco i transcendeix el seu significat a la
seva persona que, més enllà de la seva existència natural, es con-
verteix en un líder diví a la terra: un líder assenyalat, marcat
pels designis i per la llum celestial. Aquesta imatge evidencia,
amb un gran misticisme, la transferència dels poders de Déu a
la figura de Franco i dibuixa la seva imatge com el “pare de
tots”. Franco es converteix així en un pare col·lectiu. 



Festa i ideologia: la creació d’una nova identitat240

Aquesta missió paternal es propaga també entre el col·lec-
tiu d’autoritats franquistes locals, les quals prenent el relleu de
l’absència física de Franco, apareixen sovint representades com
una figura protectora que com la del pare, el germà o el fill, vet-
llen per la comunitat i pels seus fidels. La posada en escena és
important. Diverses són les fotografies que mostren actituds pa-
ternals dels líders davant els seus fidels, mentre que altres en-
senyen les autoritats locals submergides entre la multitud que
exhibeix la seva fidelitat i la seva lleialtat al règim:

Acte de consagració del
nou bisbe de Lleida,

Ramon Malla i Cal, a la
catedral de Lleida.

(1968)61.

61. En la seva edició del 20 d’octu-
bre del 1968, el Butlletí Oficial del
Bisbat de Lleida anunciava l’arribada
i la consagració del nou bisbe de la
diòcesi de Lleida, vacant durant 18
mesos després de la mort d’Aurelio
del Pino Gómez (prelat de Lleida
entre el 1947 i el 1967). Ramon
Malla Cal, “un home jove, amable i
sezill”, segons La Mañana, prendria
possessió del seu càrrec el 27 d’oc-
tubre del 1968, coincidint amb la
festivitat de Cristo Rey (La Mañana,
27 d’cotubre del 1968). 
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Fira de Sant Miquel a Ba-
laguer. Actes de la visita
oficial del ministre d’Agri-
cultura, Manuel Fraga Iri-
barne. En aquesta
fotografia una autoritat
local besa la mà al bisbe
de la Seu. (1968).

Visita oficial a Lleida de
Francisco Franco, acte a la
rambla de Ferran. (1963).
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Visita oficial a Lleida de
Francisco Franco. Acte d’i-
nauguració de la residèn-

cia de Sant Anastasi.
(1959)62.

62. Com ja venia anunciant dies en-
rere el diari oficial del règim, l’ob-
jectiu d’aquella visita era inaugurar
el nou Col·legi Menor de “Sant
Anastasi”; una residència d’estu-
diants del Frente de Juventudes
que, amb un pressupost total de set
milions de les antigues pessetes,
havia de donar cobertura “intel·lec-
tual i religiosa” a aquells estudiants
que, sense casa a Lleida, volguessin
cursar els seus estudis a la ciutat. A
banda de les sempre presents auto-
ritats locals i provincials, l’Avinguda
d’Aragó, saturada de gom a gom,
comptava també amb la presència
de centenars de persones que no
volien deixar perdre l’oportunitat de
donar la benvinguda al Generalí-
simo. Amb pancartes commemorati-
ves i els balcons engalanats, els
veïns i veïnes de la ciutat, així com
diversos grups folclòrics, delegats
locals del Frente de Juventudes, re-
presentants dels centres agrícoles
de la capital i dels seus voltants, al-
gunes associacions esportives espe-
raven impacients, des de dos quarts
de sis de la tarda, l’arribada del Cap
de l’Estat. Així, acollits per les multi-
tuds oficials i ciutadanes, Francisco
Franco i la seva esposa Carmen Polo
baixaven del cotxe i, amb l’himne
espanyol de fons, rebien els honors
i les salutacions institucionals de les
autoritats locals i provincials (La Ma-
ñana, 30 de juny del 1959). 

Tornant a l’anàlisi del mite de la providència, construït
pels relats oficials durant el règim franquista, cal estudiar
amb detall les imatges de la visita que Franco va fer a la ciu-
tat de Lleida l’any 1963, les quals són plenament reveladores
d’aquesta construcció de la figura del líder com a agent de
la divinitat. Il·luminat pel designi diví i tal com simbolitza
la fotografia exposada més amunt, a Franco, líder del règim,
se’l despulla al·legòricament dels seus trets humans i se’l
transfereix a una esfera separada, la de la divinitat. 

Els relats mítics del règim estableixen un paral·lelisme
entre els poders de Déu en el cel i els poders del dictador sobre
la terra. Aquesta transferència de poders es manifesta en una
fonamentació divina de la figura del dictador, que aconseguirà
així la legitimitat teocràtica que defineix Espanya com la nació
escollida i que es vincularà, al mateix temps, a la concepció
d’un lideratge carismàtic enviat per Déu. 

En coherència amb això, Pilar Primo de Rivera, en dirigir-
se als assistents al VIII Congrés Nacional de la Secció Femenina
el gener del 1944, va referir-se a Franco com “nuestro señor en
la tierra” i el mateix dictador ho explicitaria també en reconèixer
que “Dios nos ha confiado España” (Jiménez, 1980: 87). La
frase “Una patria, un profeta y un Caudillo” s’escrivia també,
al llarg dels primers anys de la dictadura, en les pancartes que
presidien les concentracions i celebracions públiques. Aquesta
sentència, amb certes ressonàncies teleològiques, posa de ma-
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nifest els nexos que s’estableixen entre la naturalesa humana i
la naturalesa divina del dictador i que sustentaran els relats mí-
tics que permeten la construcció del mite de Franco. 

Particularment interessant és la visita que el caudillo va
fer a la ciutat de Lleida el 30 de juny del 1963. El programa
d’actes que publicava el diari La Mañana recull la celebració
d’una missa d’Acció de Gràcies, dedicada al mateix dictador.
Com veiem en les fotografies, a la porta de la Catedral, l’es-
perava el bisbe de la Diòcesi de Lleida el qual, engalanat amb
la tradicional capa pluvial, va saludar el cap de l’Estat, tot
oferint-li besar el seu Lignum Crucis. 

Aurelio del Pino Gómez esperava l’arribada de Franco
“sota pal·li”, un privilegi que, tradicionalment, tan sols ha-
vien tinguts les altes jerarquies eclesiàstiques. El líder del
règim, avituallat amb la vestimenta militar (símbol de la seva
constant vigilància i de la responsabilitat història que havia
assumit) heretava així la tradició de la Monarquia Catòlica
que atorgava el dret de presentació dels bisbes i el costum
d’entrar sota pal·li en els temples. 

Sota el pal·li i també sota l’antenta mirada de les desenes
d’autoritats allí congregades, Francisco Franco i el Bisbe de
Lleida van entrar a la Catedral nova de la ciutat. Tots dos,
acompanyats de diverses autoritats religioses, es van dirigir
al tron que s’havia col·locat expressament sota l’Evangeli,
just al costat dels caps de les cases civil i militar. La missa
va servir per mostrar els “sinceros y profundos sentimientos
de admiración, gratitud y afecto inquebrantable” que els llei-
datans i els fidels oferien als principis del Movimiento i a la
figura del seu màxim exponent, el General Francisco Franco.
A banda d’obsequiar el Generalísimo amb el seu reconeixe-
ment públic, la cermiònia va servir també per posar de ma-
nifest els beneficis que la dictadura franquista havia concedit
a la ciutat de Lleida:

Durante mi estancia en esta amadísima ciudad, se ha duplicado la po-
blación, las empresas se han centuplicado, la cultura y la técnica han
crecido en términos impresionantes y la riqueza ha alcanzado niveles
increíbles, siendo la huerta de Lérida una de las mejores del mundo y
sus centrales eléctricas fecundísimas hasta el punto de suministrar flu-
ídos a alguna central extranjera con sincero espíritu amistoso63. 

L’Església va concedir aquesta prerrogativa honorífica al cap
del Règim franquista, assimilant-lo, en conseqüència, als mà-
xims representants de Déu a la terra:

63. La Mañana (1 de juliol del
1963).
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Visita oficial de Franco a
Lleida (1963). 

Visita oficial de Franco a
Lleida (1963). 
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Visita oficial de Franco a
Lleida (1963). 

Visita oficial de Franco a
Lleida (1963). 

Aquestes darreres imatges són un testimoni directe del
tracte privilegiat que el dictador va rebre per part de l’Esglé-
sia catòlica no només durant la seva visita a Lleida, sinó
també al llarg dels més de trenta anys d’implantació del
règim. D’acord amb aquests plantejaments, la figura de
Franco no se situa extramurs de l’església, sinó dins seu, in-
corporant els mateixos objectius per realitzar i amb un sentit
de revelació a la terra, convertint-se en un interlocutor privi-
legiat entre la divinitat i la humanitat. 
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Sovint es tractat com una autoritat divina. En la següent
fotografia, Franco serà ubicat a la dreta, la part de l’Evangeli,
la més noble de l’Església:

Visita oficial de Franco a
Lleida (1963). 

L’equiparació del Caudillo amb el món sobrenatural
s’imposa en l’imaginari col·lectiu, a través del seu contacte
directe amb les relíquies catòliques i a través també del seu
protagonisme en les cerimònies religioses. Franco es conver-
teix així, en els imaginaris iconogràfics i simbòlics del fran-
quisme, en un agent de la providència, en un representant de
la voluntat divina i en un ferri defensor de la civilització, la
moral i la nació espanyoles. 

5.4.2. El mite de la Cruzada64

Ja podem afirmar, doncs, que el nacionalcatolicisme va ser
una de les principals senyes d’identitat de l’Espanya sorgida
de la Guerra Civil. Segons aquesta doctrina politicoreligiosa,
la pàtria i el credo, exercits des de la localitat, esdevenen
pràctiques consubstancials a la personalitat i al caràcter es-
panyol i, per extensió, franquista. L’objectiu d’aquestes ac-
tuacions és el de consolidar la síntesi entre allò “nacional” i
allò “catòlic”, a través del reforçament religiós de les seves

64. Antonio Machado ja es referia a
la divisió interna de l’Estat espanyol
quan recitava a Campos de Castilla
“Españolito que vienes al mundo /
te guarde Dios / una de las dos Es-
pañas / ha de helarte el corazón”. 
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manifestacions polítiques i de l’intercanvi simbòlic i bilateral
de les expressions que els són pròpies. 

Segons Giuliana Di Febo:

L’anacrònic univers miticoreligiós originat per la “guerra-croada”
no només genera la macrorrepresentació del nacionalcatolicisme
–fundat en l’assimilació de la identitat nacional amb el catolicisme
conservador i tradicional– sinó la pròpia consagració de Franco
com a cap provindencial. De fet, el caudillatge troba la seva afir-
mació en cultes i cerimònies i en litúrgies civils. En aquest sentit,
les desfilades militars, durant molts anys solemnes celebracions
de mobilització i recomposició nacional al voltant del Caudillo
conductor i pater patriae, no són tan sols una expressió d’una li-
túrgia secularitzada amb un missatge epicosalvífic, amb els seus
símbols i les seves cerimònies. Acompanyats sovint per actes pro-
moguts per l’Església es fonen, per a l’imaginari col·lectiu, en una
única representació patriòtica, militar i religiosa (2002: 11-12). 

A més, davant de la carència d’una legitimació social o d’un
procediment democràtic que avali la seva presència en el
poder, la invocació sobrenatural es presenta com un meca-
nisme útil de legitimació de l’autoritat establerta i de gene-
ració d’un ampli conscens social. Des d’aquesta perspectiva,
l’ús polític de la religió es converteix en un poderós instru-
ment que permet la legitimació no només d’un ordre social
determinat i de les autoritats que el representen, sinó també
en un mecanisme de consolidació d’una específica concepció
de l’Estat i de la comunitat65. 

La conversió del règim franquista en un relat miticoreligiós
té les seves arrels en el desenvolupament del mite de la “Cru-
zada” (o de la guerra santa d’alliberament), encunyat sobretot
per les altes jerarquies de l’Església catòlica i convertit en una
de les primeres narratives de justificació del règim. A través d’a-
quest relat, la història més recent d’Espanya és narrada com el
lliurament d’una batalla contra el mal. Segons aquesta versió de
la història el règim neix de forma legítima ja des del seu origen,
ja que va permetre l’enderrocament d’una República il·legítima,
mitjançant la sublevació que va desembocar amb una guerra
civil. En aquest sentit, les fotografies demostren la sistemàtica
construcció d’una simbologia visible i omnipresent destinada
majoritàriament a mitificar la “Cruzada”, així com els seus màr-
tirs. Aquests signes de la victòria constitueixen un procés de so-
cialització política i de legitimació del règim franquista.

Es tracta d’una explicació que retorna a les tesis de Mar-
celino Méndez Pelayo66 i que dibuixa la pàtria espanyola com

65. Per entendre el procés de potiti-
zació de l’esfera sagrada per part
del règim franquista, veure Di Febo,
2002. 

66. El mite de l’Espanya dividida en
dos té el seu origen al segle XIX, en
un personatge anomenat Marcelino
Méndez Pelayo. Els relats que es
crearan a partir de la lectura dels
seus textos construiran la idea d’una
Espanya històricament enfrontada.
El mite de Marcelino Méndez Pelayo
es va usar per mantenir viva la frag-
mentació binària de l’Estat espanyol.
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una nació escollida per Déu, la qual té com a objectiu la de-
fensa del cristianisme i de la puresa nacional per sobre de
totes les coses. Aquest relat miticoreligiós desnaturalitza així
la Guerra Civil i construeix una visió de la societat  dividida
entre el bé i el mal, que acull dos grups antagònics formats,
d’una banda, per la comunitat “nacional” i, de l’altra, per
l’alteritat i pel comunisme a combatre. 

El paper de la jerarquia eclesiàstica en la construcció d’a-
quest discurs va ser transcendental. En aquest sentit, l’agost del
1936, el bisbe de Pamplona, Marcelino Olaechea, deia:

No es una guerra la que se está librando, es una cruzada, y la Iglesia
mientras pide a Dios la paz y el ahorro de sangre de todos sus hijos
–de los que la aman y luchan por defenderla y de los que la ultrajan
y quieren su ruina– no puede ser menos que poner cuanto tiene a
favor de los cruzados (Lara, 2006: 5).

A mesura que l’exèrcit va ocupant el territori republicà, la le-
gitimació del Nuevo Estado s’imposa mitjançant no només la
repressió i la promulgació de lleis, sinó també la celebració de
solemnes cerimònies litúrgiques i la reapropiació de vells i
nous cultes devots. Es tracta d’un procés que identifica la uni-
tat nacional amb la pertinença amb la fe catòlica i a través del
qual l’Església es presenta com una resposta unitària al pro-
fund desarrelament produït per la guerra. En el marc d’aquest
procés, allò sagrat experimenta un procés d’adaptació ideolò-
gica al patrimoni polític i és orientat cap a la satisfacció de les
exigències polítiques del moment (Di Febo, 2002: 37). 

Així doncs, segons Giuliana Di Febo:

La Creuada, factor de cohesió i mobilització –de forma antagònica–
determina l’hegemonia d’un nacionalcatolicisme en el qual la indis-
solubilitat entre “catolicisme i pàtria” fonamenta l’estructuració de
l’estat confessinal i d’un model de relació entre allò sagrat i allò po-
lític. El seu imaginari conforma cerminònies, devocions, cltes i fins
i tot litúrgies civils (Di Febo, 2002: 38). 

Confirmada, doncs, la presència de la divinitat en la confi-
guració narrativa de la pàtria espanyola (l’exaltació d’Es-
panya com a nació predilecta de Jesucrist), la nació s’allibera
dels seus lligams i de les seves responsabilitats històriques
i, el que és més important, equipara qualsevol intent de qües-
tionar la legitimitat del poder a un atemptat a la divinitat ma-
teixa (Jiménez, 1980: 84). Així, segons els imaginaris
simbòlics catòlics elaborats durant el règim franquista, la his-
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tòria d’Espanya es vincula a una constant i sinal·lagmàtica
relació entre el bé i el mal i entre el ser i el no ser. 

Segons el text “Catecismo Patriótico Español”, declarat per
ordre del Ministeri de “Educación Nacional” document d’obli-
gada lectura a les escoles, l’objectiu del règim havia de ser, jus-
tament, l’”aniquilación” dels enemics de la “Cruzada”:

Con la gran Cruzada, esos enemigos han quedado vencidos pero no
aniquilados; y ahora, como sabandijas ponzoñosas, escóndense en
mechinales inmundos para seguir desde las sombras arrojando su
baba y envenenando el ambiente, o atraer incautos con ayes lasti-
meros y cantos de sirena, principalmente la masonería que es como
la nodriza de todos los otros. ¿Y qué debe hacer España en ese caso?
España no debe dormirse en los laureles, sino vigilar siempre a fin
de que no vuelva a ser infiel a Dios ni a sí misma, ni a lo que la san-
gre de sus mártires reclama (VVAA, 2007: 24).

Aquestes paraules suggereixen que, a pesar d’estar en temps
de pau, la por a l’enemic encara continua present en l’imagi-
nari col·lectiu dels vencedors. En ell, l’adversari s’amaga
“como sabandija ponzoñosa”, sota un tul de silenci a través
del qual intenta, amb “cantos de sirena”, sumar adhesions a la
causa antifranquista. En aquest sentit,  l’historiador Javier Tu-
sell considera que la inusual extensió del règim s’explica, jus-
tament, per la por al despertar de l’enemic: 

La causa fonamental de la seva durada [del règim] resideix en què
la ferida de la Guerra Civil encara estava massa viva entre els ven-
cedors, com perquè tinguessin una altra cosa que por davant d’una
possible reconciliació que per a ells era com la reversió dels resultats
de la Guerra Civil (a Campomar, 1994: 657). 

Com recorda Edward Said a l’epíleg d’Orientalisme (subtitulat
precisament Identitat, Negació i Violència), el control del des-
ordre i els límits del terror són límits crucials en qualsevol po-
lítica d’identitat. Així doncs, amb la por de la reactivació de la
“otra España” en l’imaginari col·lectiu oficial, el règim es veu
obligat a continuar alerta. La resposta a aquest temor es mani-
festarà a través del desplegament d’un ferm aparell repressiu de
caràcter institucional, també conegut com a terror blanc. 

Aquesta maquinària coercitiva és prou coneguda i es tra-
dueix en un llarg procés de violència física, econòmica, política
i cultural. La desafecció al nou règim podia suposar, fins i tot,
condemnes a presó i a pena de mort. Es van prohibir els partits
polítics, els sindicats, les associacions i els diaris no afins al
règim. La repressió laboral afectava també tots els àmbits pro-
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ductius i s’encautaven els béns de les persones sospitoses de
pertànyer al bàndol enemic. La coacció institucional també va
arribar en forma de censura a aquelles dimensions no directa-
ment relacionades amb la política i, fins i tot, es va implantar
un model cultural altament dirigista, al mateix temps que s’ins-
taurava el castellà com a única llengua oficial a l’Estat.

Ara bé, les fotografies analitzades en aquest estudi demos-
tren que la violència estatal exercida sobre el bàndol perdedor
també es va practicar en el camp del ritual i de la simbologia.
Segons insinuen les imatges examinades, l’aparell repressiu va
esforçar-se per silenciar les manifestacions públiques de l’alte-
ritat i per apagar, a través de diferents mecanismes de caràcter
rituàlic, qualsevol expressió d’afirmació identitària contrària a
les manifestacions oficials. 

Així doncs, a les diverses modalitats repressives desple-
gades durant el règim amb la intenció d’anul·lar la memòria
dels vençuts, cal afegir-hi també una nova estratègia de na-
turalesa institucional: la construcció d’un imaginari simbòlic
que permeti al règim, encara en temps de pau, mantenir vives
les tesis mendezpelayistes i reforçar la idea de la “Cruzada”.
L’objectiu d’alimentar aquest relat nascut durant el conflicte
bèl·lic descansa en la necessitat d’apuntalar el règim sobre
els valors catòlics i de continuar silenciant aquelles identitats
que suposen un conflicte per a la conformació de la identitat
oficial nacional catòlica. 

Les imatges suggereixen que un cop acabada la guerra, el
règim continuarà alimentant el mite de la “Cruzada” i el relat
de la polarització social. A pesar de l’arribada de la pau, la visi-
bilització pública dels discursos oficials persisteix en la difusió
d’una narrativa de caràcter miticoreligiós, que equipara el na-
cionalcatolicisme amb el món civilitzat, mentre que identifica
l’heretgia amb el salvatgisme i la barbàrie. La finalització del
conflicte no es tradueix en un escenari de reconciliació social i
els relats simbòlics que es construeixen a partir d’aquesta pre-
missa configuren un horitzó mil·lenarista que té com a objectiu
assimilar Espanya als valors nacional catòlics i a la moral i la
rectitud, mentre que identifica l’alteritat amb la impuresa i la
immoralitat. El règim franquista continua així amb la campanya
de neutralització i d’aniquilació simbòlica de l’adversari. 

Com es manifesta iconogràficament aquest relat miticore-
ligiós que divideix la societat entre el món dels fidels i el món
dels heretges? Quina és la representació icònica d’aquesta per-
cepció identitària de caràcter dual i dicotòmic? 
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La resposta a aquestes preguntes requereix també una
doble explicació. Per una banda, l’anàlisi de les fotografies
visibilitza un mecanisme que podem anomenar de purificació
identitària i que s’explica a través d’un intent d’anul·lació vi-
sual de les identitats en conflicte, amb l’objectiu d’afirmar i
d’apuntalar el règim en els valors nacionals catòlics. Davant
de l’heterogeneïtat característica de qualsevol tipus de vida
en col·lectivitat, les fotografies mostren una gran uniformitat
en els perfils i en els grups socials que s’hi descriuen. En
efecte, les imatges del fons de Josep Porta no recullen cap
de les contra ideologies o de les minories existents en el si
de la societat franquista i les faccions polítiques, religioses
o identitàries de caràcter antagònic apareixen del tot esbo-
rrades dels registres visuals. 

Com a conseqüència d’això, i per evitar ser inclosa en
el grup dels infidels, la identitat col·lectiva es veurà obligada
a fer un esforç constant d’adhesió al règim. Són moltes les
fotografies que mostren les expressions de lleialtat al règim,
mostrant un exercici perseverant i col·lectiu de submissió als
seus pilars estructurals i una reiterada manifestació de suport
i lleialtat. No n’hi ha prou en estar del costat de l’Espanya
dels bons, també ho ha de semblar. 

L’espai públic es transforma, doncs, en un gran escenari
on expressar, tant de forma col·lectiva com individual, el su-
port i l’adhesió al règim de Franco. Les fotografies analitza-
des ofereixen la concreció d’un imaginari oficial de caràcter
imperatiu: el suport al govern ha de fer-se visible i la pobla-
ció ha de mostrar manifestament i constantment a quin dels
dos bàndols pertany. Com veurem, l’exhibició pública del
sotmetiment a la dictadura es fa a través d’una gran posada
en escena, formada per una meticulosa amalgama de saluta-
cions, uniformes, recepcions, benvingudes, al·lusions patriò-
tiques i també per una intensa participació popular en les
celebracions franquistes de caràcter laudatori (i evidentment
també de caràcter obligatori). 

Aquesta escenografia estructura els rituals de comme-
moració de la memòria franquista i identifica les manifesta-
cions d’acceptació del règim com les úniques expressions
identitàries possibles. Cal tenir en compte, a més, que sovint
aquesta posada en escena sobrepassa els límits de l’oficialitat
i penetra en l’esfera publicoprivada de l’individu i en la pri-
vacitat de la vida familiar, convertint-los en un subjecte
col·lectiu de propaganda política. 
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Els exemples de la transformació de l’espai públic en un
escenari polític a través del qual poder expressar la submissió
al règim de forma col·lectiva són diversos i de caràcter hete-
rogeni. Entre els exemples recollits destaquen, per exemple,
les diverses visites que Franco va fer a la ciutat de Lleida.
Aquestes representen el paradigma ideal de l’expressió co-
munal de l’adhesió al règim i ofereixen una visió privilegiada
d’aquesta submissió. 

En aquest sentit, les imatges exposades a continuació
mostren una potent performació de l’espai públic, a través
de la qual s’exterioritzen els símbols propis del franquisme i
s’ofereix un nombrós catàleg d’expressions físiques i visuals
altament representatives. 

Aquest maquillatge social es concreta tant a nivell
col·lectiu com individual: el cos humà i l’espai públic es con-
verteixen en territoris expressius. Es performen i s’avituallen
amb els uniformes propis del règim (vestimenta militar, fa-
langista i religiosa) i les insígnies distintives i particulars del
Movimiento són exhibides amb molta freqüència (el símbol
de la Victoria i la bandera nacional, en les fotografies mos-
trades a continuació). Coincidint amb la celebració dels actes
institucionals, la ciutat, a més a més, també construirà mo-
numents efímers, aixecats expressament per l’ocasió, com el
que l’any 1959 cobria l’avinguda de Catalunya amb un gran
cartell en el qual es podia llegir “Arriba España”:

Visita de Franco a Lleida,
coincidint amb la inaugu-

ració de la residència
Sant Anastasi (1959).
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D’altra banda, cal tenir en compte que l’anàlisi de les ce-
lebracions recollides en el fons Porta ofereix, sovint, un ritual
repetit en múltiples ocasions. Es tracta de la salutació institu-
cional que presideix gairebé totes les visites encapçalades pels
dirigents franquistes foranis. La matriu del ritual és sempre la
mateixa: les autoritats locals, avituallades amb els uniformes
oficials de l’època i ordenadament disposats en l’espai, se si-
tuen en filera i saluden, un a un, els representants de les altes
jerarquies espanyoles. La fidelitat al règim queda així demos-
trada també a nivell individual:

Visita de Franco a Lleida,
coincidint amb la inaugu-
ració de la residència
Sant Anastasi (1959).

Visita de Franco a Lleida
(1963).
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Aquesta posada en escena recorda les celebracions reials
del segle XVIII i XIX, les quals, segons explica Fontova, sem-
pre anaven acompanyades d’un aparell dramàtic important:

Tota la ciutat es convertia en un gran teatre, transformada de dalt
a baix per un conjunt d’arcs triomfals, guarniments i un seguit de
construccions i composicions al·legòriques refereixes a les supo-
sades virtuts del monarca amb les quals se’n lloava la magnificèn-
cia (Fontova, 2012: 33). 

Més enllà de les expressions de caràcter oficial, la col·lectivitat
ciutadana també desplega els seus mecanismes particulars de
lleialtat al règim franquista. Si les autoritats locals i la Lleida
nacional catòlica, a les quals ja se’ls pressuposa una vinculació
directa amb els pilars del Movimiento, s’esforcen a mostrar pú-
blicament la seva submissió al règim, la població, sobre la qual
recau l’ombra del dubte, haurà d’enginyar-se-les també per des-
plegar els seus propis mecanismes de visibilització pública.
Aquest enginy es concreta, per exemple, amb un sobreesforç vi-
sual que permet manifestar explícitament la seva presència als
actes i la seva submissió als pilars del règim. 

Durant la visita que el ministre d’Obres Públiques va fer a
Lleida l’any 1952, per exemple, els veïns de les diverses loca-
litats veïnes (Almacelles, en el cas de la fotografia escollida)
van desplaçar-se fins a la capital per donar la benvinguda a l’au-
toritat espanyola67. A les banderoles que portaven s’hi podien
llegir les següents qüestions:

— “Concediu aigua al canal d’Algerri i Balaguer”.

— “La comunitat de regants de la Llitera i Aitona ret home-
natge al Ministre”.

— “Extensa i fèrtil zona d’Algerri espera construcció del
canal de reg”.

— “Catorze pobles de les Baixes Garrigues, amb 10.000 hec-
tàrees de terreny i 3.000 famílies, demanen que es faci
ressó del canal que tant ha de beneficiar la comarca”.

Aquest exemple no és una anècdota aïllada. Sovint, els mu-
nicipis col·lindants s’esforçaven per fer explícita la seva pre-
sència als actes protocol·laris a través de pancartes, missatges
de benvinguda i de clams populars. L’estratègia seguida pels

67. La distinció, segons explica el
diari La Mañana, tenia com a objec-
tiu agrair la implicació del mandatari
en les millores agrícoles i de regadiu
de la província i reconèixer la feina
feta en la construcció del pantà de
Santa Anna, en la consolidació del
pantà d’Aragó i Catalunya i en la
millora de l’aprofitament de les ai-
gües del riu Noguera Ribagorçana. 
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municipis veïns és similar a la que despleguen les autoritats
en saludar de forma individual l’autoritat forana. Es tracta
d’expressar visualment la seva presència pública i la seva
consegüent adhesió al règim franquista. 

En aquest mateix sentit s’expressen també els grups de fol-
klore local durant la visita de Franco l’any 1963. En un intent de
potenciar els símbols propis del territori (el que es coneix com a
leridanismo) i d’expressar públicament l’adhesió al règim, els
grups de cultura popular del territori actuen davant del caudillo,
oferint-li com a present els productes típics de la terra:

Rebuda oficial del minis-
tre de Obres Públiques
davant de l’Ajuntament
de Lleida (1963).

Homenatge a Franco du-
rant la seva visita a Lleida
(1963).
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Les mostres de submissió a l’Espanya vencedora s’ob-
serven també a nivell individual. Són constants les exhibi-
cions públiques de rendiment al règim franquista en el si de
l’esfera personal i privada. En cada celebració institucional
o religiosa, els balcons de les cases familiars seran engalanats
amb la bandera bicolor, a petició de les autoritats locals. És
així com les famílies, sota l’atenta mirada de les autoritats
locals, es veuen obligades a mostrar públicament la seva ad-
hesió al règim de Franco. 

D’altra banda, destaquen també les salutacions feixistes
que, tot i no ser molt habituals en les fotografies del fons
Porta, demostren també la teatralització individual que re-
quereix la dictadura. El règim franquista penetra, d’aquesta
manera, en l’esfera privada de l’individu, convertint-lo en un
subjecte més de propaganda política:

Celebració de la festivitat
del 18 de Juliol als Camps

Elisis (1942).



Festa i ideologia: la creació d’una nova identitat 257

Lluny de deixar-se seduir per aquesta aparent pluralitat, cal
que totes les expressions descrites fins al moment estiguin dis-
posades sota un mateix paraigua interpretatiu. La diversitat de
les manifestacions de lleialtat al règim es desenvolupa a través
de l’execució pautada d’uns esquemes rituals fortament estruc-
turats i sota uns criteris argumentals visiblement similars. Si la
dimensió artística i monumental de la posada en escena de les
festivitats institucionals oferia la construcció de la figura d’un

Visita de Francisco Franco
(1963).

Processó carmelitana de
celebració de la Mare de
Déu del Carme el 1952.
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líder individualitzat, amb un fort culte a la personalitat, el poble
es construeix com a personatge col·lectiu. Ell apareix en els
grans esdeveniments multitudinaris i se’l representa com una
gran massa en la qual cada individu és un reflex de la totalitat.
Assumeix moviments organitzats i sincronitzats, contraposant-
se així a les masses revolucionàries, descontrolades i caòtiques
del temps de la República i de la Guerra Civil. 

Els seus objectius persegueixen la conversió de la col·lec-
tivitat en un subjecte actiu que intervé en la conformació del
relat miticoreligiós construït des dels pilars del règim. La inter-
pretació polaritzada de la societat es tradueix en una constant
necessitat d’afirmar la lleialtat al Movimiento i allunyar-se així
de les sospites d’heretgia i traïció. Sota l’atenta mirada d’una
autoritat, divinitzada i omnipresent, aquest imaginari col·lectiu
obliga el subjecte a manifestar constantment la seva adhesió al
règim, a través d’expressions diverses que li permetin situar-se
(almenys públicament) al costat dels valors i de la idiosincràsia
moral pròpia del règim franquista. 

Les expressions descrites fins ara proposen una determi-
nada interpretació del ritual. Es tracta d’entendre’l com un po-
tent mecanisme de socialització. Un mecanisme que descriu la
maquinària d’un engranatge col·lectiu que ofereix els dispositius
simbòlics necessaris per a la conformació de la identitat d’un
nosaltres franquista (nacional i catòlic) i d’un ells republicà
(il·legítim, deslleial i, sobretot, infidel). En conseqüència,
aquests dispositius rituals permeten la integració simbòlica dels
uns i l’exclusió dels altres. És així com la societat s’ordena i, a
més, és capaç d’identificar els dispositius oficials de construcció
de la identitat pública i autoritzada. Efectivament, el ritual opera
amb els pilars característics del règim, mentre que l’alteritat, ab-
sent de la representativitat iconogràfica i ritual, se la descriu en
termes d’heretgia i bruixeria i se la deixa sense referents sim-
bòlics i, per tant, sense identitat. 

Així doncs, l’espai públic es converteix en un univers
de control i de coerció col·lectiva. Es demostra, a més, la na-
turalesa social del ritual, a través de la qual es manifesten les
regles, els tabús i les conductes acceptades o reprovades
col·lectivament. En un joc constant de valors i contravalors,
entre rituals positius (aquells que, segons Marcel Mauss, fan
referència a la participació activa) i rituals negatius (referits,
també segons Mauss, a una sèrie de tabús i prohibicions), les
celebracions públiques dibuixen simbòlicament la conforma-
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ció de la seva ideologia oficial, mentre que exclouen dels
imaginaris simbòlics tot allò que no hi encaixa. Aquesta per-
formació física i quotidiana dels imaginaris socials modela
la identitat pròpia (la nacionalcatòlica) i en reprimeix l’aliena
(la republicana), col·laborant així en la conformació de la
ideologia dominant i generant un conjunt de predetermina-
cions que funcionen com a sistemes, categories, percepcions,
pensaments i accions vàlides i acceptables socialment.  

En definitiva, el mite de la Cruzada vincula directament el
règim amb la tradició del pensament conservador espanyol, per
al qual Espanya és una nació escollida per Déu i la seva missió
consisteix a defensar el cristianisme. L’objectiu, com ja hem dit,
és orientar el culte cap a funcions patriòtiques. D’acord amb
aquest plantejament, s’estableix una identitat entre l’essència de
la nacionalitat espanyola i el catolicisme, la moral i la rectitud.
La lluita entre el bé i el mal es tradueix en un combat entre l’Es-
panya catòlica i l’”anti-Espanya” (Moreno, 2002: 16). 
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5.5. Les matrius rituals  de caràcter
institucional i religiós
del franquisme lleidatà

La reconstrucció i la comprensió de la realitat que ens envolta,
lluny de ser natural i consubstancial a ella mateixa, es construeix
a partir d’uns procediments perceptius que, de forma més o
menys complexa, permeten la interpretació de les narracions co-
municatives existents en el si de la nostra vida social. Com ja
s’ha explicat amb deteniment en anteriors ocasions, a la pràctica,
en les cultures modernes o contemporànies, l’èxit de l’aprehen-
sió comunicativa ve determinat per la possibilitat d’ajustar les
formes i les seves respectives representacions simbòliques a
aquells valors (considerats de caràcter normatiu i global) que,
pel motiu que sigui, es pretenen difondre i legitimar de manera
col·lectiva. La comprensió de la realitat, doncs, ve determinada
per les diverses aparences que prenen les seves representacions
simbòliques que, repetides contínuament i cosificades en mites
i rituals, ens permeten oferir una visió determinada de la realitat
social a la qual es refereixen. Una visió que, en definitiva, es
converteix en realitat als ulls dels seus participants. 

Quins són, per tant, els elements que faciliten el disseny
d’una determinada visió del món? Quines són les particularitats
d’aquestes configuracions socials que, convertits en mites i ri-
tuals, atrapen la realitat, la performen i la doten d’un sentit per-
ceptiu global i col·lectiu? On es troben, com i quins són els
elements que permeten que les majories socials tinguin una visió
comú de la realitat que comparteixen? 

La diversitat de les festivitats oficials reportades fins ara
s’ordenen sota uns esquemes bàsics de tipificació, que anome-
narem matrius rituals. Es tracta d’unes estructures socialment
preestablertes, que configuren els rituals i que determinen les
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pautes d’actuació, tot permetent la seva supervivència. 
Joaquim Capdevila defineix el concepte de la següent manera:

Els rituals són unes formes socialment preestablertes i tipificades
de narrativa social; amb  el benentès que els rituals no materialit-
zen la seva narrativa a través del text, sinó que ho fan mitjançant
l’actuació concreta i prefixada de persones en uns determinats es-
pais i en uns determinats moments. Dit això, cal tenir en compte
que existeixen unes formes o uns patrons bàsics de rituals, que
solen revestir un caràcter més o menys tradicional, i que, en el
marc de l’evolució sociohistòrica, incorporen elements que els
confereixen una plausibilitat conjuntural i que els permeten pros-
seguir en la seva  pervivència bàsica. 

D’aquests esquemes o patrons rituals bàsics en direm “matrius ri-
tuals”. Val a dir que aquests canemassos rituals corresponen als tipus
bàsics de rituals; a aquelles classes de rituals que configuren la cir-
cuïteria bàsica de la vida institucional i social en general, des de fa
segles. Ens referim, és clar, a rituals com els de legitimació o d’acre-
ditació (així els anomenà Bourdieu, que en féu un estudi específic en
el marc del seu interès pel champ du état), com els de benvinguda (o
recepció) o comiat d’autoriats, com els de tipus funerari o de comiat
de persones, com les cercaviles o processons que tenen com a mis-
sions la celebració o la reivindicació propiciatòria, etc. Cadascun d’a-
quests tipus de rituals estan dotats en efecte d’uns patrons bàsics de
configuracions d’espais, accions i protagonistes, i de manera, però,
que aquests patrons, lluny de ser unes estructures d’interacció i sim-
bòliques rígides, permeten una adaptació bàsica a moments històrics
i a contextos socials i ideològics ben diversos68.

Segons Joaquim Capdevila, els rituals materialitzen les seves
formes de funcionament bàsic a través de l’actuació, concreta i
tipificada, de l’activitat humana. Aquestes actuacions són de ca-
ràcter comunal i acostumen a seguir uns patrons de conducta
que s’estandaritzen amb el pas del temps i que funcionen com
a referents simbolicopràctics de caràcter col·lectiu. Són els es-
quemes o patrons de conducta, que l’autor defineix com a ma-
trius rituals i que, segons ell, configuren la vida social i
institucional de les societats complexes. 

En la seva definició, Capdevila ennumera diverses ma-
trius rituals: com és el cas de la benvinguda (o la recepció),
el comiat, el funerari, etc. Totes  tenen, per una banda, una
dimensió adaptativa a moments històrics i a contextos socials
diversos –i, sovint, també contradictoris– i, de l’altra, una
vessant pedagògica que ofereix, de forma didàctica, aquelles
formes de comportament que són, socialment i cultural, ac-
ceptables i acceptades per part de la comunitat. 

A contiuació, detallarem les matrius rituals –institucionals

68. Voldria agrair molt especialment
a Joaquim Capdevila la redacció de
la definició de matriu ritual, elabo-
rada expressament per a aquesta
tesi doctoral. 
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i religioses– que configuren les festivitats oficials analitzades
fins ara. D’aquesta manera es podrà desgranar l’enorme varia-
bilitat dels esdeveniments públics analitzats en aquesta tesi doc-
toral i ordenar-los sota un conjunt tancat i tipificat d’actuacions
i rituals propis del règim franquista. Aquesta tasca ens permetrà
ordenar sota uns mateixos paràmetres la diversitat aparent de
les festivitats estudiades i elaborar un catàleg sistematitzat de
les celebracions que el Nuevo Estado, per una banda, i l’Esglé-
sia, per l’altra, van implantar a la ciutat de Lleida entre el 1938,
quan van entrar les tropes franquistes69, i el 1975.

Ara bé, caldrà tenir en compte, però, que el que descriurem
a continuació no són models unívocs, sinó més aviat uns tipus
ideals que serveixen per ordenar l’heterogeneïtat de les dades
etnogràfiques i històriques de les quals ens hem servit per ela-
borar aquesta tesi doctoral. 

5.5.1. Les matrius rituals
de caràcter institucional 

El primer bloc de fotografies analitzades són aquelles de caràc-
ter institucional, centrades especialment en instantànies que re-
cullen, fruit d’un àgil procés de fundació i d’assentament del
nou règim administratiu franquista, les activitats politicosocials
celebrades des de les entranyes del nou règim. 

I és que nascut i reforçat en el transcurs de la Guerra Civil
i, sobretot, amb la victòria sobre el bàndol republicà l’any 1939,
el règim, encapçalat pel militar Francisco Franco (“Caudillo por
la gracia de Dios”), es veu obligat a desplegar un ampli procés
administratiu que li permeti no tan sols pal·liar, de forma física
i moral, les devastadores conseqüències del conflicte bèl·lic,
sinó també engegar un potent procediment d’institucionalització
del govern en el si de la quotidianitat política i social dels anys
de postguerra. 

Així doncs, el triomf bèl·lic es veu ràpidament consumat
amb el nomenament d’una nòmina de noves autoritats locals
i estatals d’origen militar. Es tracta d’aconseguir el control
absolut de les institucions municipals, una peça clau en l’en-
granatge del nou règim franquista, i centralitzar així el poder,
tot anul·lant la certa autonomia que havien tingut els ajunta-

69. Agraeixo aquesta puntualització
a l’historiador Josep Gelonch, qui
em va fer notar que, a pesar que la
dictadura va començar oficialment
el 1939, les tropes de Franco van
entrar a la ciutat de Lleida un any
abans, l’abril del 1938.
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ments des de la instauració del règim liberal a mitjan del
segle anterior. Aquest procés de monopoli de l’acció de go-
vern elimina qualsevol forma de representativitat democrà-
tica i es personifica a través del nomenament de certes
personalitats afins al Movimiento Nacional. 

En aquest sentit, en el seu llibre Ni blancs ni negres, sinó
espanyols, Miquel Pueyo desgrana, en una interpretació
aproximativa, el perfil sociològic de les autoritats i dels grups
socials que donen suport a la nova estructura política, social
i cívica de la Lleida sorgida arran de la victòria militar del
1939. L’autor lleidatà distingeix dos blocs diferenciats, “per
bé que sovint llurs interessos siguin coincidents” (1984: 82).
Es tracta d’una divisió que representa un tipus ideal i que no
es manté inalterada al llarg dels més de trenta anys que va
durar el franquisme, sinó que experimenta transformacions
importants, a mesura que variaven les condicions econòmi-
ques, socials i polítiques del règim (1984: 81-82). 

a) Bloc importat: Segons Miquel Pueyo, aquest bloc iclou el
capital humà transferit des de fora de la província i des-
tinat a regir-ne la seva vida pública. Es tracta de perso-
nalitats afins al règim de Franco i d’expressió
majoritàriament castellana. Segons l’autor, aquest primer
grup està format per funcionaris de diversos nivells, mi-
litars i membres dels cossos de seguretat, quadres desta-
cats de FET-JONS i dels sindicats verticals, dignitats
eclesiàstiques, directius d’empreses públiques, una part
del magisteri i del professorat d’ensenyament mitjà, al-
guns professionals de la medicina i del dret, periodistes,
etc. Totes aquestes personalitats compartien, segons l’au-
tor, dues característiques importants: “el fet de posseir
una forta impregnació ideològica i el seu desarrelament,
volgut i persistent” (1984: 81-116). 

b) Bloc autòcton: Aquest bloc estava integrat, segons Pueyo,
per sectors de la petita burgesia, catalanoparlant o no, de
les activitats mercantils i especulatives, de les professions
liberals en ascens i també per personatges incorporats al
govern municipal i provincial. Tret dels més fanàtics, ex-
plica l’autor, la majoria es van sumar a la nova situació
per comoditat o per una visió utilitarista de les seves ex-
pectatives personals i vitals. Eren persones que es mos-
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traven refractàries a prendre actituds públiques públiques:
“la seva és més aviat una actitud profundament dimissio-
nària, la qual cosa va contribuir encara més a dipositar els
mecanismes de poder en mans dels elements més foraste-
ritzants i reaccionaris” del primer grup (1984: 81-116).

L’anàlisi de Pueyo permet explicar la imposició d’un mecanisme
jeràrquic de designació superior, basat en uns procediments de
cooptació política, en una relació de subordinació i de “con-
fiança-dependència” i en una necessitat innegociable d’afiliació
al Partit Únic. Ara bé, més endavant, sobretot a partir de l’any
1945 i responent a la necessitat de suavitzar la imatge pública i
internacional del règim franquista cap a l’exterior, s’introduei-
xen també certs mecanismes de representativitat, tot i que, com
és evident, sempre lligats a un gran control per part de la nova
administració (Gelonch, 2012: 33-37). 

Així doncs, aquesta teranyina de funcions i institucions
polítiques desplega els seus tentacles a través d’una fèrria
voluntat d’impulsar la política municipal, multiplicant les
seves activitats i la presència de les noves faccions, tant al
carrer com a les institucions públiques. 

Com a conseqüència d’això, apareixen una infinitud d’ac-
tes, efemèrides i inauguracions que pauten els calendaris del
Nuevo Estado, amb la voluntat d’assentar el règim, de legiti-
mar la seva presència en el si de la societat civil i de fomentar
la simbologia franquista a través dels nombrosos actes ofi-
cials70. Efectivament, la consolidació del Nuevo Estado es vi-
sualitzarà a través d’una munió d’activitats oficials en què es
recordarà, una vegada i una altra, quina ha de ser la seva funció
en aquesta nova societat que ara s’intenta construir i legitimar.
I és que tal com expliquen Barrull, Jarne i Mir, en el vuitè
volum de la seva voluminosa Història de Lleida, la política
municipal durant els primers anys de vida del règim franquista
serà senzillament un instrument utilitari al servei de la buro-
cratització estatal. El mateix passarà amb la celebració de les
activitats religioses, com veurem més endavant. 

Com a exemple d’això, cal tenir en compte que poc després
de la finalització de la batalla del Segre i amb la retirada dels
que seran els vençuts de la guerra, té lloc el Primer Congrés Pro-
vincial de la Falange femenina. Durant el discurs inaugural s’a-
pel·la justament a la importància de la tasca municipal en
benefici d’un projecte col·lectiu, de caràcter unitari i espanyol:

70. Segons Joaquim Capdevila, el
conjunt de festes del Nuevo Estado,
juntament amb les de caràcter reli-
giós, conformen els dos àmbits prin-
cipals del calendari festiu anual
dissenyat pel règim franquista, tant a
Catalunya com a Espanya (2011: 2). 
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Ninguna de vosotras piense que su pueblo no tiene importancia porque
sea chico; todas las piedras son importantes para la construcción de un
edificio, ya cada una de vosotras tiene la infinita misión de conseguir que
cada niña, cada mujer y cada vieja sientan en nacionalsindicalista, piensen
en nacionalsindicalista y vivan como nacionalsindicalista (2003: 237).

Amb la perseverant voluntat de sotmetre els poders locals a la
ferma tenacitat del règim, el nou govern projectarà metòdica-
ment la celebració de tot un seguit de commemoracions, –ing-
norades, excloses o oblidades fins al moment dels calendaris de
l’època–, però que acaben adquirint un gran pes entre les efe-
mèrides més celebrades del cicle franquista, especialment durant
els anys de postguerra. En el cas de les celebracions institucio-
nals, es comprova com apareixen esdeveniments intencionada-
ment ubicats en els calendaris oficials del Nuevo Estado,
concebuts explícitament per rememorar els nous valors del
règim i per construir un imaginari social que faciliti la solidifi-
cació i la legitimació d’aquest nou govern. 

Són, en definitiva, festivitats intencionadament disposades
en els calendaris oficials i en les memòries col·lectives com, per
exemple, en les cerimònies celebrades en memòria del Dia dels
Caiguts (evidentment nacionals), la celebració del Dia de la Vic-
tòria o el record del 18 de juliol, dia de l’aixecament de les tro-
pes. Entre aquestes, a més, també n’hi ha una quantitat ingent
de relatives a actes extraordinaris que, com les diverses visites
oficials que Francisco Franco va fer a Lleida o la infinitud d’-
homenatges endogàmics a figures destacades de la ciutat, col-
maran les agendes polítiques de les diferents entitats municipals.  

Com ja hem vist, les festes (en totes les seves accepcions
polítiques, militars, religioses i populars) tenen un paper vital
en la construcció i posterior consolidació dels ordres socials
imperants. En aquest sentit, és important destacar que, durant
el règim franquista, la constel·lació de les celebracions de ca-
ràcter polític, popular i religiós canvia de dalt a baix i ens ofe-
reix, per tant, una important base empírica a l’hora de
problematitzar i analitzar els canvi en les diverses estructures
socials que configuren aquest nou ordre sociopolític. 

Així doncs, una anàlisi exhaustiva de les festivitats de
caràcter institucional recollides en el fons fotogràfic Josep
Porta ens ofereix importants elements d’anàlisi. Com ja s’ha
vist de forma detallada en l’apartat anterior, la festa institu-
cional analitzada en aquesta tesi doctoral es divideix, efecti-
vament, en dues parts diferenciades entre si:



Festa i ideologia: la creació d’una nova identitat 267

• En primer lloc, trobem aquelles festivitats, d’ordre polític i
nascudes amb el nou estat dictatorial, celebrades exclusiva-
ment en el marc del Nuevo Estado franquista. Són festes que
persegueixen la commemoració d’aquelles efemèrides pròpies
d’un nou règim polític, entre les quals destaquen, per exemple,
el Dia de la Victòria, els diversos homenatges als caiguts en
el camp de batalla, la mort de Primo de Rivera o les diverses
commemoracions locals, com les de l’”alliberament” de la
ciutat de Lleida un any abans del triomf de les tropes fran-
quistes sobre l’exèrcit republicà a tot l’Estat espanyol. 

• En segon lloc, el fons Josep Porta recull també aquelles cele-
bracions i/o actes protocol·laris de caràcter exclusivament ins-
titucional. Són festes tancades en si mateixes. Festes que
exclouen la presència de la major part de la població, a la qual
només contemplen de forma subsidiària i que responen, entre
altres qüestions, a les visites oficials de les autoritats foranes,
a les diverses inauguracions, a les preses de possessió, a les
condecoracions i als múltiples àpats d’homenatge. 

En aquest sentit, l’anàlisi de la superestructura que ens ofereix
Teun Van Dijk i que respon a “un tipus d’esquema abstracte
que estableix l’ordre global de qualsevol text i es compon
d’una sèrie de categories, les combinacions de les quals es
basen en regles convencionals”, (1989: 144) ens permet evi-
denciar l’ordre global de les parts de la festa i el seu esquema
principal, al mateix temps que ens facilitarà la possibilitat de
veure quines són les tendències argumentatives que s’amaguen
rere els rituals analitzats en aquesta tesi doctoral. 

El primer que cal preguntar-se a l’hora d’entendre les
festes exclusives del Nuevo Estado franquista és el per què
de la seva celebració. Quin és el principi de la seva existèn-
cia? A què responen els seus fonaments? És interessant ob-
servar, en aquest sentit, que totes les festes d’ordre polític són
celebrades per commemorar aquelles efemèrides que, esco-
llides detingudament pel Nuevo Estado franquista, serveixen
com a pal de paller de la seva existència. 

La tria de les dates per recordar i de les festes per cele-
brar no és, en cap cas, una tria casual. El seu festeig coinci-
deix, sense excepció, amb aquelles dates significatives i
reveladores. Són dates que recorden els èxits del règim i que
obliden aquelles que podrien assenyalar les seves derrotes:
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el Dia de la Victòria evoca el triomf a Madrid de les tropes
franquistes sobre les milícies republicanes; el dia de l’Alli-
berament de Lleida commemora el final d’una llarga batalla
a la ciutat i la celebració del 18 de juliol rememora el comen-
çament de la Cruzada franquista arreu de l’Estat espanyol,
quan les forces de l’exèrcit nacional, destinades al Marroc,
s’aixequen amb un cop d’Estat contra el govern de la Repú-
blica i donen el tret de sortida a la Guerra Civil espanyola. 

Les temàtiques elevades a la categoria d’esdeveniments
que es destaquen per sobre dels altres ens ofereixen indicis de
quins són els valors històrics i socials del moment. En aquest
sentit, Joaquim Capdevila descriu les festes modernes com:

Una eina de civilització de primera magnitud, en la mesura, sobretot,
que aquestes festes noves comporten –a través de la seva dimensió
al·legòrica i d’una nova cultura de celebració de la festa que aquestes
funden socialment– una clara legitimació social dels nous principis
de visió i de divisió de la realitat (Capdevila, 1997: 7).

Aquestes celebracions, instal·lades no només en els calenda-
ris festius franquistes, sinó també en la memòria col·lectiva,
serveixen per construir, a partir del relat de la victòria i del
seu passat victoriós, els pilars del nou règim dictatorial. Rere
seu s’amaga la necessitat de legitimar el procés de fundació
i d’assentament en el poder, la reconstrucció d’una trama i
l’articulació d’uns episodis concrets, significativament esco-
llits, amb un ordre lògic i uns protagonistes principals, que
persegueixen la solidificació d’un discurs i la concreció d’un
relat determinat. Un relat que, a més, es construeix en termes
providencials: la victòria, l’agonia de la guerra, la maldat
dels seus enemics i l’Espanya com a símbol. 

Cadascun dels episodis recordats en alguna d’aquestes
instantànies fotogràfiques, ja sigui la celebració de l’aixeca-
ment militar el 18 de juliol del 1936, el dia de la victòria tres
anys més tard o la festivitat en record als soldats franquistes
caiguts en el camp de batalla, se celebra oficialment mitjançant
l’exhibició pública d’un disseny de cerimònia particular. La
gènesi de cadascun dels actes celebrats (l’evocació i rememo-
ració del passat) no canvia, el seu principi fundacional conti-
nua sent el mateix, però la manera de mostrar-se al món sí que
es modifica, tot multiplicant-se, prenent formes diferents i apa-
rences distants. Com hem vist, els homenatges, les inaugura-
cions, els parlaments i les desfilades militars, entre molts altres
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esdeveniments particulars, posen de manifest la mateixa cele-
bració any rere any, però aquesta, tanmateix, es manifesta con-
cretament a través d’un mateix fenomen col·lectiu, però
s’exhibeixen a través d’una complexa amalgama de rituals
canviants i diversos, sovint estricta i jeràrquicament pautats.
El fons és bàsicament un. La forma, moltes.

El record i la commemoració del passat de l’Espanya na-
cional és, doncs, el principi fundacional d’aquestes primeres fo-
tografies. Es tracta de fundar una “violenta” legitimació
d’origen del nou règim, i de renovar-ne anualment el seu sentit.
Una necessitat fonamental de tot nou estat és la configuració i
provisió d’un capital simbòlic –manllevem l’esquema concep-
tual de Bourdieu– específic que en legitimi de base la raó de ser,
i la seva normalització social progressiva. 

Quant al nou estat, la configuració del seu capital sim-
bòlic fundacional-legitimador es fa de manera oligàrquica i
monopolística d’acord amb la seva pròpia naturalesa. Aquest
capital simbòlic posa en relleu una característica, la violència
(exaltació de l’aixecament i de la victòria militars, dels pro-
pis combatents, els caiguts, etc.). És un fet que s’adiu amb
l’enorme violència estructural amb i sobre la qual es funda i
s’assenta el nou estat autoritari. Tot plegat ajuda a entendre
el perquè la memòria dels vencedors, i en concret la seva me-
mòria de la guerra, esdevé el gran argument de l’esfera sim-
bòlica de legitimació del règim. 

¿Com es construeix i com s’expressa simbòlicament la me-
mòria dels vencedors? Una via fonamental en aquest sentit és
la configuració d’un conjunt d’efèmerides, o, si ho preferim,
d’un calendari específic, que, a manera d’efemèrides anuals,
serveix per renovar el sentit de l’estat i a tal efecte l’adhesió de
la ciutadania. Aquestes celebracions anuals - Dia de la Victoria,
Alzamiento Nacional, Día del Caudillo, etc.- són celebrades pú-
blicament a través de rituals. 

No és d’estranyar, doncs, que les primeres celebracions
analitzades, les del Nuevo Estado franquista, tinguin un caràc-
ter inèdit i totalment innovador. El 9 de març del 1940, es dóna
per instaurat el nou calendari de les festes del Nuevo Estado.
Totes responen a la catolicitat del moment, a les tradicions na-
cionals (versus els costums tradicionals) i es fan coincidir amb
dates significatives del règim. Es tracta de festes noves i to-
talment desconegudes en els calendaris festius de l’època. La
seva aparició espontània en les agendes ciutadanes pretén retre
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un homenatge a la victòria i fiançar així el sistema de govern
nascut arran del seu triomf en la Guerra Civil. 

Cal també tenir en compte, a més, que es tracta de festes
imposades des de dalt. Festes que no obeeixen als costums ni
a les tradicions locals i que suplanten els festeigs tradicionals
per celebracions de caràcter nacional, però que, a pesar d’això,
a pesar de la seva modernitat, persegueixen un arrelament no
només en els calendaris festius de l’època, sinó també en les
seves mentalitats. Així, a primer cop d’ull, aquestes, les del
Nuevo Estado franquista, són festivitats que busquen la cons-
trucció d’un relat propi, una narració coherent, una reinterpre-
tació de la seva història i una crònica sòlidament construïda
sobre si mateixa. És per això que la seva commemoració aga-
farà una forta embranzida, sobretot en els primers anys del
règim i, repetint-se de forma reiterada al llarg dels temps,
s’inscriurà en la memòria col·lectiva, tot convertint-se en un
dels veritables mites de la seva època. 

Per la seva banda, i a diferència de les primeres, les festes
de caràcter institucional (visites oficials, inauguracions, preses
de possessió, condecoracions, etc.) tenen un component mar-
cadament privat i es dirigeixen tan sols a les elits polítiques,
religioses i militars de l’època. Són festes d’autoconsum. Fes-
tes d’accés restringit segons una estricta adscripció política i
socioeconòmica al règim. Festes que permeten, d’aquesta ma-
nera, la construcció d’un microcosmos particular i d’un uni-
vers elitista, privatiu i fortament exclusiu. Així doncs, mentre
que les festivitats del Nuevo Estado franquista se celebren en
l’espai públic i s’obren als veïns de la ciutat, les celebracions
institucionals exclouen la resta de la població, es tanquen en
elles mateixes, s’aïllen i mostren físicament les fronteres entre
l’elit i les classes populars. 

Els mandataris són sempre el pal de paller de la festivi-
tat: en diverses ocasions vénen de fora, ocupen els llocs pri-
vilegiats de les celebracions, són els responsables dels
parlaments, protagonitzen les efemèrides i distribueixen les
diferents etapes dels rituals. En aquest sentit, les mostres de
gratitud són moltes i identifiquen les autoritats i els líders del
Movimiento amb el renaixement de la nació espanyola:
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Rebuda oficial del
ministre de Obres Públi-
ques davant de l’Ajunta-
ment de Lleida (1963).

Les festes tenen un paper imprescindible en la consolidació
de les elits locals: mostren els mandataris en l’esfera pública,
reforcen la seva influència i consoliden així el seu poder. A di-
ferència de les festivitats populars, de caràcter ambigu i forma
amalgàmica, on l’estructura social desapareix per uns instants i
la rutina deixa pas a l’emergència del bullici i l’entusiasme ciu-
tadà, les celebracions institucionals es caracteritzen per la seva
solidesa i per consolidar el sistema sociopolític franquista, for-
tament jerarquitzat. La festa té un paper important en la conso-
lidació de l’ordenació social de les classes apoderades i esdevé,
en conseqüència, un factor de civilització de primera magnitud
per tal com el capital social, que es manifesta en el marc dels
nous espais exclusius de les classes burgeses, actua com a faci-
litador de la contractació i de la concentració dels càrrecs polí-
tics (Capdevila, 1997: 7). 

Cal també tenir en compte que la celebració de les efemè-
rides del Nuevo Estado respon (com també ho faran les de ca-
ràcter institucional) a una voluntat d’adhesió, sotmetiment i
obediència absoluta al règim de Franco. Amb el record i la ce-
lebració de les seves festes i amb el degoteig constant de perso-
nalitats espanyoles destacades, la ciutat demostra així la seva
total simbiosi amb l’Estat. D’aquesta manera, també es creen
forts lligams entre la província de Lleida i l’Estat franquista,
amb el convit de nombroses autoritats foranes. 

La festa, doncs, permet posar en circulació el nou capital
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social i personal del règim. Es tracta d’un capital que es mani-
festa en els espais lúdics i festius, en el cas de les efemèrides
del Nuevo Estado, i tancats i exclusivament hermètics, en el cas
de les festivitats de caràcter institucional. Aquestes festivitats,
a més, porten implícits diversos valors, com ara l’ordre i l’au-
tocontrol, les jerarquies i l’Estat. 

Totes, a més, són cerimònies que, sense excepció, vénen
imposades des de dalt. L’estructura simbolitzada en el ritual
es compon d’un sistema de relacions socialment aprovades i
apropiades dins del grup. Són festivitats dissenyades per les
cúpules de poder i pels gestors estatals, provincials i/o mu-
nicipals i organitzades amb una fèrria voluntat de contracció,
de recolliment sobre si mateixes i de projecció concèntrica,
de dins cap a dins. En aquest sentit i de forma paradoxal, els
principals protagonistes de les celebracions no són, com ja
veurem més endavant, les principals personalitats que en les
fotografies surten representades, sinó, més aviat, les diverses
estructures institucionals que les simbolitzen i que consoli-
den, en definitiva, el règim de Francisco Franco. 

La llarga relació de mandataris que hi apareixen personifi-
quen el que Althusser va anomenar els aparells ideològics de
l’Estat (2011); uns aparells que, com ja hem explicat, delimiten
les fronteres del règim i dissenyen un potent mecanisme polític,
fortament institucionalitzat i compactament organitzat. En
aquest sentit, les imatges de les festes del Nuevo Estado publi-
citen, sota la insistent presència d’una diversitat reiterada d’au-
toritats, els aparells ideològics del règim: la política, l’església
i l’exèrcit. Uns aparells que recullen, al mateix temps, els pilars
narratius fonamentals del sistema polític franquista. Aquesta ti-
pologia de ritual representa un mecanisme que expressa i reforça
els sentiments i la solidaritat d’un grup fortament elititzat. 

Crida l’atenció, a més, que els successius aparells ideolò-
gics protagonistes en cada una de les festes analitzades mostren,
de forma evident, el caràcter sociopolític imperant en cada un
dels moments del règim. Així, per exemple, les diverses cele-
bracions del Dia de la Victòria que, tenen lloc sobretot durant
els primers anys del franquisme, tenen un marcat component
militar, posant de manifest la naturalesa postbèl·lica dels primers
temps del règim. A poc a poc, la idiosincràsia de les celebracions
anirà variant i donarà pas a altres tipus d’actes que, com els que
responen a les inauguracions de les fires agrícoles o les visites
a fàbriques locals, posaran de manifest els girs i la clara obertura
econòmica experimentada pel Govern de Franco.   
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Són també festivitats cícliques. Festivitats, a més, sòli-
dament pautades, amb patrons de conducta i de desenvolu-
pament ben sistematitzats, amb estructures estables i
difícilment alterables. Lluny de la improvisació i de l’alga-
ravia pròpies de les festes de caràcter popular, tant les cele-
bracions imposades pel Nuevo Estado franquista, com les de
caràcter institucional responen a un ordre i una estructura
pautats i sòlidament organitzats. La seva acció ritual està for-
tament pautada i elaborada i ordena els actes, els gestos, els
vestuaris, els espais i els temps de les celebracions. 

Les celebracions recollides en aquest cos fotogràfic es re-
peteixen anualment d’acord amb una matriu ritual ben preesta-
blerta i rígida. Destaca, en aquest sentit, l’estructura seguida per
les diverses celebracions descrites amb anterioritat. Les preses
de possessió en són un bon exemple. 

Amb gairebé vint anys de diferència, els actes d’accés als
càrrecs mantenen esquemes certament similars. Després de set
anys com a alcalde de la ciutat, el fins ara president de la Cam-
bra Oficial Sindical Agràfia i destacat membre de la Falange es-
panyola, Víctor Hellin, era designat pel Ministeri de Governació
com a nou president de la Diputació de Lleida. El substituïa al
capdavant del consistori local, l’excombatent i també membre
de FET-JONS i del Caliu Ilerdenc, Blas Mola Pinto71. Totes dues
investidures van tenir lloc el dissabte 3 de febrer de l’any 1952,
al Palau de la Paeria i a la Diputació de Lleida, respectivament.
Així doncs, aquell any, l’Ajuntament de Lleida oferia el bastó
de comandament de la ciutat al nou alcalde, el senyor Blas Mola
Infante i la Diputació celebrava la presa de possessió del senyor
Víctor Hellín. El ritual, a pesar del pas dels anys, mantenia gai-
rebé de forma invariable l’esquema festiu que havia de permetre
la presa de possessió de José Aparicio Calvo-Rubio com a nou
governador civil de la província l’any 1970. 

L’esquema de les tres celebracions és pràcticament
idèntica: 

• Lectura i aprovació del nou càrrec (1952)

• Parlaments de benvinguda (1952 – 1970)

• Entrega del bastó de comandament o del collar de la 
ciutat (1952 – 1970)

• Parlament de les autoritats (1952 – 1970)

71. Per conèixer la biografia de Blas
Mola i Víctor Hellín, veure l’edició
del diari La Mañana del dissabte 2
de febrer del 1952.
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Pel que fa a les visites oficials de les autoritats espanyoles a te-
rres lleidatanes, totes, a pesar del pas dels anys, mantenen també
una estructura força similar. Cal tenir en compte que les visites
oficials serveixen d’excusa, en el cas de les celebracions de ca-
ràcter institucional, per commemorar diversos tipus d’actes pro-
tocol·laris, que en els casos que ens ocupen, són, per exemple,
l’entrega de la medalla d’or al comte Suárez Tangil, inaugura-
cions diverses, visites a edificis públics de la ciutat i la col·lo-
cació de la primera pedra del futur edifici de Justícia de Lleida. 

Com ja hem vist en la descripció de les celebracions de-
tallades en l’apartat anterior, les estructures rituàliques d’a-
questes celebracions responen a una successió d’actes anàlegs
entre si. Estructures que, a pesar que l’ordre del programa
pugui ser més o menys variable, tenen un fort paral·lelisme
entre elles. Així doncs, les visites que el dictador Francisco
Franco va fer a la ciutat, recollides pel fons fotogràfic Josep
Porta, la visita del ministre ponentí Eduardo Aunós l’any 1944
i la del mandatari Fernando Suárez Tangil el 1952 segueixen
un programa d’actes pràcticament idèntic. 

Així, tal com expliquen les fotografies descrites en aquest
apartat, els actes oficials responen a una estructura esquemàtica
similar que, tot i les petites variacions en l’ordre dels factors,
ens permeten parlar de celebracions sòlidament estructurades,
allunyades de la flexibilitat i la improvisació que descriuen, per
la seva banda, les festivitats de caràcter més popular. 

El buidatge del programa d’actes de les visites
protocol·làries a la ciutat de Lleida ofereix, doncs, el següent
esquema ritual:

• Desplaçament fins a la frontera de la província per recollir
l’autoritat (1952)

• Arribada i rebuda per les autoritats i la població (1959,
1963, 1944, 1952)

• Acte institucional (1959, 1963, 1944, 1952)

• Acte previst: entrega de medalla d’or, inauguracions, visites
a edificis públics i col·locació de la primera pedra (1959,
1963, 1944, 1952)

• Desfilada en cotxe per la ciutat (1959, 1963)
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Sigui com sigui, les celebracions pròpies del Nuevo Estado i
aquelles de caràcter més institucionalitzat, acullen, tot i el pas
dels anys, algunes situacions idèntiques. Situacions perennes
que mantenen la seva continuïtat al llarg dels anys i que con-
trasten amb aquelles que apareixen i desapareixen a mesura
que el règim recorre la seva pròpia història. Així, les desfilades
militars, per exemple, tindran el seu moment de glòria, sobre-
tot durant la dècada dels anys quaranta i progressivament ani-
ran desapareixent per donar cabuda a altres activitats de
caràcter més econòmic, com les fires o les inauguracions de
les entitats bancàries (analitzades més endavant). Dels mo-
ments rituàlics que es mantenen en destaquen, per exemple:

• Els parlaments, repetits fins a la sacietat (al principi i al
final de les celebracions) i que marquen, normalment, el
moment ritual que separa la quotidianitat de la festivitat
(l’espai profà de l’espai sagrat).

• La donació de presents, l’entrada d’elements de comanda-
ment o de pergamins d’homenatge, que enllacen, de forma
simbòlica, el règim amb els seus representants, quedant així
units al·legòricament amb els valors del sistema sociopolí-
tic del moment.

• Els àpats que permeten un retrobament distès i relaxat i de-
mostra l’estrenyiment dels llaços, l’agermanament, la unió
i la solidaritat dels membres d’un mateix clan.

• Les desfilades per la ciutat, a través de les quals i gràcies a
la marxa conjunta, el grup pren consistència i les autoritats
són presentades a la població. Es camina no només per arri-
bar, sinó també per viure el recorregut, per mostrar-se i dei-
xar-se veure. 

Lluny de la improvisació, i a mode de conclusió, aquestes
celebracions són festivitats elitistes, egocèntriques i d’abso-
luta autocontemplació. Festivitats que, evidentment, no pre-
veuen cap mena d’espai ni per a la improvisació ni per a la
presència espontània del poble com a subjecte d’acció. Fes-
tivitats amb presències exclusives, privades, fortament es-
tructurades i amb un gran component d’autocontemplació. 

Festivitats que, en definitiva, responen a la voluntat de
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crear un relat determinat sobre el règim polític que les acull i
les representa i que adquireixen, a més un fort sentit de “forma-
ció política” (Gavaldà a Capdevila i Garcia, 1997: 223).

5.5.2. Les matrius rituals de caràcter religiós 

Ja hem analitzat detingudament l’estreta relació que s’esta-
bleix entre l’Església i el règim franquista. D’allò que es
tracta ara no és de repetir aquest fenomen tan característic
del Nuevo Estado, sinó més aviat de comprendre les seves
concrecions locals. En aquest sentit, Belen Solé explica que,
des de la Guerra Civil, la jerarquia catòlica espanyola va
dotar de cobertura ideològica la rebel·lió militar i va conver-
tir la Cruzada en un imaginari al servei de l’Estat franquista
(Solé, 1998: 21). Franco, al seu torn, també aprofitar el servei
providencial que li oferien les narratives de l’Església per
convertir-se en el màxim representant de Déu a la terra. 

Les fotografies analitzades en l’apartat anterior mostren
com l’Església monopolitza part dels imaginaris públics del
règim i genera unes relacions de simbiosi amb l’Estat fran-
quista. Aquest procés, que persegueix la certificació institu-
cional del règim, basa la seva estratègia en la celebració
d’esdeveniments festius que ocupen l’espai públic i institu-
cional i generen una relació de narratives concretes que per-
meten, per una banda, la justificació ideològica del règim i,
per l’altra, la seva expansió i difusió generalitzada. Alhora,
les imatges evidencien una extensa xarxa de combinacions
entre els aparells institucionals i les elits religioses, les quals
persegueixen la legitimació de la doctrina nacional catòlica. 

Els exemples iconogràfics exposats fins ara mostren els
processos socials a través dels quals el règim franquista va
usar els imaginaris simbòlics religiosos en benefici propi.
Com hem vist, aquesta instrumentalització religiosa al servei
del poder germina gràcies a la construcció del mite d’una au-
toritat divinitzada i del manteniment al·legòric de la idea de
la Cruzada. L’objectiu de l’apropiació discursiva i simbòlica
d’un argumentari identitari misticoreligiós serveix al règim
per legitimar metafòricament el seu poder i la seva autoritat. 

Les imatges recollides en el fons fotogràfic de Josep
Porta revelen com, un cop acabada la Guerra Civil, la religió
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es va fer sentir amb contundència en tots els àmbits de la vida
social. Les festes i les celebracions religioses, abolides de la
vida col·lectiva durant la II República, van tornar ocupar la
major part dels espais públics de la quotidianitat. Les devo-
cions, en conseqüència, van experimentar un extraordinari
procés d’inflació, que afectava no tan sols els espais col·lec-
tius de vida pública i política, sinó també les mostres de fe
ordinàries de la vida en col·lectivitat. És, segons les paraules
de Solé, una “religiositat de conquesta” (1998: 24), que pre-
tenia una recuperació de la societat espanyola per al catoli-
cisme. La represa d’aquestes devocions demostren l’esperit
combatiu del catolicisme contra el règim republicà, l’estreta
vinculació entre l’Església i l’Estat franquista i, per sobre de
tot, evidencien la fèrria voluntat de retornar la població als
valors eterns del nacionalcatolicisme. 

L’estratègia de visualització pública del poder religiós
ofereix una sèrie limitada de combinacions, que poden ca-
tegoritzar-se en tres tipus de festivitats: festivitats d’ordre
religiós, festivitats que combinen els aparells polítics i els
aparells religiosos i, finalment, festivitats que sobrepassen
els àmbits típics de la religió, però que apel·len al beneplàcit
de l’Església i compten amb la presència indiscutible dels
quadres i les elits dels estaments religiosos. Cal tenir en
compte, una vegada més, que no es tracta de models uní-
vocs, sinó més aviat de tipus ideals que serveixen per orde-
nar l’heterogeneïtat de les dades visuals, etnogràfiques i
històriques:

1. Festivitats d’ordre estrictament religiós: De la mateixa
manera que passa amb les festivitats de caràcter institu-
cional, els esdeveniments religiosos celebrats durant el
règim també es despleguen al llarg del calendari franquista
i ordenen els exercis anuals a través d’un seguit d’efermè-
rides religioses reiterades en el temps i en l’espai. Desta-
quen, per exemple, la celebració de la Pasqua, l’arribada
dels Reis Mags d’Orient, la processó dels Dolors o la ce-
lebració de Sant Cristòfol, entre d’altres. La inflació reli-
giosa i l’explosió de les devocions i els mites reverenciats
durant la dictadura posen de manifest una voluntat de re-
cuperació de la vida cristiana i dels principis ideològics i
morals del catolicisme, com són, entre d’altres la compas-
sió, la misericòrdia, l’ordre, la rectitud moral i la família:
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...la primera década después de la guerra civil vio un notable re-
surgimiento de la mayor parte de los aspectos de la vida religiosa.
En 1942, una nueva serie de "misiones populares" de evangeli-
zación en masa estaba en plena acción, y seguiría así durante más
de un decenio. En número absoluto de personas nominalmente
afectadas, bien pudo ser el mayor ejercicio evangelizador del
siglo XX en todo el mundo. En las grandes ciudades insdustria-
les, como Barcelona, se veía a veces un cuarto de millón de per-
sonas en la calle durante esas campañas misioneras aunque sus
efectos duraderos no fueron probablemente mucho mayores que
los de los bautismos en masa de san Francisco Javier en Asia, a
fines del siglo XVI (Payne a Solé, 1998: 25).

En aquest sentit, l’anàlisi de les fotografies demostra una re-
presa de les manifestacions cristianes que, en la línia de la
recatolització suggerida per Capdevila i Di Febo, colonitzen
la vida ordinària i la quotidianitat del règim. La dictadura re-
nuncia així a una legitimació de caràcter racional i introdueix
diverses justificacions de tipus tradicional i carismàtic, entre
les quals destaquen, com veurem en el següent apartat, la
tasca sancionadora i integradora de la religió catòlica.  

2. Festivitats politicoreligioses: L’adjectivació nacionalcatò-
lica que defineix el règim polític de Franco suggereix l’es-
treta vinculació entre les diferents esferes de poder que
construeixen els imaginaris simbòlics de la dictadura (Di
Febo, 2002). Entre les celebracions de tipus religiós, cal
tenir molt en compte aquelles que combinen els elements
característics de les festivitats devotes amb els trets parti-
culars dels esdeveniments polítics, a priori –i en principi–
desacralitzats. Entre elles, destaquen la totalitat de les visi-
tes oficials dels mandataris franquistes espanyols i les pre-
ses de possessió i/o comiat dels càrrecs locals, entre d’altres. 

És així com el poder, en un intent d’establir i de dominar
els discursos de significació col·lectiva, defineix i s’instaura
en una dimensió miticosimbòlica, que travessa tots els dis-
cursos i totes les manifestacions col·lectives del mite del na-
cionalcatolicisme. En aquest sentit, s’observa com el règim
projecta una posada en escena determinada, utilitzant ober-
tament els elements de caràcter religiós, assegurant la situació
i influint decisivament en la seva definició. Des d’aquest punt
de vista, les fotografies analitzades demostren que la història
franquista s’escriu també en termes miticoreligiosos. 

D’acord amb les tesis althussianes, el poder s’estructura
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mitjançant una conjunció entre els diferents aparells ideolò-
gics de l’Estat. En el cas del franquisme, el poder polític
construeix unes narratives particulars, a través de les quals
l’esfera religiosa és utilitzada deliberadament amb l’objectiu
de legitimar el poder assolit, reproduir l’ordre establert i man-
tenir el predomini de les classes dominants. Tot plegat gràcies
a explicacions de caràcter diví i teocràtic. 

3. Festivitats desacralitzades amb presència important de

la religió: Finalment, cal fer una menció explícita a aque-
lles celebracions no devotes que sobrepassen els àmbits
estrictament religiosos i que se celebren en espais a priori
desacralitzats. Entre aquest tipus de festivitat, destaca, per
exemple, la inauguració d’aquells espais econòmics que,
com les empreses que floreixen a partir del 1959 del segle
passat, experimenten una progressió significativa. Aquesta
simbiosi entre les esferes sagrades i profanes permet re-
flexionar sobre la importància de la benedicció –no tan
sols física, sinó també simbòlica– de la majoria de les ac-
tivitats dutes a terme pel règim franquista. 

Aquests tres tipus de celebracions, a més, experimenten una es-
tructura esquemàtica similar, que permeten ordenar les matrius
rituals de les festivitats de caràcter religiós. Les religioses, com
també ho són les de caràcter institucional, són festivitats pauta-
des, que ofereixen patrons de conducta i de desenvolupament
ordenats, amb estructures sòlides que es repeteixen al llarg dels
anys. La seva acció ritual està pautada i ordena els actes, els
gestos, el posicionament i el temps de les celebracions. 

Així, tot i l’apriorística variabilitat de les celebracions de
caire religiós –dividides, com hem vist, en celebracions de caire
estrictament religiós, per una banda, i celebracions de caràcter
mixt, per l’altra–, tots els esdeveniments descrits en aquesta tesi
doctoral s’estructuren a través d’un conjunt finit de matrius ri-
tuals –o, el que és el mateix, de formes o patrons bàsics que or-
denen i constitueixen els elements que conformen els
cerimonials analitzats (Capdevila, 2014). 

Així doncs, els principals esdeveniments religiosos descrits
en aquesta recerca responen a les següents matrius rituals:

• Matrius rituals de benvinguda (preses de possessió o recep-
cions d’autoritats lleidatanes o espanyoles)
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• Matrius rituals de comiat (enterraments i ritus funeraris d’au-
toritats i d’altres personatges cèlebres de la ciutat o homenat-
ges a la feina feta per les autoritats sortints)

• Matrius rituals de commemoració (festeigs de dates assenya-
lades en els calendaris cristians de l’època, com la celebració
de l’arribada dels Reis Mags d’Orient, la commemoració de
la Pasqua o la festivitat de Sant Cristòfol, entre d’altres)

• Matrius rituals de benedicció (festivitats de sacralització
d’esdeveniments a priori no religiosos, com són les empre-
ses que floreixen cap a mitjan segle XX o d’esdeveniments
de caire polític)

Segons Joaquim Capdevila, les matrius rituals serveixen per ma-
terialitzar les formes de funcionament bàsic dels rituals, a través
d’una determinada actuació, pautada i tipificada, dels rituals fes-
tius, ja siguin de caire polític, social o religiós. Segons l’autor,
aquests esquemes o patrons de conducta configuren la vida so-
cial i institucional de les societats humanes complexes. 

Cal tenir en compte que aquestes matrius rituals tenen, al
mateix temps, una estructura interna de tipus ideal, la qual, a
pesar del pas del temps, es manté més o menys inalterable. Així
doncs, la major part de les celebracions analitzades responen als
següents esquemes de funcionament:

1. Processó (desfilada col·lectiva pels carrers de la ciutat)

2. Activitat (missa, acte institucional, entrega de regals, etc.)

3. Fotografia de grup (immortalitzar el moment)

Cal tenir en compte que, si bé no totes les celebracions religioses
completen aquests tres passos ni tampoc en aquest ordre, sí que
representen el tipus ideal que defineix l’estructura dels esdeve-
niments de caire religiós, que tenen una estructura rígida i for-
mal i que gaudeixen d’unes activitats rituals fortament
organitzades, les quals acullen un conjunt codificat de creences.

Com veurem en el següent apartat, les processons repre-
senten el ritual majoritari dels esdeveniments de tipus religiós.
Pràcticament totes les festivitats analitzades comencen o acaben
amb una desfilada pels carrers de la ciutat i ofereixen, en con-
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seqüència, una eina pedagògica que permet no tan sols la uni-
formització ideològica del poder, sinó també l’establiment d’una
definició de l’ordre social oficial. El règim desplega així la seva
propaganda, a través d’una posada en escena fortament estruc-
turada, que permet visualitzar la seva autoritat i tornar la societat
comprensible als ulls dels seus ciutadans. Aquesta posada en es-
cena serveix, al mateix temps, per oferir elements sociològics
d’anàlisi, els quals permeten extreure conclusions sobre el tipus
de societat que descriuen72. 

Les processons serveixen per introduir o concloure l’activitat
concreta de cada celebració. En aquest cas, l’esdeveniment respon
a les matrius rituals mencionades amb anterioritat (benvinguda,
comiat, commemoració o benedicció), que sovint, en el cas dels
esdeveniments religiosos, té en compte celebracions col·lectives
–on  participa la ciutadania, tot i que de forma secundària–, en
forma de missa, donació de regals, actes institucionals, etcètera. 

Finalment, cal tenir present que algunes de les celebracions
acaben amb una fotografia col·lectiva, que permet immortalitzar
el moment i fer perdurable en la memòria col·lectiva els ele-
ments concrets de la història i de la realitat social a la qual es
refereixen. Al mateix temps, la fotografia col·lectiva facilita, se-
gons Capdevila (2013), el sancionament i l’exclusió d’aquells
components que es confronten directament amb la identitat vol-
guda de les institucions. Aquest procés de cosificació de la rea-
litat social respon, segons l’autor, a la capacitat ritualitzadora
de la imatge fotogràfica, que provoca una sensació de suspensió
del flux temporal en el qual s’imprimeixen les realitats socials
capturades a través de la càmera fotogràfica. 

A banda d’això, cal també tenir en compte que, a primer
cop d’ull, les festivitats devotes recollides en les misses i les
processons representades en el fons fotogràfic de Josep Porta
mostren les següents característiques tipus, que seran descrites
detingudament en l’apartat que segueix:

— Amb un gran nombre de seguidors, la religió se sent com
a familiar i s’hi pertany igual que a la família i, per ex-
tensió, a la societat.

— Tenen una estructura rígida i formal.

— Gaudeixen d’unes activitats rituals fortament organitzades
i acullen un conjunt codificat de creences.

72. Per a una anàlisi detallada de les
conclusions sociològiques que es
desprenen de les processons fran-
quistes, vegeu el següent apartat:
“5.3.1. Festes i celebracions”. 
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— Permeten veure la institucionalització de la jerarquia reli-
giosa i de la col·lectivitat.

Com veiem, a les interpretacions de caràcter teològic, l’ús social
de la religió ofereix també una explicació de caràcter antropo-
lògic. Efectivament, l’anàlisi iconogràfica de les celebracions
devotes commemorades a Lleida durant el franquisme suggereix
que la religió, a banda de ser un sistema de creences que nodreix
els imaginaris teològics des d’un punt de vista essencialista, des-
envolupa també una clara funció social, de caràcter pragmàtic i
estructural. Així doncs, a banda d’oferir explicacions sagrades
sobre el món terrenal, la religió desplega també una funció de
productora i reproductora dels pilars estructurals del règim fran-
quista, tal com afirma Giuliana Di Febo. 

Les devocions ofereixen i validen, en un procés de retro-
alimentació constant, els valors socioeconòmics, de classe, de
gènere73 i d’estratificació social que defineixen el Movi-
miento, i converteixen els habitants de Lleida en ciutadans-
fidels receptors del discurs normatiu que, sota l’amenaça de
caure en pecat mortal, apel·lava a la inqüestionabilitat dels
preceptes religiosos. Aquesta explicació antropològica serà
validada a través de l’estudi iconogràfic dels actes centrals de
les devocions de la vida quotidiana. 

En concret, en el següent capítol analitzarem alguns dels
sagraments, de les misses i de les processons celebrades a la ciu-
tat de Lleida durant el règim franquista per entendre els imagi-
naris que descansen rere la seva visibilització pública. 

73. La construcció dels imaginaris
socials travessats per la dimensió so-
cial del gènere tindran un apartat
propi més endavant. 
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5.6. Uns altres trets bàsics de la 
configuració ritual i simbòlica
de la festa franquista

5.6.1. La festa com a esfera de reproducció 
comunitària de l’ordre local i general

Un cop acabada la guerra, les devocions tornen a ocupar un
espai central en la vida pública i col·lectiva. A diferència del
que passava durant la II República, quan les cerimònies reli-
gioses eren castigades i havien de practicar-se en la més es-
tricta clandestinitat, l’experiència religiosa es viu ara des de
l’esfera pública. Com ja s’ha explicat anteriorment, el fet de
prendre part en els esdeveniments religiosos agafava una
connotació que anava més enllà de la fe i envoltava l’acció
d’una càrrega social i política important. Les fotografies sug-
gereixen que el fet de participar en els actes religiosos és
entès també com un acte d’adhesió al consens ideològic de
base nacionalcatòlica. I és que en aquest context històric, les
devocions col·lectives es van convertir en l’eix central de
l’experiència religiosa i el fet d’anar a missa, en un senyal
de lleialtat i submissió al règim franquista. Era el deure del
bon catòlic i, per tant, també del bon ciutadà. 
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Saturada de feligresos, aquesta fotografia, presa a l’es-
glésia de Sant Llorenç de Lleida durant la festa de Sant An-
toni Maria Claret l’any 1952, vol emmenar la imatge de la
comunitat catòlica lleidatana. La pràctica totalitat de les fo-
tografies analitzades a través del fons Porta suggereixen que
l’experiència que envolta la pietat religiosa durant el règim
franquista és una forma –o un món– cabdal de sociabilitat; i
de sociabilitat local comunitària catòlica per ser més exactes.
Cal tenir en compte en aquest sentit que, deixant de banda
les celebracions oficials del règim, tractades anteriorment, la
missa i les devocions particulars són, possiblement, uns dels
pocs espais de trobada col·lectiva permesos pel Movimiento.
Si en aquests, la ciutadania es reuneix en la seva pràctica to-
talitat (homes, dones, nens i nenes de forma conjunta), la
seva anàlisi pot ajudar-nos a reproduir les configuracions so-
cials que hi són vehiculades i inculcades col·lectivament a
través d’aquestes expressions rituals.

Dels ciutadans, les fotografies no n’ofereixen mai una
imatge individual. Curiosament, en ser descrit, el poble, sem-
pre se’l dibuixa de forma global i col·lectiva. Se l’allunya de
la representació individualitzada i se li adjudica, en la major
part dels casos, un paper purament decoratiu. D’una banda,
les autoritats polítiques i religioses protagonitzen, gairebé
sempre, les fotografies del fons estudiat i continuen sent re-

Celebració de la fes-
tivitat de Sant Antoni

Maria Claret a l’església
de Sant Llorenç (1952).    
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tratades de forma individual i molt detallada. 
Elles, segons suggereix la descripció iconogràfica, ex-

perimenten la pràctica religiosa de forma vivencial, mentre
que la ciutadania apareix, d’altra banda, com un personatge
únic i homogeni, al qual es desposseeix de les característi-
ques individuals i particulars i es descriu com un personatge
secundari i ornamental. En les imatges analitzades, la
col·lectivitat pren una singularitat pròpia i assumeix un ca-
ràcter decoratiu, al servei de les necessitats escenogràfiques
del règim. 

Efectivament, l’anàlisi iconogràfica de les imatges de
l’arxiu Porta mostra un contrast important entre la descripció
individualitzada de les autoritats franquistes i la imatge or-
namental que assumeix la ciutadania. Aquesta última, a di-
ferència del que passa amb la descripció individualitzada de
les autoritats locals, funciona sempre com un sol personatge.
Cal tenir en compte, a més, que aquesta descripció globalit-
zadora no tan sols dibuixa la ciutadania com un simple ele-
ment ornamental al servei de les necessitats de la posada en
escena franquista, sinó que també serveix per despullar-la i
allunyar-la de l’experiència privada i íntima de la pràctica
religiosa. Aquesta representació iconogràfica allunya la
col·lectivitat de la pràctica espiritual i li atorga un paper es-
tètic en la construcció simbòlica del règim. 

Certament, són molt poques les fotografies recollides en
el fons Porta que suggereixen una dimensió individual de
l’experiència religiosa entre la població de Lleida. Així, men-
tre les autoritats locals són sovint fotografiades mentre resen
i viuen la fe de forma íntima i individual, a la població se la
despulla de la pràctica religiosa i se la dibuixa com un ob-
jecte escenogràfic purament descriptiu. 

La fotografia que s’exposa a continuació destaca, justa-
ment, pel seu caràcter excepcional. Va ser presa durant la fes-
tivitat de Sant Antoni Maria Claret l’any 1952 i expressa
l’experiència religiosa d’una nena, veïna de la ciutat de
Lleida, des d’una dimensió íntima i vivencial. Mentre que
aquest tipus d’escena es repeteix constantment entre les imat-
ges que descriuen les autoritats locals, escasseja en les des-
cripcions de la ciutadania en general. A ella, la iconografia
l’allunya de la pràctica quotidiana de la fe, la qual serà vis-
cuda de forma llunyana i casual, i la relega al paper de per-
sonatge ornamental de la posada en escena franquista:
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Festivitat de Sant Antoni
Maria Claret l’any 1952.

És a través de la representació col·lectiva de la ciutat que
podem assegurar que les celebracions religioses permeten l’ex-
periència de la col·lectivitat. La pràctica religiosa quotidiana
proporciona el contacte directe amb el grup, afavoreix l’inter-
canvi d’experiències (intergrupals i interpersonals), intensifica
la dimensió social de les devocions i facilita l’increment del sen-
timent de pertinença a la comunitat. En les fotografies, l’assis-
tència pública a les cerimònies locals no va exclusivament
relacionada amb l’experiència íntima de la religió sinó, més
aviat, amb una dimensió de pertinença social. Aquesta repre-
sentació col·lectiva de les devocions converteix la religió en un
important exercici d’integració comunitària. Pertànyer a l’es-
glésia, doncs, és també sinònim de pertànyer a la societat i a les
seves estructures particulars i anar a missa no representa només
una qüestió de fe, de creença, de moralitat i de bondat, sinó
també (i sobretot), representa una qüestió de pertinença.

Belén Solé publica l’any 1998 el llibre Església i cultura po-
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pular a Lleida durant el franquisme. En ell, l’autora analitza, a
través d’històries de vida, la relació que existeix entre el discurs
religiós del nacionalcatolicisme i la recepció de la religiositat de
les classes populars. Les entrevistes que apareixen al llibre recu-
llen obertament la idea d’anar a missa com a símbol de pertinença.
Es demostra així que, entre les classes populars, l’assistència a
missa no era només una qüestió de fe, sinó també en una excusa
per a la relació social entre els membres de la comunitat: 

Sí, sí, els pares també hi anaven. Lo que passe que... No sé com dir-
t’ho, no d’una manera militant. Lo que passe que jo crec que... Potser
no ho sé si deu passar als pobles això només, o potser ara la religió es
viu d’una altra manera, però potser ere més ritual que no pas religió.
No sé si ho sé explicar això. La missa és allò, els diumenges que hi
havie missa es trobave la gent del poble... Potser doncs... Una cosa
potser més atàvica (entrevista extreta de Solé, 1998: 45). 

La iconografia devota expressada en el fons fotogràfic de Josep
Porta oculta, en part, la vivència particular de la religió per part
de la ciutadania. Les imatges s’allunyen de l’experiència íntima
que també ofereix la pràctica religiosa i assenyalen cap a expli-
cacions de caràcter social. En aquest sentit, les fotografies ex-
posades a continuació visibilitzen, de manera molt gràfica,
l’experiència col·lectiva que permeten les manifestacions locals
de caràcter religiós. La càrrega ideològica de l’assistència als
actes religiosos és molt elevada:

Celebració de la Mare de
Déu del Carme (1952).
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En transformar-se en manifestacions de caràcter públic i
col·lectiu, els rituals religiosos permeten la mobilització de gran
part de la població i faciliten, en conseqüència, la confluència
de persones, grups i classes socials diferents. Al mateix temps,
les festivitats devotes també vénen acompanyades d’una cà-
rrega ideològica important i representen, dins del mateix grup,
una qüestió de relacions socials i polítiques. L’expressió pú-
blica de la devoció ofereix així la possibilitat d’analitzar la con-
figuració social que estructura el model de relacions socials
dins del règim. És, doncs, a través de la manifestació pública
de la fe, que la religió pot servir com a marc de referència uni-
tari i identitari, a través del qual explicitar les conductes ade-
quades i consolidar la ideologia oficial del règim. 

En aquest sentit, el ritual religiós, seguint les paraules de
Solé, es converteix també en un “vehicle de reproducció d’i-
dentitats comunitàries” (1998: 16) i genera unes definicions

Clausura de la Santa Mis-
sió infantil (1954).
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bàsiques de la realitat social, que permeten visibilitzar els pa-
trons de conducta legitimats per la configuració dels imagina-
ris oficials de tall franquista. Així doncs, el ritual religiós es
refereix, no tant als components místics o màgics de la religió,
sinó més aviat a la visibilització de les estructures que confor-
men el món social. Sembla que la religiositat, segons confir-
men les fotografies analitzades, no es viscuda per les classes
populars com una opció personal, sinó com una qüestió de re-
lacions socials i polítiques dins del mateix grup. 

Així doncs, assumint que les celebracions devotes perme-
ten dramatitzar certs valors globals que, amb un objectiu uni-
versalitzant, ajuden a construir una identitat nacional integral
i incloent, cal centrar ara els esforços en desgranar quins són
els imaginaris socials i els relats conductuals i estructurals que
es desprenen d’aquestes manifestacions religioses de caràcter
públic. Quins imaginaris simbòlics ofereix l’expressió pública
dels mecanismes de ritualització de les celebracions eclesiàs-
tiques? Quina societat produeixen i reprodueixen, en un procés
de retroalimentació constant, les devocions místiques de la fe?
Quins són els marcs de significació a través dels quals la so-
cietat es mira a si mateixa, com si ho fes en un mirall, i en pro-
jecta una imatge particular? 

De la multitud de narracions que proposen les imatges
analitzades, nosaltres ens centrarem, sobretot, en dos marcs
concrets de significació. En primer lloc, parlarem de l’intent
del règim per uniformar ideològicament tant l’espai públic,
com els imaginaris socials de l’època, a través de la visibilit-
zació i de la consolidació d’un ordre social jeràrquicament de-
terminat. Es tracta d’un ordre que passa, evidentment, per la
subordinació dels uns respecte dels altres, per la masculinit-
zació de la vida social i col·lectiva i, evidentment, pel refor-
çament dels posicionaments nacionalcatòlics. En segon lloc,
farem un breu repàs a l’aferrissada defensa que el Movimiento
fa de la propietat privada i de la caritat cristiana, com a clares
substitutes del concepte de justícia. 

Aquests marcs de significació s’estudiaran a través l’a-
nàlisi iconogràfica de les misses i les processons, com a recur-
sos universals en la nostra tradició cultural i com els rituals
religiosos per excel·lència durant l’etapa franquista. Aquestes
devocions són un element important de religiositat popular i
festiva i permeten, en conseqüència, la visibilització dels va-
lors globals i dels marcs concrets de significació del règim.
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Misses i processons són, efectivament, una forma particular
de dramatitzar el món social i d’expressar i reflectir les seves
estructures socials locals. Totes dues projecten una imatge par-
ticular de la societat en què són produïdes i permeten reafirmar
la identitat del grup, mentre que, al mateix temps, posen de
manifest les seves particularitats i diferències. 

Pel que fa a les processons, són molt abundants les imat-
ges que mostren el pas de les peregrinacions pels carrers de
la ciutat. Les fotografies més significatives, en el sentit que
ofereixen una imatge impecable de la societat que les acull,
són, per exemple, les que recullen els actes de l’enterrament
del bisbe Joan Villar i Sanz, l’any 1947, i la processó carme-
litana de la Mare de Déu dels Dolors, celebrada el 1952. En
aquestes fotografies, la societat es divideix en grups imper-
meables i la inflexible jerarquització social de la Lleida fran-
quista es fa notòriament perceptible, afavorint així la
comprensió de la societat i el seu funcionament. 

En aquestes processons, l’espai públic es converteix en
un gran escenari, a través del qual es representen els rols que
conformen l’espai social i es visibilitza un ordre jeràrquic,
clarament immutable. Els individus aprenen quin és el seu
lloc en l’estructura social de la comunitat: és una carta de
presentació de la societat en societat, a través de la qual es
fan perceptibles les diferents estructures ideològiques de
l’Estat (l’Església, per un costat, i l’Estat, per l’altre) i la re-
lació de reciprocitat que hi existeix. 

De les fotografies que es mostren a continuació, les dues
primeres recullen els actes d’enterrament del bisbe de la diòcesi
de Lleida, Joan Villar i Sanz. En observar-les, el primer que
crida l’atenció és el rol d’espectador que s’assigna al poble. És
el poble com a subjecte passiu, el qual es defineix per la seva
disciplina i la seva passivitat en el marc de la celebració i, per
extensió, en el marc també de la societat franquista. Per oposició
a la construcció del subjecte col·lectiu majoritari (passiu i for-
tament disciplinat), les autoritats assumeixen un rol actiu en la
configuració social del règim i desfilen ordenadament i estruc-
turada, davant de l’atenta mirada dels espectadors. 

Les fotografies suggereixen un intent d’uniformització ide-
ològica i és així com el poder es construeix i s’autodefineix a si
mateix com l’únic i el màxim responsable de la construcció so-
cial i política de la nació. Les classes populars, per la seva
banda, s’allunyen d’una participació activa en el funcionament
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de la societat. El règim franquista desplega així la seva propa-
ganda, a través d’una programada i sistematitzada posada en es-
cena, la qual permet visibilitzar la seva autoritat i tornar la
societat comprensible als ulls dels ciutadans. 

Les tres fotografies següents van ser preses durant la pro-
cessó carmelitana de la celebració de la Mare de Déu del Carme,
celebrada l’any 1952. Tot i que també mostren l’estricta jerar-
quització social que configura el règim, el que predomina és la
construcció d’una cosmovisió en base al gènere. En aquest sen-
tit, les fotografies també apunten el gènere com una forma d’or-
denament social jerarquitzat, que atribuirà a les dones i als
homes diferents rols socials en el context franquista i permetrà
la construcció d’un model oposat d’identitat, aquest cop basat
en la diferència entre homes i dones:

Acte religiós de benedic-
ció del nou col.legi de les
Esclavas Inmaculada Co-
razón de Maria, a l’Avin-
guda de Catalunya de
Lleida.
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Actes d’enterrament del
bisbe de la Diòcesi Villar i
Sanz. En les fotografies,

el seguici baixa per l’avin-
guda de Catalunya, cap a

la de Blondel (1947).

Actes d’enterrament del
bisbe de la Diòcesi Villar i
Sanz. En les fotografies,

el seguici baixa per l’avin-
guda de Catalunya, cap a

la de Blondel (1947).
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Processó carmelitana de
celebració de la Mare de
Déu del Carme a Lleida
(1952).

Processó carmelitana de
celebració de la Mare de
Déu del Carme a Lleida
(1952).
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Processó carmelitana de
celebració de la Mare de
Déu del Carme a Lleida

(1952).

Les cinc fotografies que es mostren a continuació refor-
cen aquest discurs i visibilitzen els rols i la separació dels es-
pais, destinats a la figura femenina74. La primera mostra una
fotografia col·lectiva: les monges posen al costat dels nens i
nenes durant la inaguració d’una escola de la ciutat celebra-
ció de la festivitat dels Reis Mags, l’any 1943. La segona re-
presenta una cerimònia d’enterrament, en la qual apareix una
presència gairebé invisible: la de la dona, qui, fotografiada
al costat dels nens i des dels balcons de les seves cases, queda
exclosa de la vida col·lectiva, participant-hi només de forma
tangencial i secundària.  És la presència de “la dona invisi-
ble” (Marín i Ganzábal, 2011), la qual, a pesar de ser foto-
grafiada, assumeix un paper passiu en els relats franquistes i
passa desapercebuda per la resta de la població. 

Mentre que l’home té el poder d’actuar, a la dona se li re-
serva un paper secundari en la configuració de l’ordre social.
Ella és la que s’encarrega dels més petits i, des dels balcons de
les seves cases, observa, com una espectadora més, el procés
de construcció de la nació franquista: un procés masculí, jerar-
quitzat i clarament autoritari. Cal destacar, a més, que entre les
dones no existeix el principi de la individuació que tant s’ha
anat repetint en el cas dels homes. Elles són les mares de, les
filles de, les esposes de i gairebé mai assumeixen un paper pro-
tagonista. La tercera fotografia mostra una cerimònia d’ente-
rrament formada exclusivament per homes i suggereix

74. La construcció de la figura feme-
nina en els relats franquistes es deta-
lla amb més profunditat a l’apartat
5.3.6.2. d’aquesta tesi doctoral. 
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Celebració de la festivitat
dels Reis Mags amb les
nenes òrfenes de la Ma-
ternitat de la Diputació
de Lleida (1943).

l’exclusió femenina en els actes importants de la societat llei-
datana. L’última imatge ofereix una clara evidència de la jerar-
quització de gènere com a forma d’ordenament social.

Cerimònia d’enterrament
(any desconegut).
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Cerimònia d’enterrament
(any desconegut).

Presa de possessió del
nou general governador
militar de Lleida; ofici re-

ligiós a l’Oratori de la
Reial i Pontifícia Acadè-
mia Mariana de Lleida

(1968).
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Actes de Setmana Santa
(any desconegut).

Les retòriques visuals de les dues primeres fotografies
construeixen el paper de la dona lligada a l’espai domèstic, a
la privacitat de la vida familiar i a la cura de la llar i dels més
dèbils. Les imatges mostren una cultura clarament androcèn-
trica, on la dona té un paper escàs en la construcció de la vida
pública i social de la ciutat. En aquest sentit, l’espai públic i
l’espai privat constitueixen una variant estructural que articula
les societats, jerarquitzant els espais i adjudicant-los a cada
grup social, amb un èmfasi especial a la dimensió de gènere.
Segons les fotografies, l’espai públic és l’espai més valorat so-
cialment. Està exposat a la mirada dels seus habitants i, per
tant, a un reconeixement superior: quan la tasca a dramatitzar
és valuosa es tendeix a fer-se pública, a masculinitzar-se i a
fer-se visiblement recognoscible. 

Les activitats privades, d’altra banda, són menys valorades
socialment. Aquesta marginació social queda clarament repre-
sentada en les fotografies del fons de Josep Porta, en les quals
els homes són els principals protagonistes de les imatges, men-
tre que les dones resten excloses gairebé sempre de la repre-
sentació visual. Ells participen activament dels esdeveniments
de la vida pública i social i són també ells els encarregats de la
construcció de la nació (treball productiu). A les dones, d’altra
banda, se’ls assignen les tasques lligades a la privacitat i a l’a-
tenció de la llar i dels serveis domèstics (treball reproductiu).
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Les celebracions religioses permeten, en conseqüència, l’as-
sumpció d’un cert sentit de les bones formes, una mínima dis-
ciplina i una interiorització de les normes socials.  

5.6.2. La “teatralització” institucionalitzada
de la realitat social com a forma
de dominació simbòlica

Com ja hem anunciat en diverses ocasions, el poder no pot per-
petuar-se només a través d’una dominació física ni d’una justi-
ficació de caràcter estrictament racional. Tampoc pot fer-ho
únicament a través de la seva presència en les principals insti-
tucions ni mitjançant el monopoli de la força. Per garantir la
seva continuïtat, el poder haurà de recórrer també a la construc-
ció d’un imaginari simbòlic que, a través de la manipulació de
certs símbols i de certes imatges (en totes les seves formes), li
permetin explicar i legitimar la seva raó de ser. 

En aquest sentit, Baczko assegura que “l’elaboració de
la utopia no consisteix en una enunciació abstracta dels prin-
cipis i dels valors d’un moviment, sinó en la seva traducció
en imatges” (2005: 117). El poder necessita desplegar un
ventall d’explicacions simbòliques que li permetin transme-
tre els significats que guien la vida social, ordenar-la, fer-la
comprensible als ulls dels seus habitants i oferir les eines ne-
cessàries per al seu correcte funcionament. 

Les del fons Porta són fotografies que mostren un exercici
d’apropiació i conquesta simbòlica del territori local i una evi-
dent privatització política de l’espai públic i col·lectiu. L’anàlisi
ens permetrà observar com el poder s’apropia dels espais i dels
imaginaris col·lectius i els usa com un escenari a través del qual
expressar la seva pròpia identitat. L’espai públic es converteix
en un gran teatre, on el règim desplega una programada i siste-
matitzada posada en escena. A través seu, el poder pot exempli-
ficar la seva autoritat i tornar la societat comprensible, tot
ordenant les seves accions i fent-les extensament comprensibles. 

Les representacions simbòliques, amb la seva diversitat
de marcs, ordenen el món i ajuden a interactuar-hi de manera
coherent, amb agilitat cognitiva i gairebé sempre amb la na-
turalitat del donat per descomptat. Per analitzar aquesta visió
dramàtica, constructivista i teatral del règim, és necessari re-



Festa i ideologia: la creació d’una nova identitat 299

cuperar el posicionament teòric de diversos autors que con-
templen la quotidianitat com un escenari expressiu. Aquest
posicionament reconeix el caràcter públic i significatiu dels
esdeveniments, els quals construeixen i donen significat al
món social. Segons Goffman, existeixen dos tipus de comu-
nicacions intencionades i sovint contradictòries. La primera,
i més restringida, és l’expressió dels símbols verbals. La se-
gona, de caràcter més ampli, es caracteritza per una expressió
no verbal, més teatral i contextual, presumiblement involun-
tària, però narrativament significativa. Aquesta última és,
evidentment, la que analitzarem a partir d’ara. 

Com ens mostren les fotografies, el règim franquista dis-
senya una gran posada en escena (projectant una definició de
la situació), gràcies a la qual es percep una imatge idealitzada
de la comunitat, on cada persona mostra públicament el lloc
que la societat li concedeix i on es fan visibles els vincles so-
cials, les jerarquies, l’ordre i l’estructura volguda per part de
les classes dirigents. En aquesta forma de representació, no hi
ha espai per al “jo” individual, sinó per a la màscara que defi-
neix les posicions i les relacions socials que ordenen la socie-
tat. Goffman, un dels autors que més ha treballat aquesta
perspectiva, assegura, en La presentació de l’individu en la
vida quotidiana que la teatralització ajuda a definir la situació,
permetent els altres saber el que ell n’espera i allò que els al-
tres poden esperar d’ell. En realitat, aquesta teatralització con-
verteix la realitat en un ritual amb un fort component
pedagògic, a través del qual ens recorden qui som nosaltres i
quin lloc ocupem en relació amb els altres. És una forma de
control, d’ordenació i de perpetuació de l’ordre social. 

Això es controla assegurant una situació i influint en la
seva definició. El poder, que habitualment resta només en te-
rrenys més o menys simbòlics, es torna ara absolutament vi-
sible. És en el context d’una festa que el poder es ritualitza,
apareix, es manifesta o, en definitiva, es representa. Segons
l’Institut d’Estudis Catalans, el concepte representar vol dir
justament “fer present a la ment per mitjà de paraules, de
símbols, la imatge que es reté a la memòria”. És a dir, fer
present la imaginació i les veritats ocultes amb paraules o
símbols; fer patents els principis que governen la vida
col·lectiva; fer present un ordre de la realitat que no el trobem
en la vida física. L’art del govern i l’art de l’escena conver-
geixen en un únic escenari (Balandier, 1994). 
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Ja ho deia Maquiavel: el príncep no ho ha de ser, tan sols
ho ha de semblar. 

A Anatomía de un instante, Javier Cercas descriu l’actuació
d’Adolfo Suárez durant el cop d’estat del 23 de febrer del 1981: 

Dado que es un gesto de coraje, el gesto de Suárez es un gesto de gra-
cia, porque todo gesto de coraje es, según observó Ernest Hemingway,
un gesto de gracia bajo presión. En este sentido es un gesto afirmativo;
en otro es un gesto negativo, porque todo gesto de coraje es, según ob-
servó Albert Camus, el gesto de rebeldía de un hombre que dice no.
En ambos casos se trata de un gesto soberano de libertad; no es con-
tradictorio con ello que se trate también de un gesto de histriosismo:
el gesto de un hombre que interpreta un papel. Si no me engaño, apenas
se han publicado un par de novelas centradas de lleno en el golpe del
23 de febrero; como novelas no son gran cosa, pero una de ellas tiene
el interés añadido de que su autor es Josep Melià, un periodista que
fue un crítico acerbo de Suárez antes de convertirse en uno de sus co-
laboradores más cercanos. Operando al modo de un novelista, en de-
terminado momento de su relato Melià se pregunta qué fue en lo
primero que pensó Suárez al oir el primer disparo en el hemiciclo; se
responde: en la portada del día siguiente de The New York Times. La
respuesta, que puede parecer inocua o malintencionada, quiere ser cor-
dial; a mi me parece sobretodo certera. Como cualquier político puro,
Suárez era un actor consumado: joven, atlético, extremadamente
apuesto y siempre vestido con un esmero de galán de provincias que
embelesaba a las madres de familia de derechas y provocaba las burlas
de las periodistas de izquierdas –chaquetas cruzadas con botones do-
rados, pantalones gris marengo, camisas celestes y corbatas azul ma-
rino–, Suárez explotaba a conciencia su porte kenediano, concebía la
política como espectáculo y durante sus largos años de trabajo en Te-
levisión Española había aprendido que ya no era la realidad quien cre-
aba las imágenes, sino las imágenes quienes creaban la realidad.
Pocos días antes del 23 de febrero, en el momento más dramático de
su vida política, cuando comunicó en un discurso a un grup recudico
de compañeros de partido su dimisión como presidente del gobierno,
Suárez no pudo evitar intercalar un comentario de protagonista inco-
rregible: ’¿Os dáis cuenta? –les dijo–. Mi dimisión será noticia de pri-
mera página en todos los periódicos del mundo’. La tarde del 23 de
febrero no fue la tarde más dramática de su vida política, sino la tarde
más dramática de su vida a secas y, pese a ello (o precisamente por
ello), es posible que mientras las balas zumbaban a su alrededor en el
hemiciclo una intuición adiestrada en años de estrellato político le dic-
tase la evidencia instantánea de que, fuera cual fuese el papel que le
reservara al final aquella función bárbara, jamás volvería a actuar
ante un público tan entregado y tan numeroso. Si así fue, no se equi-
vocó: al día siguiente su imagen acaparaba la portada de The New York
Times y la de todos los periódicos y las televisiones del mundo. El
gesto de Suárez es, de este modo, el gesto de un hombre que posa. Eso
es lo que imagina Melià. Pero bien pensado su imaginación tal vez
peca de escasa; bien pensado, en la tarde del 23 de febrero Suárez tal-
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vez no estaba posando sólo los periódicos y las televisiones: igual que
iba a hacerlo a partir de aquel momento en su vida política –igual que
si en aquel momento hubiera sabido de verdad quién era–, tal vez Suá-
rez estaba posando para la historia (Cercas, 2009: 34-35)75. 

De forma similar al que descriu Cercas, en la gran posada en
escena que és el règim franquista, les persones descobreixen
qui són elles, qui són els altres i com s’han de comportar res-
pecte a aquestes situacions. Al llarg de les festivitats, es des-
envolupen tàctiques protectives o, el que és el mateix,
pràctiques de defensa simbòlica que permeten mantenir la si-
tuació iniciada i salvaguardar la impressió a tercers. Es de-
mana a la gent que cregui que el subjecte que veuen posseeix,
en realitat, aquells atributs que aparenta posseir, que la tasca
que realitza té les conseqüències que pretén tenir i que, en
general, les coses siguin com aparenten ser. 

La festa, el gran joc de les aparences, analitzada a través
de les fotografies institucionals de la Lleida franquista, no ens
explica el món tal com és, sinó tal com hauria de ser. Ja ho deia
Shakespeare en afirmar que “el món és un escenari”. Durant un
curt període de temps, la societat es mostra de forma coherent,
sense conflictes ni contradiccions, construïda conforme a la ide-
ologia dominant, posant en escena les jerarquies constitutives
d’un ordre social determinat. La festa, convertida en una dra-
matització de la realitat, serveix per ordenar la quotidianitat i
jerarquitzar-la segons els interessos de les classes poderoses. 

La festa oficial fa que cada persona interioritzi les nor-
mes i les dugui a terme, sense atrevir-se a desobeir. Així ma-
teix genera un sistema de representacions o de mentalitats
relatives a les pràctiques que són considerades adequades o
contraindicades i que, en conseqüència, són assumides pel
gran públic i reproduïdes en el dia a dia: és una forma de con-
trol i de reproducció social. 

5.6.2.1. La monopolització del discurs públic

De la infinitud d’objectes, situacions i emplaçaments objectiva-
ment fotografiables que poden capturar-se amb una càmera fíl-
mica, els grups humans, organitzats en societat, tan sols en
fotografiem un aspecte ben reduït. Tan sols som capaços no
només de representar, sinó també de desxifrar, allò que, segons
Bourdieu, està “socialment predefinit” (1979: 61). I és per això
que la fotografia, així definida, queda forçosament subjecta a 75. Les cursives són meves. 
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l’ordre i a la pràctica col·lectiva i, per tant, expressa, a banda de
les intencions explícites del subjecte que l’ha pres, el sistema
dels esquemes de percepció, de pensament i d’apreciació comú
de tot un col·lectiu social (Bourdieu, 1979). 

Tenint en compte, doncs, que allò que veiem en les foto-
grafies analitzades en aquesta tesi doctoral no és tot el que po-
dríem veure, sinó tan sols una petita part d’allò que respon a les
estructures pròpies del sistema on es representa, hem de pregun-
tar-nos, inevitablement, què és allò que guia l’acte de capturar
unes imatges en detriment d’unes altres. Què impulsa, doncs, a
mostrar unes coses i a amagar-ne les contràries? Quin és i quines
directrius segueix el procés de representació que estructura les
imatges oficials del règim franquista a Lleida? La resposta a
aquestes preguntes ens descobrirà no qualsevol realitat, sinó
aquella que, conscientment, ens ha volgut mostrar el sistema
polític dominant. Un règim que, a través d’un control absolut
del discurs, generarà una imatge determinada de si mateix, con-
vertint la festa i la seva representació visual en un factor clau a
l’hora de difondre la idea de la seva pròpia identitat. 

Així doncs, al llarg del procés de representació cultural que
es desprèn de l’anàlisi de les fotografies de l’arxiu Porta, se’ns
fa palès que la circulació dels missatges s’ha dibuixat gairebé
sempre en forma de monòleg, descrivint una indubtable trajec-
tòria de caràcter unidireccional. El que observem és un procés
de representació de la identitat col·lectiva que s’allunya del sis-
tema que s’utilitza en altres formes comunicatives, com la que
ens ofereixen, per exemple, els sistemes de caire més democrà-
tic i, fins i tot, el diàleg de calat individual, els quals busquen
una retroalimentació, una acció-reacció que només pot mani-
festar-se, en definitiva, a partir de la construcció d’una relació
social de caràcter més o menys igualitari. 

Certament, el procés de representació social estudiat en
aquesta tesi doctoral no respon pas a aquest sistema de comuni-
cació bidireccional. No és una relació que es creï a través d’un
vincle entre dos grups socials diferenciats, els quals s’uneixen
a través d’una correspondència comunicativa, sinó que es genera
més aviat a través de la monopolització d’un discurs que es
transmet de forma unidireccional, impedint el retorn i garantint
així l’expansió de la seva ideologia. El que ens trobem és un
fort intent  de les cúpules de poder de centralitzar el procés de
producció i transmissió dels significats simbòlics. 

Si bé també cal tenir en compte que, com ja hem dit, en un
sistema democràtic, la producció del sentit majoritari també és
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administrada, en la seva major part, per aquells qui detenten el
poder i on un nombre reduït dels proveïdors de sentit competei-
xen per la valuosa atenció del públic a qui es dirigeixen, cal ser
conscients que les estructures polítiques de caire dictatorial, com
la que ara ens ocupa, aconsegueixen, de forma més directa i
sense la necessitat d’encobrir-ho, homogeneïtzar el discurs pú-
blic i eliminar les dissidències, ja siguin físiques o simbòliques.
Les fotografies analitzades ens expliquen que per garantir la pe-
netració de la ideologia franquista en el si de la vida social van
ser necessàries, entre moltes altres qüestions, la multiplicació
dels actes, de les festes i de les cerimònies de tot tipus. 

Es tractava de potenciar tot un seguit de celebracions que,
convertides en els rituals moderns de l’època, tenien una funció
clarament pedagògica. Des de la ciutat com a escenari, s’expli-
cava com era aquella nova societat que naixia a Espanya després
de la Guerra Civil i quin era el lloc exacte que cadascú havia
d’ocupar-hi. El mètode era senzill: es traslladava el règim al ca-
rrer, s’ocupava l’espai, es mostrava públicament la seva apa-
rença i les seves estructures internes i es reproduïa així la gènesi
d’un projecte unificador en gran potència, imposant un sistema
unitari normatiu que, en els seus esforços de representació, po-
tenciava el propi discurs, generava adhesions i excloïa, com veu-
rem més endavant, les contraideologies i les minories. 

Una de les conclusions que es desprèn de l’anàlisi deta-
llada de les fotografies analitzades en aquesta tesi doctoral
és la facilitat amb què el règim franquista, en la línia del que
hem estat argumentant fins ara, envaeix l’espai, sobretot el
públic, apropiant-se i privatitzant aquelles zones de calat tra-
dicionalment col·lectiu, com són les places, els carrers i, fins
i tot, els calendaris festius. Entre les primeres accions que va
establir el nou govern s’hi troba, per exemple, l’ordre de mo-
dificar els noms dels carrers de totes les ciutats espanyoles
(incloent-hi, evidentment, la ciutat de Lleida) i la d’instaurar
un grapat de noves efemèrides oficials i de noves festes per
al Nuevo Estado. Totes dues eren valuoses portadores de mis-
satges i continguts ideològics. 

L’últim llibre de l’historiador lleidatà Josep Gelonch recull
amb detall la nomenclatura urbana que la comissió gestora fran-
quista va aprovar el mes de juliol de l’any 1939 i on se substituïen
els noms dels carrers de Prat de la Riba, Salvador Seguí, Alfred Pe-
renya i avinguda de la República, per exemple, pels de General
Mola, Magdalena, Eduardo Aunós i Avinguda del Caudillo, res-
pectivament (2012: 187). L’autor explica, a més, que aquesta tasca
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va eliminar tots aquells noms vinculats al catalanisme polític (Va-
lentí Almirall, Prat de la Riba) al republicanisme (Fermín Galán,
García Hernández, Pi i Maragall, Salmerón i Ignasi Iglesias) o a
l’obrerisme (Pablo Iglesias, Salvador Seguí, Karl Marx i Miquel
Ferrer), així com els valors lligats a la democràcia, a la llibertat i
als ideals republicans (Gelonch, 2012: 187). 

Es tracta de, segons les seves pròpies paraules, “borrar
para siempre el recuerdo que pregonaban las calles que con
sus lápidas y mármoles en su día colocados per elementos iz-
quierdistas, evocaban efemérides, hechos o nombres que hoy
en la España Nacional no pueden consentirse por más
tiempo” (Gelonch, 2012: 187). La celeritat amb què es van
dur a terme aquestes dues accions (i el fet que, fins i tot, al-
gunes de les festivitats fossin celebrades ja durant la guerra
o que, per exemple, el monument als caiguts a Lleida fos
construït fins i tot abans que es reformessin alguns dels ha-
bitatges esfondrats durant el dilatat pas del conflicte bèl·lic
per la ciutat) demostra la importància que aquestes actua-
cions tenien com a procés de legitimació del règim polític. 

El règim, doncs, havia d’esborrar els vestigis del passat
democràtic i republicà dels anys trenta. Un dels exemples
més significatius d’aquest procés d’aniquilació de la memò-
ria és l’ocupació per part del cos de la Guàrdia Civil d’un
edifici tan emblemàtic com fou el casal de Joventut Reubli-
cana de Catalunya.

Visita oficial a Lleida del
director general de la

Guàrdia Civil a la caserna
del mateix cos (1970).
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Però no només els noms dels carrers canviaran de forma
sobtada i el calendari oficial s’adaptarà als nous temps que
corren. La ciutat també s’omplirà de símbols: banderes, es-
cuts i insígnies situades a l’espai públic, però també a l’espai
privat i, fins i tot, les persones amb més rellevància social
seran portadores d’atributs significants. Es tractava de gene-
rar la idea d’unitat i d’unanimitat. 

La manca de consens democràtic característica dels rè-
gims dictatorials genera la recerca de legitimitats alternati-
ves. En el cas del franquisme, observem la creació d’un
important referent icònic el qual, com hem vist, permet iden-
tificar visualment el règim i les persones que hi pertanyen.
Els càrrecs polítics, militars o religiosos vesteixen, a més, els
seus uniformes, especialment dissenyats per a cada ocasió i
sistemàticament diferenciats per colors, insígnies i distintius
exclusius i particulars. 

Cal destacar, per exemple, que els uniformes del Partido
Único es dissenyen especialment perquè s’hi sumin els sím-
bols falangistes (la camisa blava), els carlistes (com la boina
vermella) o, fins i tot, la corbata negra com a símbol de dol
per la mort de José Antonio Primo de Rivera: 

Acte commemoratiu de la
mort de José Antonio
Primo de Rivera (1952). 

La presència en tots els àmbits públics o privats d’il·lus-
tracions, banderes, monuments, segells, insígnies i distintius
de tota mena era bromadora. Fins i tots els seients dels trans-
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ports públics eren objecte d’apropiació simbòlica i es reser-
vaven a “caballeros mutilados”. La Lleida franquista s’enga-
lanava en cada una de les celebracions que tenien lloc a la
ciutat i la llei marcava, fins i tot, què i com havien de ser els
actes, la presència ciutadana i els edificis i monuments del
règim, sotmesos a una estricta vigilància icònica i visual. El
2 d’abril del 1940, el diari La Mañana reproduïa una ordre
oficial que feia obligatòria la presència dels excombatents
als actes d’inauguració de la Cruz de los Caídos:

Orden

Por la presente se ordena a todos los AFILIADOS a la Organiza-
ción (Ex combatientes, Ex cautivos y Adheridos) que deben pre-
sentarse sin excusa ni pretexto mañana día 3 de los corrientes, a
las nueve de la mañana debidamente uniformados, ante el edificio
de esta Jefatura Provincial, Plaza de España, número 24. 

Otra

Todos los camaradas a quienes afecta la orden anterior y que por
cualquier causa se hallen desprovistos de alguna de las prendas
que constituye nuestro uniforme pasarán por la Delegación Pro-
vincial de Administración (Palacio de España, 24), hoy martes de
9 a 13 y de 16 a 21 horas, en donde les serán facilitadas. 

La Mañana, 2 d’abril del 1940

De la mateixa manera, el Nuevo Estado també recomanava
engalanar els carrers públics i els balcons dels particulars i
pretenia assegurar la presència dels veïns de la ciutat, fent
obligatori el tancament de les botigues i els comerços, per-
metent que els treballadors agafessin festa en les dates més
assenyalades i publicant diverses crides al diari oficial del
règim. La càrrega semiòtica a l’espai públic era d’una im-
portància abismal. I així ho demostra, per exemple, la se-
güent fotografia, capturada durant la desfilada militar en
commemoració al Dia de la Victòria de l’any 1940, on podem
observar la pulcritud de l’ordre i de l’aparença, típiques del
règim franquista: 
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Desfilada militar en com-
memoració al Dia de la
Victòria (1940). 

L’Estat franquista era omnipresent en la vida quotidiana.
La seva intenció era la d’establir i reforçar, per una banda, aque-
lles referències culturals amb les quals s’haurien de configurar
les bases de la Nueva España i, per l’altra, institucionalitzar les
pautes de participació de les masses en la vida col·lectiva i en
l’exaltació de determinats valors i principis de la causa a través
de la seva commemoració i oficialització. S’havia de generar,
difondre i imposar simbòlicament el sentit de la seva ideologia.
La multiplicació dels actes oficials, la saturació dels símbols
propis i, fins i tot, la invenció d’algunes de les efemèrides de
més calat social, com aquelles fonamentalment relacionades
amb la religió o amb el conflicte bèl·lic, tindran l’objectiu es-
tructural de generar un únic codi simbòlic, a través del qual el
discurs franquista aconseguirà difondre’s i penetrar en la cons-
ciència col·lectiva de l’imaginari social. 

Es tracta d’un imaginari que s’imposa de forma vertical,
de dalt a baix, des de les classes poderoses fins a les classes po-
pulars. A més, aquestes institucions (sobretot l’Estat i l’Església)
s’erigeixen com a organitzacions pedagògiques que proporcio-
nen orientació i sentit a nivell de la comunitat, autoerigint-se
com a guies i transmetent els valors bàsics i morals que han de
ser viscuts, sentits i experimentats pels individus, de forma in-
dividual i col·lectiva. La penetració de l’Estat en la vida quoti-
diana és tan absoluta que, fins i tot, marca les formes de
comportament i de posicionament del cos, codificant estricta-
ment les normes d’interacció social i col·lectiva:
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Debemos tratarles con afabilidad y cariño de buenos camaradas, sin
olvidar la exigencia de una disciplina rígida, que ha de manifestarse
a través de todos nuestros actos de relación con los Ex combatientes,
desde el saludo y el recibimiento a pie firme y con el brazo extendido
hasta la despedida que siempre habrá de hacerse a la voz de ¡Arriba
España!

La Mañana, 3 d’abril del 1940

En realitat, el que s’amaga rere aquestes actuacions és la recerca
d’una nova hegemonia social. I és que el règim franquista, amb
un accés privilegiat i monopolístic als mecanismes d’elaboració
i de distribució generalitzada de la percepció col·lectiva, intenta
construir una nova realitat. I ho fa, evidentment, a través de l’ús
partidista de tot un seguit de símbols palpables que quedaran re-
flectits en les fotografies estudiades. Uns símbols que ofereixen,
en definitiva, un sentit real a l’intent d’homogeneïtzació social
i que donen coherència a la vida creada des de les institucions.
Es tracta d’un clar intent de crear un instrument de poder extre-
madament útil, a través del qual “implantar valors, fixar ideo-
logies i contribuir a la configuració del que es considerava la
veritable Espanya” (Box, 2010: 200). 

5.6.2.2. Simplificació de la realitat social i eliminació
de les ideologies contradictòries

La narració que ens ofereixen les fotografies és la història d’una
crònica sense fissures. Una crònica propagandística que en mostra
una posada en escena parcial i interessada, en la qual s’exhibeixen
obertament les aparences i les tendències particulars del règim
franquista, mentre se n’oculten els components de caràcter incò-
mode o contradictori, ja sigui de signe propi o aliè76. Les imatges
analitzades de les festivitats franquistes opten per representar un
món ideal. I és que tot i les diferències que, a pesar de l’aparent
unitat franquista, també imperaven en aquells anys, les demos-
tracions públiques destacaven per l’absoluta unitat dels diferents
elements que s’enquadraven sota el mandat de Franco. 

Els conflictes no hi són representats. Hi són absents i la
identitat que s’intenta descriure és pura, prístina i absoluta-
ment indiferenciada. Tot i que la quotidianitat s’allunya molt
d’aquesta esquematització visual i sí acull elements contra-
dictoris, tant la materialitat expressada per les fotografies del
fons Porta, com la posada en escena del règim franquista,

76. A Lleida, la història de l’antifran-
quisme ha tingut diversos escenaris i
diferents formes de lluita. Segons
Antonieta Jarne, l’oposició del
règim cal analitzar-la en tota la seva
complexa heterogeneïtat: “en abor-
dar el seu estudi, aquest no pot
quedar reclòs a les accions d’orga-
nitzacions polítiques i sindicals, sinó
que també cal endinsar-se en aque-
lles iniciatives, empreses d’entitats
civicoculturals o religioses, i que tin-
gueren especial rellevància a partir
dels anys seixanta” (Jarne a DA,
1995: 95). 
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persegueixen la fèrria voluntat de conquerir un subjecte
col·lectiu exclusiu. Un subjecte ple i homogeni. I ho fan, jus-
tament, reforçant visualment allò que els és propi i minorant
la presència d’allò que els és estrany. 

Així doncs, tant o més important que descobrir quines són
les estructures que s’amaguen rere les fotografies analitzades,
és l’exercici d’explorar quins són els ordres socials que no hi
són descrits. Què és el que encobreixen aquestes imatges? Quina
és l’alteritat que no hi apareix representada? Què és allò que si-
lencien sota aquesta aparença d’homogeneïtat estructural? 

El conjunt de fotografies analitzades en aquesta tesi doc-
toral aposta per suprimir de les representacions socials i ico-
nogràfiques aquelles identitats externes que es construeixen
per oposició al “jo col·lectiu” oficial. Seguint aquesta doc-
trina es faran desaparèixer, no només de qualsevol manifes-
tació pública, sinó també de tota expressió visual, les
minories o contraideologies divergents. 

Les imatges analitzades no ens permeten observar cap ves-
tigi de la Lleida dissident que descriu Sagués:

No hi va haver una extensa vida política clandestina com en altres lo-
calitats catalanes ni espais gaire destacats, però sí que es poden as-
senyalar diversos punts en els quals van confluir les ànsies de canvi
polític amb el desenvolupament d’activitats culturals que les canalit-
zaven. És el cas de locals de l’església, com algunes parròquies que
acollien reunions (Sant Pere o Santa Maria Magdalena, per exemple)
i la seu de l’HOAC i la JOC; centres culturals i esportius com l’A-
liança Francesa, el Club Esportiu Huracans o el Sícoris Club; bars
com el Mauri, més conegut com la Punyalada, o el Baviera, així com
els llocs de treball i els domicilis particulars dels activistes. Des del
món de l’educació també s’anunciaven canvis, com el que represen-
taven les escoles Alba i l’Espiga.

Durant la darrera etapa del franquisme i els anys de la transició,
les transformacions de diversa naturalesa viscudes en els barris de la
ciutat anunciaven clarament una nova època. Ho feien ben patent l’a-
rribada de la immigració, un creixement urbà sense haver previst els
serveis bàsics imprescindibles per al desenvolupament d’una vida
digna, la solidaritat veïnal per fer front als problemas individuals i
col·lectius que s’anaven plantejant i l’articulació d’un important i molt
combatiu moviment veïnal. 

Als barris perifèrics els locals parroquials van ser decisius per al
moviment. Molt lligat a un dels conflictes emblemàtics de la dècada
dels anys setanta, l’associat amb les reivindicacions del Clot de les
Granotes i el pas a nivell del ferrocarril a Balàfia, va aparèixer l’Ate-
neu Popular de Ponent, entitat que ha representat molt bé l’extensió
dels valors propis d’una societat democràtica i participativa. En la
consolidació d’aquests valors i en la transformació social i cultural
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de la ciutat també hi ha tingut molt a veure la recuperació dels estudis
universitaris, representada en bona part per la instal·lació de l’Estudi
General en un edifici històric com l’antic convent dominic del Roser
(Sagués a Sagués, Mir i Barrull, 2009: 43). 

L’objectiu d’aquesta tasca monopolitzadora és construir una
identitat uniforme, indiferenciada i homogènia; una identitat, la
nacionalcatòlica, molt potent i exclusiva, que treballi amb la fi-
nalitat de preservar la singularitat del “nosaltres” i d’eliminar
les particularitats dels “altres”. La persecució de la diferència,
doncs, és tant de caràcter físic com simbòlic.  

Després del desordre anòmic i de la intensa polarització
social generada per la recent petjada deixada per la Guerra Civil,
el franquisme perseguirà ara la consecució d’un procés de puri-
ficació identitària. Es tracta d’un procés clarament assimilacio-
nista que descriu el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans
quan defineix el concepte de purificació com aquell intent de
deslliurar-se de “tota impuresa i de tot element estrany”, elimi-
nant o assimilant els elements de caràcter discordant. Sorprèn,
doncs, veure l’esforç que el règim franquista farà per potenciar
la seva pròpia identitat i per no reconèixer l’aliena. En la base
d’aquesta corrent homogeneïtzadora es troba, justament, la
medul·la ideològica del règim franquista:

Aquesta concepció expulsava de la cultura i de la història les fonts
més vives de la tradició immediata, expressió ideològica durant
els segles XIX i XX de la burgesia liberal, primer, i de la classe
obrera, després (...). La religió [i la política] servia per cobrir una
burda operació ideològica que desembocava en el binomi Es-
panya-anti Espanya, paral·lel al d’amic-enemic, que convertia el
discrepant en traïdor i justificava ideològicament la repressió to-
talitària (Tuñón de Lara a Sole, 1998: 19).  

Una identitat, la diferent, l’externa o l’oposada, que se sotmetrà a
un important procés d’assimilació o d’anul·lació, tant física com
simbòlica. Seguint aquesta lògica, el primer pas per a la creació
d’aquesta nova identitat sense fissures va ser la ruptura amb tot allò
que fes referència al període anterior, hereu de tots els mals de la
nació. Per això, una ordre de la Comandància Militar del 16 de
maig del 1939 comunicava als alcaldes la necessitat que, en el ter-
mini màxim de 24 hores i servint-se dels mitjans que consideressin
convenients, “se hicieran desaparecer en su totalidad todos los car-
teles de propaganda marchista colocados en cualquier lugar de la
ciudad”, sota pena d’una severa infracció. Abans, el 19 d’abril d’a-
quell mateix any, també s’havia ordenat, aquest cop des de la Pre-
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factura Provinicial de Propaganda, que en el termini de 36 hores
fossin esborrats de totes les façanes “los rétulos pintados por las
hordas del marchismo” (Paya, 2002: 441).

En aquesta mateixa línia, ni una sola fotografia de les ana-
litzades en aquesta tesi doctoral recull cap de les contraideolo-
gies o de les minories existents en l’Espanya de la major part
del segle XX: les faccions polítiques, religioses o identitàries
de caràcter antagònic seran esborrades dels registres visuals. Ara
bé, que l’alteritat no aparegui en el si de la vida pública ni en
les fotografies analitzades en aquesta recerca no vol dir que sigui
una identitat que no existeix, sinó simplement que és una iden-
titat silenciada sota un discurs excloent. Una identitat que per-
segueix un objectiu clarament assimilacionista, que intenta
preservar l’exclusiva singularitat del “nosaltres” i desfigurar la
demoníaca excepcionalitat de l’”altre”. 

Aquesta fèrria voluntat d’homogeneïtzació cultural i
d’execució de l’alteritat que ens mostren les imatges analit-
zades col·lisiona directament amb un dels primers intents de
definició del concepte d’identitat col·lectiva. Un intent ela-
borat pel noruec Frederik Barth ja a les acaballes dels anys
setanta i que ha aconseguit establir-se com un dels principis
fonamentals de les qüestions identitàries. L’autor, en un exer-
cici etnogràfic col·lectiu, explora els diferents processos de
generació i manteniment de les identitats etnicocol·lectives i
pressuposa que l’existència de les oposicions no és en absolut
un problema per a la fecundació de la pròpia identitat. 

No és només que no sigui un problema, sinó que és, jus-
tament, un requeriment necessari. I és que la identitat social,
segons Barth, no es construeix a través de l’eliminació de la
diferència, tal com intenta la representació simbòlica del
franquisme, sinó que es construeix justament, gràcies a ella.
La identitat es consolida en l’exercici de la interacció i en els
seus límits (Barth, 1976: 7-40). 

Aquesta definició, tot i ser teòricament impecable, xoca di-
rectament amb aquell intent d’eliminar les identitats alienes que
s’observa en els processos de representació i de construcció
identitaris de tall franquista. Si la presència de l’alteritat, tal com
ja advertia Barth als anys setanta, és fonamental en les estruc-
tures de consolidació de les identitats col·lectives, com s’explica
que, paradoxalment, el context franquista en projecti la seva des-
trucció? Si les identitats col·lectives es construeixen sempre en
els seus límits, si necessiten irremeiablement les seves fronteres
per legitimar el seu interior, és encara possible el disseny d’una
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homogeneïtzació cultural, via assimilació o eliminació, tal com
es desprèn de les fotografies analitzades? Si l’alteritat és tan ne-
cessària per a nosaltres mateixos com el propi “nosaltres”,
podem programar, doncs, la seva anul·lació? 

Aquesta suposada supressió de les alteritats que s’apunta
en l’estudi de la representació iconogràfica de la Lleida fran-
quista del segle XX queda matisada si es compara amb el que
en fan, de les identitats rivals i oposades, els principals mitjans
de comunicació de l’època. Aquest treball comparatiu ofereix
dos posicionaments clarament antagònics respecte a la qüestió
de les alteritats. El primer, recollit justament en els centenars de
fotografies del fons Porta, projecta l’ideal d’una identitat homo-
gènia, pura i ordenadament estructurada. Una identitat que, com
ja hem anat dient, intenta anul·lar i negar la dualitat centre-pe-
rifèria, tot dibuixant una societat uniforme i construint una idea
de nació pura i exclusiva, que rebutgi obertament les alteritats
no volgudes (i, per tant, no oficials). 

Les següents fotografies, capturades durant els actes d’inau-
guració de la Cruz de los Caídos (1940), durant una de les visites
del general Francisco Franco a la ciutat de Lleida (1963) i durant
els actes de comiat de José Aparicio Calvo Rubio i la presa de
possessió de Miguel Breva Ferrer com a nou governador civil de
Lleida (1970), mostren, de forma més simbòlica que real, aquesta
uniformitat de les identitats col·lectives impulsades pel règim: 

Acte a la rambla Ferran
durant una visita oficial a
Lleida de S. E. el Caudillo,
generalísimo Francisco
Franco (1963).
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D’altra banda, respecte a la qüestió de les alteritats identità-
ries, cal també tenir en compte un segon tractament no exclusi-
vament depredador. Es tracta de l’anàlisi de la projecció de les
estructures socials recollides en el diari La Mañana, el principal
mitjà de comunicació de l’època franquista a Lleida. A diferència
del procés d’exclusió identitària que ens ofereixen les imatges
analitzades fins ara a través del fons fotogràfic Josep Porta, aquest

Acte d’homenatge als
morts de la Guerra Civil i
inauguració de la Creu
dels Caiguts (1940).

Comiat del governador
civil, José Aparicio Calvo
Rubio, i presa de posses-
sió de Miguel Breva Fe-
rrer (1970). 
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rotatiu local sí assigna un espai a la diversitat, reconeixent-li cla-
rament els seus límits i dibuixant òbvies fronteres liminars entre
el nosaltres i els altres. Una lectura aleatòria de qualsevol de les
edicions del diari ens mostrarà ràpidament quina és, per a la
premsa oficial, aquesta identitat no volguda i no oficial. 

És una identitat descrita des de la deformitat. Són els
“rojos”, “el vendaval marxista”, “la triste memoria”, “la Lérida
del terror, de los saquos, de las afrentas y las deshonras”. Es
tracta d’una altra identitat que, segons el rotatiu, es defineix jus-
tament pel seu salvatgisme i en estricta oposició a un immillo-
rable nosaltres, caracteritzat per la seva riquesa moral i per la
seva rectitud ètica i valenta: a “la ciudad alegre y confinada, la
de los dulces amaneceres en el campo fértil, la de las pródigas
y abundosas cosechas”, “la flor dorada y prometedora de nuestra
juventud”, “los que daban su sangre bondadosa y los ardientes
que de fer profesaban la vida religiosa”. 

El que veiem és el pas d’una oposició entre un nosaltres
recte, íntegre i en possessió d’una moralitat honrada i deco-
rosa i un ells monstruós, feroç i perillosament indomestica-
ble. En un article publicat en commemoració de l’acte
d’inauguració del monument als caiguts l’any 1940, el pe-
riodista narrava els fets de la següent manera:

Era la Cenicienta de la Ciudad alegre y confiada, la de los dulces
amaneceres en el campo fértil, la de las pródigas y abundosas co-
sechas, la de la huerta pletórica y ubérrima de frutos y flores, la
del laborar sumiso y callado, la que tenía en su boca la plegaria
religiosa, la que ambas sus vencrables tradiciones, que azotada
cruelmente por la furia alocada del vendaval marxista, imbuída
por las ideas destructoras de una falsa redención proletaria, vol-
caba a la calle los hombres sangrientos que sentían hervir en su
corazón todos los odios perversos de la fiera libre y desencantada...

¡Horas trágicas leridanas de imperecedera y triste memoria!
¡Caían asesinados, bárbaramente los mejores, la flor dorada y

prometedora de nuestra juventud! ¡Morían los que sentían la gran-
deza y la unidad santa de la Patria! ¡Daban su sangre generorsa -
¡nuevos mártires cristianos!- los que ardientes de fe profesaban la
vida religiosa! ¿Cuántos fueron?...

Lo decía sobradamente el trágico dicterio que recorrió los ám-
bitos de España: ¡¡Lérida, la roja!!

¡Y por sobre este cuadro de vesanía y de terror, de saqueos, de
afrentas, de deshonras y de escarnios, las piras humeantes de nues-
tros templos que elevaban al cielo las llamas votivas de la ofrenda
sagrada de sus ruínas y de sus profaciones!

La Mañana, 3 d’abril del 1940
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L’anàlisi comparativa entre el tractament de l’alteritat en les
fotografies i en els mitjans de comunicació oficials dibuixa
un posicionament clarament antagònic que camina entre l’ex-
clusió i la demonització de les identitats no oficials. El que
demostren els dos exemples treballats és la voluntat d’acon-
seguir un subjecte ple, un subjecte complert i sense figures.
Ara bé, els límits es descriuen de forma diferent. 

Mentre que la fotografia fa un esforç de no-reconeixe-
ment i d’anul·lació de l’alteritat, la premsa escrita usa una
clara estratègia de cosificació i criminalització. Es tracta d’un
procés d’anul·lació (en el primer cas), on l’altre desapareix;
i de criminalització simbòlica (en el segon), on l’alteritat
entra en terrenys demoníacs, gairebé no humans. Així és com
es va perfilant el desplaçament d’un replegament identitari i
d’un clar rebuig iconogràfic, mostrat a través dels centenars
de fotografies franquistes recollides en el fons Porta, fins a
un clar procés de demonització desmesurada de l’alteritat,
recollit en l’anàlisi de la premsa escrita. Aquest desprestigi
farà que els altres adquireixin caràcters demoníacs i actituds,
fins i tot, no humanes. 

En el cas del franquisme, la construcció de la nació es
fa mitjançant la pràctica de la purificació. Aquesta estratègia
higienitzadora crea dues zones ontològiques diferenciades:
la dels humans (persones afins al règim), per una banda, i la
dels no-humans (persones contràries al règim i col·locades
en l’esfera del que és natural/animal), per l’altra. Es tracta
de la configuració d’una comunitat ètnica pròpia lligada a la
cosmovisió antropològica pre-moderna, on la humanitat està
constituïda per ètnies pures sense zones híbrides de promis-
cuïtat cultural. El procés de construcció de la identitat fran-
quista està imbuït per aquesta doble pràctica: purificació, per
una banda, i proliferació d’híbrids, per l’altra. 

Les dues zones ontològiques creades defineixen un “no-
saltres” nacional –l’home-home– i una “alteritat” formada
per la figura del bàrbar, que es troba fora de l’àmbit de la cul-
tura, com una entitat cosificada que no posseeix ni cultura ni
llenguatge humà. Indubtablement, la pràctica de la purifica-
ció pretén garantir la supervivència de la comunitat nacional
suposadament amenaçada per la contaminació de la sang im-
pura (Stallaert, 2006). 

El treball sobre l’alteritat es convertirà, d’aquesta ma-
nera, en un perfecte mirall de l’Espanya de l’època, tant dels
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seus somnis, com de les seves aspiracions i aparences socials.
Aquest espill que revelarà no tant la realitat en la seva tota-
litat, sempre complexa i de difícil sintetització, sinó més
aviat els anhels i els desigs d’un règim, el nacionalcatòlic,
disposat a fer-se amb el domini absolut de les institucions i
també, evidentment, dels relats i dels imaginaris col·lectius.
El franquista és un sistema unitari normatiu que prohibeix la
pluralitat d’opcions i diversitats identitàries. Les identitats
són dictades des de dalt, sota un únic i públic concepte de
moral, allunyat de la consciència individual i de la moral pri-
vada. La que hem vist és una imatge que esbossen conscient-
ment  les cúpules de poder, les quals aprofitaran el monopoli
de la producció oficial del sentit per demonitzar i anul·lar les
minories i les contraideologies, amb el clar objectiu de ga-
rantir-se l’exclusivitat en els imaginaris socials i, per tant, en
el poder. 

L’ordre construït en el si del règim franquista és apa-
rentment harmònic i la tendència és produir una societat co-
herent i homogènia. En aquesta societat no existeixen les
contradiccions entre la ideologia i les experiències viscudes
i en la qual “no hi ha divergències entre els homes tal com
són i tal com haurien de ser” (Baczko, 2005: 117). En aquesta
societat s’expulsa simbòlicament (i física) les col·lectivitats
heterogènies del cos social i identitari de la nació. Però per
què aquesta obstinació per reduir, macular i, sovint, també
destruir físicament i simbòlica les alteritats contemporànies?
Per què aquesta empenta per generar societats altament ho-
mogènies i per negar l’evidència de les alteritats? 

Doncs, tal vegada, perquè allò diferent (els rojos, els re-
publicans, els brigadistes, els exiliats, l’esquerra i els nacio-
nalismes, però també, i per exemple, alguns mestres, alguns
intel·lectuals i alguns artistes antifranquistes) és considera
una identitat virtualment perillosa. Una identitat arriscada
que s’escapa al control de les cúpules franquistes i que, per
tant, entra en el terreny d’allò desconegut. I és que és la
imatge del que justament aquesta alteritat pot arribar a ser (o
allò que, fins i tot, ja ha estat) el que representa una greu i
potencial amenaça per l’harmonia projectada i anhelada des
de les institucions i des dels imaginaris franquistes. Deixar
els exclosos sense referents comporta matar-los simbòlica-
ment. I matar-los simbòlicament dificulta, evidentment, la
tasca de la seva reproducció.
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5.7. Esferes concretes de definició
simbòlica de l’ordre social
a través de la festa

5.7.1. La construcció del gènere

El gènere, com altres categories d’anàlisi (ètnica, classe so-
cial, edat, etc.) funciona en contextos històrics discursius i
es desplega en l’ordre social, institucional i material, mitjan-
çant processos que se signifiquen a través del llenguatge –
entès com un sistema de signes i com una pràctica social i
política– i de la representació. 

Prenen prestada la conceptualització realitzada per la pro-
fessora Miryam Carreño, qui considera el gènere “com una
construcció cultural amb un marcat caràcter històric que impri-
meix modificacions en relació amb les condicions de vida i amb
el context econòmic, polític i social concret en què es presenta”
(a Rabazas i Ramos, 2006: 46). La perspectiva que prenem aquí
no considera que sigui la realitat biopsicològica del sexe la que
funda les nostres idees culturals sobre el gènere, sinó la realitat
cultural dels gèneres la que detrmina la idea dels sexes naturals. 

5.7.1.1. La reafirmació de la masculinitat durant 
el franquisme

Després de la Guerra Civil, el soldat es converteix en la
imatge prototípica de la masculinitat. La figura del guerrer
–un jove valent i coratjós, preparat per afrontar els perills
de la guerra– condensa el valor de la victòria i és a ell a qui
s’adjudica la possibilitat del canvi polític i social. Aquest
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culte a la virilitat premia la movilització social en el bàndol
franquista i construeix, durant els anys de postguerra, una
imatge idealitzada, horitzontal i col·lectiva de la masculini-
tat, formada per homes –la majoria d’ells molt joves–, que
han abandonat la seva infantesa en benefici de la “justa vic-
toria contra el mal”. 

Tanmateix, aviat s’abandonen aquestes societats horit-
zontals a favor de la construcció d’unes comunitats forta-
ment verticalitzades, basades en el mite masculí de
l’autoritat  i en la jerarquia típica dels règims dictatorials.
El soldat anònim, protagonista de la victòria i de la regene-
ració d’Espanya, deixarà de tenir importància en l’elabora-
ció d’aquestes narratives i donarà pas a la construcció d’uns
arquetips basats en la jerarquia, en la figura de la paternitat
i de l’autoritat franquistes. Es tracta d’una segona estratègia
de construcció de la masculinitat, amb una tendència mar-
cadament elitista, a través de la qual les autoritats del règim
esdevenen els únics referents socials per a l’elaboració dels
trets més significatius de la masculinitat franquista. 

5.7.1.1.1. La figura del soldat

Les fotografies dels primers anys de la dictadura ofereixen,
certament, la imatge d’una Lleida fortament militaritzada, a
través de la qual es ressalta la figura de l’home-guerrer i dels
seus aspectes més atlètics i virils77. Durant les celebracions
que commemoren la victòria franquista sobre el bàndol re-
publicà, les imatges dels soldats poblen els carrers de la ciu-
tat i prenen una rellevància especial, per ser considerats,
justament, els responsables de la victòria. 

Aquesta autoritat varonil depèn també d’una actitud
corporal. Les fotografies mostren homes forts i virils que,
influenciats per les estàtues clàssiques, es converteixen en
l’ideal estètic de la bellesa masculina de la postguerra. La
imatge masculina –agressiva i musculosa– es construeix de
forma paral·lela als arquetips dels totalitarismes europeus i
col·labora de forma significativa en l’allunyament de qual-
sevol possibilitat de sentimentalisme associat a la masculi-
nitat.

77. Amb el títol de “Artífices de la Vi-
toria”, Carlos Sáenz de Tejada va dis-
senyar unes làmines, amb les quals es
van fer postals infantils. En aquestes
il·lustracions hi apareixien membres
de la Organización Juvenil, el Re-
queté, la Marina, el Ejército Regular i
Marroquí, la Falange, la Sanitat i l’E-
ducació. Eren publicacions amb un
marcat objectiu polític, dissenyades
per tal de contribuir a difondre àm-
pliament els nous ideals feixistes, na-
turalment amb peculiaritats hispanes.
Una menció especial mereixen també
els còmics destinats a educar els nens,
els quals van ser concebuts com un
instrument de propaganda (a Gonzá-
lez, 2005: 75). 
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Aquests joves són fotografiats com els autèntics homes
d’Espanya, lluitadors heròics i coratjosos, encarregats de puri-
ficar i d’engendrar la nova nació. Aquests arquetips masculins
associen la virilitat de l’home a l’agressivitat de la guerra i ge-
neren una identitat varonil que es construeix a partir d’uns pa-
trons simbòlics de superioritat i dominació. Com veurem més
endavant, aquesta imatge –de fortalesa i supremacia– es cons-
trueix per oposició a la figura femenina –caracteritzada pel seu
sotmetiment i la seva subordinació. La dona franquista es cons-
trueix entorn de la seva capacitat engendradora i d’unes carac-
terístiques que la defineixen com a subjecte de segon ordre i
tendent a l’afectivitat, a la cura i a la maternitat.  

Les instantànies suggereixen, a més, que durant els anys
de postguerra, la imatge de la masculinitat es configura bàsica-
ment a partir d’uns referents icònics que recorden els trets més
significatius del falangisme i del feixisme, com són, per exem-
ple, l’ordre, la disciplina, la valentia i l’agressivitat bèl·lica. Les
idees falangistes tenen una particular responsabilitat en la cons-
trucció dels imaginaris nacionals masculins dels primers anys
del règim. Els arquetips adopten conceptes àmpliament accep-
tats sobre l’autoritat i la superioritat varonil i reivindiquen el
terme de virilitat, que es convertirà en l’eix d’una ideologia po-
lítica moderna i dinàmica (Vicent, 2006: 148). 

Encara en temps de pau, la guerra es converteix en una au-
tèntica fàbrica de virilitats i el ser soldat, en l’ideal masculí per

Desfilada del Dia de la
Victòria per la rambla Fe-
rran de Lleida (1940).
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excel·lència. Aquesta sobrerepresentació bèl·lica mitifica la fi-
gura del guerrer i defineix la masculinitat de forma col·lectiva
i, en certa manera, democratitzada: durant els primers anys de
postguerra, no és l’autoritat, sinó el soldat anònim el referent
masculí per excel·lència. L’aparent contradicció que suposa la
construcció democratitzada de la masculinitat en el context d’un
règim dictatorial s’explica per la necessitat que el govern fran-
quista té, sobretot en els primers anys de la dictadura, de crear
identificacions col·lectives –i, per tant, legitimitats– amb el
règim i amb la ideologia que el representa. 

En conseqüència, les festivitats de postguerra mostraran
homes, virils i coratjosos; homes disposats a donar la seva vida
pel projecte d’una nova Espanya. Durant el discurs de celebració
del quart aniversari de l’alzamiento nacional, el mateix Franco
ressaltava, en un exaltament clarament falangista, la virilitat “de
los guerreros dispuestos a entregarse a la defensa de sus derechos”:

No queremos la vida fácil i cómoda. Queremos la vida dura, la vida
difícil, la vida de los pueblos viriles. (...) No han preescrito nuestros
derechos ni nuestras ambiciones; la España que tejió y dio su vida a
un continenente se encuentra ya con pulso y virilidad. Tiene dos mi-
llones de guerreros dispuestos a entregarse a la defensa de sus dere-
chos (Franco a González, 2005: 70). 

Són, justament, aquests “millones de guerreros” els que el fons
Porta converteix en subjectes històrics. Mentre la majoria de les
fotografies de l’arxiu estan protagonitzades per les autoritats fran-
quistes, la imatge del guerrer és, tal vegada, una de les poques fi-
gures anònimes a les quals el fons atorga legitimitat històrica. Les
imatges dels soldats s’allunyen de la individualitat de què sí gau-
deixen, d’altra banda, les autoritats franquistes i dilueixen el sub-
jecte particular en l’entramat de la massa col·lectiva. En benefici
de la representació d’una entitat superior orientada a la legitimació
i a la fixació d’una determinada identitat social, els individus que-
den despersonalitzats i difosos en la col·lectivitat. 

Aquesta forma de representació de la identitat genera una
massa referida als fonaments mítics del règim, en detriment de les
característiques de classe o d’origen d’aquests soldats. És el que
Mosse anomena la dissolució del jo a la massa (1996); una estra-
tègia que permet que la individualitat dels personatges desaparegui
en benefici de la representació col·lectiva del Nuevo Estado. 

Els rituals que acompanyen la seva representació, com les
formacions disciplinades i la gestualitat coordinada, fomenten
també la cohesió del grup, plasmen tant la ideologia política,
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com el caràcter d’aquestes organitzacions i serveixen per refor-
çar, entre els membres del grup, una pèrdua d’identitat indivi-
dual a favor del cos col·lectiu (Roson, 2013: 221).

Ja hem vist com la guerra és el referent simbòlic per
excel·lència en la construcció de la masculinitat dels primers
anys del franquisme. El conflicte bèlic –o la seva evocació sim-
bòlica– té la capacitat de transformar els nens en homes i con-
vertir-los en agents potencials del canvi polític i social. 

A través de l’experiència del conflicte, els nens deixen de
ser nens –abandonen les llars familiars i es converteixen en
homes– i, per tant, deixen d’estar també imbuïts per la catego-
rització femenina a què els aboca el contacte amb les seves
mares, amb les seves tietes i amb les seves germanes. Els nens
es converteixen en homes gràcies a l’experiència del conflicte
i, per tant, la masculinitat és viscuda com un procés de creixe-
ment, on el nen deixa de ser nen, se separa de la falda de la seva
mare i busca la independència pròpia del ser masculí en la viri-
litat de la guerra i d’una nova maternitat, la pàtria. 

En aquest marc referencial, la figura de l’home-soldat repre-
senta el compendi dels valors de la masculinitat dels anys de la pos-
tguerra, entre els quals destaquen, per exemple l’autocontrol, la
virilitat, el coratge, la racionalitat, la violència, la força, l’autoritat, la
disciplina i la tenacitat. Són elements els quals es desprenen de les
fotografies militaritzades dels primers anys del franquisme i que as-
socien el veritable home –l’home-guerrer– amb la lluita i el conflicte:

Desfilada del Dia de la
Victòria per la Banqueta
(fotografia presa a partir
de l’any 1955, ja que hi
apareix la Banqueta urba-
nitzada i arranjada, els
jardins de la Plaça de la
Pau i l’edifici del Govern
Civil, inaugurats l’any
195578).

78. Agraeixo la puntualització d’a-
questes dades a l’historiador Josep
Gelonch. 



Festa i ideologia: la creació d’una nova identitat322

L’espai públic és el locus privilegiat, a través del qual s’ex-
hibeix la virilitat i la fúria del ser espanyol: la seva força i la seva
impetuositat són reclamats com els autèntics valors de la mascu-
linitat hispànica. La representació del concepte de virilitat s’as-
socia a la força de la nació, que es marcialitza i es masculinitza i
és, justament a través seu, que la civilització es transforma en l’o-
bra dels homes (Vincent, 2006). La defensa del mite de l’”home
perfecte” (González, 2005), convertit en home-soldat, inclou la
corporalitat, la valentia i l’esperit de sacrifici propis de la guerra. 

Les fotografies també mostren la importància que el règim
atorga als ambients exclusivament masculins: els col·legis de
nens, l’Organització Juvenil Espanyola, els clubs socials, els es-
deveniments esportius, la catequesi, els homenatges, els àpats
temàtics, el Caliu Ilerdense, etc. constitueixen una amalgama
que configura, en un procés de retroalimentació constant, el pro-
jecte polític del franquisme. 

Tal vegada, la següent fotografia, presa l’any 1951, en el
marc d’un sopar/comiat del governador civil de Lleida, Carrera
Cejudo, mostra de forma simbòlica l’absoluta masculinització
dels espais institucionals de la ciutat:

Acte d’homenatge al go-
vernador civil, José Ca-
rrera Cejudo (1951).

Aquesta fotografia no és, en absolut, exclusiva. La
podem veure repetida en diverses ocasions i per motius
també diversos (commemoracions, entregues de premis,
àpats d’homenatge, etc.). Aquests espais, constituïts entorn
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de l’Estat, mostren la multidimensionalitat del poder, que
es constitueix entorn de xarxes porgramades d’interessos i
de valors clarament determinats (Castells, 2009). Els espais
masculins es converteixen en territoris exclusius de socia-
lització i de reproducció de les relacions de poder i, per
tant, d’aculturació i adequació a la ideologia dominant.
Aquests territoris, a més, emfasitzen les relacions de caràc-
ter horitzontal i despersonalitzador i converteixen el com-
pany en un germà i el règim, en una autèntica família:

Commemoració del Dia
de la Victòria a càrrec de
membres de la Falange
española i del Frente de
Juventudes (1952).

Aquesta fotografia mostra l’homenatge que va fer el
Frente de Juventudes l’any 1952 al Dia de la Victòria, tres
anys després del triomf franquista sobre les tropes republi-
canes. L’uniforme que vesteixen els joves permet homoge-
nitzar la individualitat i convertir cada subjecte en un
membre més de la col·lectivitat. Les camises blaves eren la
indumentària emblemàtica de la disciplina, de la jerarquia i
de la violència, prototípiques de la Falange. El blau dels uni-
formes simbolitza els obrers industrials de l’època i reforça
la idea de la col·lectivitat i de la intenció del règim d’arrelar
en els espais populars. Des del mes d’octubre del 1935, tots
els falangistes estaven obligats a portar camises blaves en re-
coneixement del canvi de naturalesa del moviment, que s’-
havia tornat “una organización rotunda, varonil y firme: mas,
si cabe, que antes”. Es va escollir el color blau, “un color...
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neto, entero, serio y proletario”, per ser el color més apropiat
pel contrast amb els colors militars protocolaris (Bravo,
1940: 69-70). 

La construcció de la masculinitat entorn de la figura del
soldat permet la identificació de la ciutadania amb el règim
franquista i facilita, a més, la possibilitat de fer tolerable –i
fins i tot justificable– l’experiència propera de la guerra.
Aquesta simbologia dissol el jo individual en la massa
col·lectiva i configura la imatge d’un home, amb evidents
tints falangistes, que pot –i ha de ser– perfectament assumi-
ble per a qualsevol dels joves de la postguerra. Es tracta
d’una estratègia d’identificació col·lectiva amb les narratives
oficials, que permet la configuració d’una identitat de perti-
nença/legitimació dels ideals oficials del règim. 

Més enllà d’aquest arquetip col·lectiu, les fotografies
ofereixen també la construcció d’una imatge de la masculi-
nitat basada en les autoritats locals i espanyoles. Aquesta na-
rrativa simbòlica s’allunya, com veurem a continuació, de
les construccions horitzontals que configuren la imatge de l’-
home-guerrer i ofereix una imatge de la masculinitat basada
en la jerarquia i en l’autoritat de les elits. 

5.7.1.1.2. La figura de l’autoritat

Si alguna imatge es repeteix incansablement al llarg de les
fotografies analitzades és, sens dubte, la figura de l’autoritat.
Ja des dels seus inicis, el règim franquista configura una es-
tructura de poder patriarcal i és l’home, en conseqüència, qui
assumeix els càrrecs de responsabilitat, des dels que oferei-
xen les institucions civils i eclesiàstiques fins al poder assu-
mit en el si de l’empresa i la família. Aquesta configuració
del poder construïda entorn de la figura masculina com a ele-
ment catalitzador del curs de la història, col·loca l’home en
una posició de superioritat vers la dona, a la qual, com veu-
rem, s’adjudica un paper passiu i purament ornamental, cons-
truït en oposició a la fiugra de la masculinitat i basat en la
seva capacitat d’ésser engendrador i cuidador. 

La conquesta de la masculinitat basada en la figura del
soldat assumeix un caràcter col·lectiu, en certa manera de-
mocràtic i horitzontal, que contrasta amb la individualitat de
què sí gaudeixen les autoritats representades en el fons Porta.



Festa i ideologia: la creació d’una nova identitat 325

Davant d’aquesta representació col·lectiva de la masculinitat,
l’elit, una minoria selecta i escollida, també és l’encarregada
de representar els valors de l’home i, per extensió, de la
nació. 

Des dels primers anys del règim, les autoritats esdeve-
nen les protagonistes dels actes protocolaris organitzats per
les institucions civils, militars i religioses. La seva omnipre-
sència travessa les imatges i converteix l’autoritat en el nou
guia col·lectiu, en un nou model de masculinitat que permet
supeditar la història col·lectiva a les responsabilitats de ca-
ràcter individual.   

Convertides en un dels leitmotiv indiscutibles de l’arxiu
Porta, les autoritats locals, catalanes o espanyoles, apareixen
repetidament en gairebé totes les fotografies analitzades. Tal
vegada, l’autoritat més important en l’època franquista era
la figura del governador civil. Segons Josep Gelonch:

El franquisme va enfortir la figura dels governadors civils com a
delegats de l’autoritat de l’Estat a la província i els atribuí uns am-
plis poders en diverses esferes d’actuació. El seu paper va ser fo-
namental en la instauración de la dictadura: al seu voltant girava
tot l’entramat polític, administratiu i econòmic de la província. Els
governadors civils nomenaven i cessaven el personal polític d’a-
juntaments i diputacions, la qual cosa assegurava l’adhesió i la fi-
delitat d’aquestes institucions, de les quals, a més,
fiscalitzavenl’actuació. Els canvis introduïts el 1948 no van variar
substancialment aquest control polític i administratiu del gover-
nador civil, atès que el càrrec d’alcalde i president de la Diputació
continuaven sent de designación governativa, i precisament amb
ell es preparaven les eleccions per terços.

Els governadors civils van tenir un paper molt rellevant en l’a-
plicació de la política econòmica autàrquica i intervencionista del
règim al llarg dels anys quaranta. El repartiment de quotes de pro-
ducció, les polítiques de preus, el proveïment de matèries primeres
i el racionament dels productes eren dirigits des de les comissaries
i delegacions que dependen dels governs civils. (…) Des de finals
de 1938, els governs civils van acumular les competències de se-
guretat i ordre públic, fins aleshores en mans dels delegats del mi-
nisteri d’Orden Público. Els governadors civils, doncs, dirigien les
diverses forces d’ordre públic, la Guàrdia Civil i la Policia, i tenien
capacitat punitiva de totes aquelles activitats contràries a l’ordre
públic, la moralitat i els bons costums o les faltes de respecte i
obediència a l’autoritat. Expedien els salconduits, imposaven mul-
tes i practicaven detencions governatives, bé fossin preventives o
bé punitives. A totes aquestes funcions cal afegir la direcció del
Movimiento (Gelonch a Gelonch, Mir i Barrull, 2009: 107-108). 
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Els actes institucionals es dissenyen al voltant de la figura
de l’autoritat, que es converteix en el fil conductor dels es-
deveniments analitzats. La seva presència protagonista –gai-
rebé monumental– s’emmarca –i fins i tot s’hi submergeix–
en una munió d’actes protocolaris, d’inauguracions, d’ho-
menatges, d’àpats, de rebudes, de comiats i de condecora-
cions, que converteixen les elits franquistes en el model de
masculintat per excel·lència durant els quaranta anys de go-
vern franquista.  

La composició de les imatges estudiades es mou en una
variabilitat de plans més aviat reduïda. La majoria dels en-
quadraments analitzats al llarg d’aquest estudi són (grans)
plans generals79, els quals mostren les autoritats de lluny,
centrades al bell mig de la fotografia i emmarcades tant en
l’espai públic –la ciutat, en qualsevol de les seves varietats–
com en l’espai privat –les institucions locals o els espais re-
ligiosos. Aquesta composició pictòrica vincula l’autoritat a
la ciutat, un context que pràcticament li pertany. Personatge
i territori es dissolen així en una única unitat de sentit, con-
vertint les elits franquistes en les autèntiques responsables
del devenir de la ciutat i, per extensió, del destí de la nació. 

Des dels inicis del règim fins a la seva fi, aquesta com-
posició pictòrica pràcticament es manté, alternant-la –tot i
que de forma menys nombrosa– amb plans més curts (plans
mitjans i plans americans) que individualitzen i sacralitzen
els personatges representats. Les imatges del fons Porta acos-
tumen a seguir un mateix patró: les elits –amb noms i cog-
noms concrets segons l’època a la qual pertany la imatge– se
situen al centre de les fotografies i converteixen la figura de
l’autoritat en l’eix conductor i protagonista dels esdeveni-
ments oficials de caràcter municipal:

79. Vegeu, en aquest sentit, les tau-
les ubicades a l’annex d’aquest es-
tudi, on es mostra una descripció
detallada de cada una de les foto-
grafies analitzades.  
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Acte de col·locació de la
primera pedra del nou
edifici del Palau de Justí-
cia, amb la presència del
ministre Eduardo Aunós
(1944)80.

80. Segons La Mañana, el 13 de
maig del 1944, el lleidatà i “Exce-
lentísimo señor Ministro de Justicia,
don Eduardo Aunós” arribava a la
capital del Segrià, provinent de Sa-
ragossa i enmig d’una gran expecta-
ció ciutadana. Ho feia, com ja
començava a ser habitual, per assis-
tir als tradicionals actes de Festa
Major que, un any més, allí s’hi ce-
lebraven al maig. Entre les múltiples
activitats que el funcionari fran-
quista tenia programades per
aquells dies de primavera i “amb
una gran alegria per part de la po-
blació lleidatana”, Eduardo Aunós
rebia una “carinyosíssima” recepció
en el seu honor al palau de la Peria
de Lleida, una missa solemne a la
Catedral de la ciutat i una gran re-
cepció ciutadana que pretenia de-
mostrar, segons el diari oficial La
Mañana, l’afecte dels seus compa-
triotes a l’activitat política i a la
“tasca fecunda i profitosa” d’E-
duardo Aunós, Ministre de Justícia
entre el 1943 i el 1945 i nascut a
Lleida a les acaballes del segle XVIII.
Un dia després de la seva arribada a
la capital del Segrià, el 14 de maig
del 1944, Eduardo Aunós seria
també l’encarregat de posar la pri-
mera pedra a l’edifici que havia d’ai-
xecar-se i que acolliria les
instal·lacions del nou Palau de Justí-
cia de la ciutat. 

Visita de Franco a Lleida,
recorregut oficial pels ca-
rrers de la ciutat (1963).
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Analíticament i iconogràfica, les fotografies analitzades
mostren dues etapes clarament diferenciades en la construcció
de la masculinitat referida a les autoritats franquistes. La primera
conté unes analogies directament relacionades amb els règims
feixistes que van dominar Europa fins a finals de la Segona Gue-
rra Mundial. La segona, construïda a partir de finals dels anys
cinquanta, suggereix una progressiva eliminació de les analogies
feixistes en benefici d’un imaginari polític més relaxat, que s’a-
proxima progressivament a les potències guanyadores i a la co-
rresponent etapa de desenvolupament econòmic i social
característic de l’etapa del desarrollismo. 

Pel que fa a la primera etapa en el procés de construcció de la
masculinitat institucional, cal tenir en compte que, de la mateixa
manera que els relats col·lectius consideren el soldat com el res-
ponsable de la victòria, les autoritats de la postguerra s’autoassig-
naran també un paper indiscutiblement actiu en el renaixement de
la nova nació. Ho faran amb un ús deliberat dels símbols franquis-
tes, falangistes, religiosos i militars, destacant així el rol de l’Ad-
ministració franquista en la victòria sobre les tropes republicanes i,
per extensió, en la recuperació dels valors de la nació espanyola.
Aquesta primera representació de la masculinitat, teixida sobre unes
imatges èpiques i unes narratives majestuoses, serveix per afirmar
la superioritat dels valors dels homes per sobre no només dels de
les dones, sinó també dels de les identitats de caràcter discordant
(en especial, de les identitats polítiques i sexuals no normatives). 

Acte de concessió de la
Medalla d’Or de la ciutat
a l’antic governador civil,
José Aparicio Calvo Rubio

(1975)81.

81. El Saló d’Actes de la Diputació
Provincial de Lleida va acollir, el 10
de maig del 1975, l’acte de conces-
sió de la Medalla d’Or a José Apari-
cio Calvo-Rubio, governador civil de
la ciutat entre el 1970 i el 1974 i
pregoner de les Festes Majors de
l’any de la seva condecoració hono-
rífica. 
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Les imatges de les autoritats que saluden o formen col·lec-
tivament es converteixen en autèntics leitmotiv de les fotogra-
fies analitzades. Com demostren les instantànies, els atributs del
poder durant els primers anys de la dictadura són, de la mateixa
manera que també ho eren les fotografies dels soldats, primor-
dialment de caràcter bèl·lic. Trobem en les autoritats una espècie
d’ostentació pura i fetitxista cap a les narratives militars: uni-
formes, medalles, condecoracions, elements del decorat, etc. les
quals recorden els relats teixits entorn del feixisme, al falan-
gisme i a la guerra. Aquests components distintius de caràcter
emblemàtic, legitimadors de la guerra i de la “justa victoria con-
tra el mal”, caracteritzen globalment la imatge de les classes
masculines dominants de la postguerra. 

D’altra banda, cal tenir també en compte que el franquisme
dóna molta importància a la presència física, com a signe de vi-
rilitat. Per això, tant a les autoritats com als soldats, se’ls reco-
neix per la seva forma de vestir, per la seva posició física, pels
seus gestos i per la seva forma d’estar. 

Són homes, en realitat, vestits per a l’acció:

Celebració del 18 de juliol
als Camps Elisis de Lleida
(1942).

La petjada de l’home franquista en el devenir històric
atorga un paper actiu de la masculinitat en la construcció de
la nació, a diferència del rol passiu que s’atorga a la figura
femenina, analitzada en pàgines posteriors. L’Administració
franquista –administració masculina per definició– s’autode-
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Actes de celebració de la
Mare de Deu del Carme a
la plaça Santa Teresita de

Lleida (1952).

Aquesta fotografia mostra els actes de celebració de la
diada de la Mare de Déu del Carme, celebrada l’any 1952.
Les autoritats, que representen els estaments institucionals i
religiosos, estan situats de cara al públic i en una posició de
superioritat. La composició de la imatge equipara les elits
franquistes a la figura divina de la Mare de Déu, situada a la
dreta de la imatge. Les autoritats no només miren sinó que
també són mirades i admirades, establint així un vincle indes-
triable entre l’autoritat divina i l’autoritat terrenal. En aquest
cas, la figura de la Mare de Déu santifica les elits presents en
la fotografia i trascendeix la seva dimensió terrenal, en trans-

fineix així com la legítima hereva de la història d’Espanya,
apropiant-se dels imaginaris col·lectius i dibuixant un contí-
nuum històric i evolutiu, que unirà passat i present de forma
lògica i raonable, a través de la figura de l’autoritat. 

Les fotografies mostren unes imatges monumentals i su-
perlatives de les elits franquistes, que converteixen les auto-
ritats en els pares de la nació. Les fotografies superen els seus
objectius primaris i protocolaris (inauguracions, condecora-
cions, preses de possessió, etc.) i expressen qüestions de ca-
ràcter superior –qüestions de caràcter gairebé diví–, tot
enllaçant les elits franquistes amb la pràctica divina i amb la
figura d’un pare omnipresent i omnipotent:
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ferir el poders de la deïtat a la figura de les autoritats i dibui-
xar, en conseqüència, la seva imatge com la del “pare de tots”. 

Aquesta simbosi converteix l’autoritat en una doble fi-
gura: emblema i referent del i per al poble. D’aquesta ma-
nera, s’idealitza i es purifica el representant polític, que es
converteix en una figura semidivina i en la idea de pare
col·lectiu. 

La possibilitat de vincular la masculinitat al paterna-
lisme permet incorporar l’Església en la construcció dels re-
lats de gènere. Les autoritats eclesiàstiques il·lustrades en el
fons Porta són representades com a figures distants, sovint
envoltades d’autoritats civils i beneïdes pel nacionalcatoli-
cisme. En poques ocasions, el religiós es representa com una
figura propera al poble, però els esdeveniments on participa
sovint suggereixen els imaginaris que vinculen l’Església a
la vetlladora dels valors del règim. En aquest sentit, la dona
i la ciutadania en general depenen de l’autoritat masculina,
la qual, convertida en un pare col·lectiu, vigila i cuida la
massa col·lectiva, que sembla incapaç de fer-ho per si sola. 

Les narratives discursives de l’Eglésia ofereixen un ima-
ginari dominat pel perill i pel pecat, presents a tot arreu, amb
la intenció de potenciar una actitud d’alerta contínua i fo-
mentar l’autocontrol i el sentiment de culpabilitat. Arrel d’a-
quest discurs, l’Església s’autodefineix com a remei. D’aquí
el seu paper fonamental en la tasca de regulació i normati-
vització de la vida social. 

Les fotografies següents il·lustren dos esdeveniments a
través dels quals les autoritats religioses s’encarreguen de
fiscalitzar i ordenar la vida social de la ciutat. La primera, de
l’any 1950, mostra el repartiment dels regals dels Reis Mags
entre els més petits i suggereix una incursió de la institució
religiosa en la vida privada de les famílies lleidatanes. La se-
gona mostra una imatge particular de la benedicció dels ve-
hicles a motor durant la celebracio de la diada de Sant
Cristòfol:
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Repartiment dels regals
dels Reis Mags (1950).

Celebració de la festivitat
de Sant Cristòfol. Acte de
benedicció dels vehicles a

motor (1954).

La incursió de l’Església en la vida privada de la societat
lleidatana suggereix la possibilitat que aquesta desenvolupi,
al llarg del franquisme, el seu rol com a estament vehiculador
de la paternitat col·lectiva. En aquest cas, l’església exerceix
les funcions de sociabilitat primària i, per tant, la figura de
l’autoritat masculina, també. Els trets bàsics de la sociabilitat
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primària tendeixen a arribar de forma col·lectiva per part de
l’Església i vincula la privacitat amb el món exterior: la per-
cepció del món, les formes de fer, les valoracions sobre el
món real i sobre l’autoritat i les interpretacions sobre diver-
sos conceptes, etcètera tenen una interpretació que passa per
la institució religiosa. 

D’altra banda, cal també tenir en compte que la cons-
truccció de la masculinitat a partir del desarrollismo deixarà
enrere la tensió de la Guerra Civil i el tancament internacio-
nal i col·laborarà en la dissolució en l’imaginari col·lectiu de
l’experiència del conflicte. Aquesta nova figura masculina,
basada en un relaxament de la rigidesa que caracteritza els
primers anys del règim, construeix un discurs centrat en un
paternalisme dominant, a través del qual es confon l’autoritat
familiar –que en les fotografies institucionals queda relegada
a un segon terme– amb l’autoritat institucional, que conver-
teix el nacionalcatolicisme en el pare simbòlic de la nació. 

En aquest sentit, les imatges sovint releguen el paterna-
lisme familiar al paternalisme polític, encarregat d’apadrinar
i disciplinar no tan sols els membres de la mateixa família,
sinó també tota la comunitat nacional.

A mesura que passa el temps i l’estabilitat del règim sem-
bla ja garantida, les autoritats deixen de mostrar-se com a en-
titats divines –amb certs tints d’inhumanitat– i començaran a
jugar amb imatges més relaxades i quotidianianes82. Són els
anys en què s’imposa una retòrica de la pau, que coincideix
també amb el culte al benestar i amb un important creixement
dels inputs econòmics del règim. Les imatges, en conseqüèn-
cia, són també més relaxades i la figura de l’autoritat s’assem-
bla més a la dels homes de a peu. Les elits franquistes
comencen a vestir-se de paisà, gaudeixen d’estones d’oci i són
fotografiades en moments de distensió. Aquest fet humanitza
la figura masculina de l’autoritat i l’apropa a la ciutadania. 

Les últimes fotografies del fons Porta construeixen
l’autoritat d’acord a les necessitats d’obertura i relaxació del
règim. Des de l’agressivitat que dennota la figura del soldat,
les imatges ofereixen ara un intent d’aproximació a la di-
mensió humana de les elits. Aquest procés allunya progres-
sivament la figura del líder dels tints falangistes i dels
atributs semidivins, a fi de presentar-la, en conseqüència,
com un individu de carns i óssos, un individu amb valors i
atributs humans:

82. Si va haver-hi un punt clau en la
humanització de les autoritats,
aquest va ser l’estrena de la pel·lí-
cula Franco, ese hombre, de José
Luís Sáenz de Heredia, realitzada
l’any 1964, en commemoració de la
campanya del XXV anys de pau. 
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Acte de concessió de la
Medalla d’Or de la ciutat
a l’antic governador civil,
José Aparicio Calvo Rubio

(1975).

Visita del ministre d’Agri-
cultura, Manuel Fraga a
la Fira de Sant Miquel de

Lleida (1968).

A diferència de la sumptuositat que demostren les imatges
anteriors de l’etapa anterior, la representació de la masculinitat
dels últims anys del règim s’apropa a l’aspecte més humà de les
autoritats. La representació icònica de les elits dibuixa ara uns
personatges propers, agafats per causalitat, sense muntatge
previ, mostrant així una presència molt més propera a la ciuta-
dania i deixant entreveure la seva part més quotidiana i natural.
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Les imatges reforcen el rostre més humà de l’autoritat i oferei-
xen una imatge tòpica de bondat i proximitat. 

Aquest gir iconogràfic tanca la construcció de la figura de
l’autoritat, que busca una justificació inicial basada en les cen-
dres del conflicte i es consolida gràcies a la seva humanització.
Aquesta cosmovisió, en paraules de Carles Feixa, permet com-
prendre les elits franquistes “com una metàfora del canvi social,
és a dir, com a imatges condesades de les mutacions de les for-
mes de vida i dels valors” de tota una societat en general (Feixa,
2004: 7). 

5.7.1.2. La recreació de l’arquetip
de la dona tradicional

La dona és, sens dubte, un element residual en les fotografies
del fons Porta. El caràcter institucional dels esdeveniments ana-
litzats explica l’absoluta masculinització de les fotografies ana-
litzades i la pràctica invisibilització de la dona en els relats
visuals de l’arxiu lleidatà. En les narratives iconogràfiques, l’es-
pai públic es reserva a la figura masculina, mentre que l’estampa
feminina es vincula majoritàriament a l’esfera domèstica i re-
productiva. Observi’s, a més, que el títol de l’apartat dennota el
concepte de reconstrucció, referit a la figura de la feminitat. El
terme no és pas gratuït i suggereix l’esforç del règim per recu-
perar els valors tradicionals i catòlics, superats durant la Segona
República i la Guerra Civil.  

Les fotografies permeten observar el procés de construcció
dels gèneres en termes d’oposició (espai públic versus espai pri-
vat, cultura versus natura i activitat versus passivitat, referits a
la figura masculina i femenina respectivament). Aquests imagi-
naris vinculen l’home a l’esfera productiva i la dona a l’esfera
reproductiva i es mantenen gairebé intactes des de l’inici oficial
de la dictadura, l’any 1939, fins al seu desenllaç, el 1975. Tan-
mateix, a partir de la dècada dels anys seixanta, els arquetips fe-
menins experimenten certs canvis, coincidint sobretot amb el
procés d’obertura econòmica, política i social del règim fran-
quista. Tot i que aquestes transformacions no anul·len la cons-
trucció de la feminitat en termes de subordinació, sí possibiliten
l’aparició d’altres arquetits femenins més relaxats, vinculats a
la modernitat, com són, per exemple, la figura de la dona treba-
lladora, associada al tercer sector i a l’agricultura ponentina. 
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5.7.1.2.1. “Mujeres para Dios, para la patria
y para el hogar”

El rol de la dona durant els primers anys del franquisme pot sin-
tetitzar-se en la frase fixada per la Secció Femenina: “Mujeres
para Dios, para la Patria i para el hogar”, és a dir, cristianes, de-
cents, patriòtiques i perfectes mestresses de casa. 

Són quatre les institucions que tenen un paper actiu en la
construcció dels relats del gènere femení durant els primers anys
de la dictadura franquista. Indiscutiblement, el més important
de tots quatre és el rol històric desplegat per l’Església i el paper
fonamental del catolicisme com a font ideològica i hegemònica
dominant. Juntament amb l’Església, la Secció Femenina de la
Falange i Acció Catòlica, lligada a la institució eclesiàstica,
seran també les encarregades de difondre un determinat discurs
de feminitat, vinculat a la llar, a la cura, a la domesticitat i a la
maternitat. Finalment, el Nuevo Estado i les lleis que se’n deri-
ven contribuïran a consolidar el retrocés dels drets individuals
conquerits durant la Segona República. 

Un cop instal·lada en el poder, la dictadura franquista
va anul·lar els drets que la Constitució del 1931 atorgava a
la dona, com la igualtat respecte a l’home i el dret a vot. A
més, a les dones casades se’ls va negar l’accés al mercat la-
boral. Amb el Fuero del Trabajo, promulgat el 1938, l’Estat
va regular el treball a domicili i només es va permetre l’accés
al mercat laboral a les dones solteres o a les vídues. Si es ca-
saven, aquestes havien de signar el seu comiat voluntari un
mes abans de l’enllaç matrimonial, segons dictava la Llei de
reglamentacions laborals del 1942 i per accedir-hi, dos anys
més tard, la Llei de contractes de treball preveia que la dona
havia de comptar amb l’autorització expressa del seu marit.
La ideologia tradicionalista –vinculada a l’Església, a l’Estat
i a la Secció Femenina– sobre la qual es construeixen els ar-
quetips femenins desenmascara els mecanismes d’exclusió i
discriminació de la dona en el context franquista.  

En conseqüència, els relats nacionalcatòlics prenen prestada
una construcció de gènere en termes evolucionistes i valoren la fe-
minitat per la seva capacitat reproductora. La dona tan sols esdevé
dona quan aconsegueix el mite de donar a llum. La importància de
l’engendrament l’eleva a la categoria de símbol la família i els seus
valors, en contraposició a la decadència de la feminització, i del lli-
bertinatge que s’assigna a les dones de la Segona República:
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Aún cuando las aulas están abiertas para ambos sexos, la mujer ha
recibido del cielo una misión propia, que caracteriza su sexo y de
la cual no puede prescindir ella ni la sociedad: (...) ser el ángel de
la casa, el gobierno del hogar, la felicidad doméstica (Madres cris-
tianas y catequesis de párvulos, a Vera, 1993: 366).  

Les fotografies demostren com la influència de l’Església en
els imaginaris socials legitima la construcció d’una societat
patriarcal que contempla la figura femenina en termes de
subordinació, devoció i servitud cap a l’home. El materna-
lisme, com a construcció de gènere i sobrevaloració de la ma-
ternitat, s’estableix des de la diferència sexual i reconeix la
dona per la seva capacitat de reproducció per sobre de qual-
sevol altra funció social. 

En efecte, les imatges analitzades ofereixen una exalta-
ció dels valors tradicionals de la família. A diferència del que
passa amb la identitat masculina, la identitat femenina no es
construeix com una identitat per si mateixa, sinó per la seva
vinculació a l’home i per la seva capacitat reproductiva, que
la converteix en mare i esposa. De forma iconogràfica,
aquesta narrativa es tradueix en la no-individualització de la
figura femenina, la qual mai apareix per ella mateixa, sinó
sempre vinculada a la cura, a l’espai domèstic i a la materni-
tat, ja sigui en termes simbòlics (la monja com a metàfora de
la maternitat col·lectiva) o en termes reals (la dona com a
mare, com a germana i com a esposa):

Processó pels carrers an-
nexos a l’església de Sant
Martí de Lleida (data des-
coneguda).
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Cal tenir en compte que les fotografies centren el seu camp
de visió en els espais oficials del règim i obvien altres territoris,
com la casa o l’escola. En els discursos de l’oficialitat fran-
quista, la dona és pràcticament una desconeguda, ja que, a ella,
se li assigna l’espai de la domus. El seu camp d’actuació es veu
pràcticament limitat a l’espai domèstic i el rol de dona casada
es constitueix com un dels pilars fonamentals de la configuració
dels relats femenins durant el franquisme. La seva presència pú-
blica és gairebé nul·la i quan apareix gairebé sempre ho fa vin-
culada a la participació política del seu marit, que té el poder
d’actuar en la configuració de l’ordre social. 

Ella, com una espectadora, observa el procés de construc-
ció de la nació franquista: un procés masculí, jerarquitzat i cla-
rament autoritari.

Acte religiós de benedic-
ció del nou col·legi de les
Esclavas Inmaculada Cora-
zón de María. (any desco-

negut).
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Inauguració oficial de la
residència de Sant Anas-
tasi, a la rambla d’Aragó,
per part de Franco. L’a-
companya la seva dona,
Carmen Polo (1959).

Acte d’homenatge al go-
vernador civil, José Ca-
rrera Cejudo al xalet dels
Camps Elisis (1951).

Ella és “pura, submisa, ressignada i maternal. Ella és,
en definitiva, femenina” (Vera, 1990: 363). Tot plegat –la
cura del marit i dels fills i la realització de les tasques do-
mèstiques– constitueix l’epicentre de les activitats femenines
durant el franquisme. La vinculació de la dona a l’espai do-
mèstic explica la seva desaparició dels relats oficials i de les
fotografies analitzades, les quals, recordem, formen part dels
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Ofici religiós en comme-
moració de la presa de

possessió del nou gover-
nador militar (1968).

Segons les premisses d’aquest discurs hegemònic, a la
dona se li assigna una capacitat reproductora i les seves princi-
pals virtuds són la de ser una bona mare i una bona mestressa
de casa. El model de mestressa de casa es basa en una categoria
burgesa que neix en el context de la Segona Revolució Indus-
trial, conicidint amb els relats que identifiquen l’home amb l’es-
fera productiva i econòmica de la vida pública i la dona amb
l’esfera reproductiva i de la cura de la vida privada i familiar.
Tot i que l’aparició històrica d’aquest arquetip apareix de forma
tardana en el temps –coincidint amb la Segona Revolució In-
dustrial–, les narratives que justifiquen la vinculació entre dona
i maternitat es remunten al mite cristià de l’origen dels temps. 

Segons Jordi Roca, l’episodi del pecat original, inclòs en
la Gènesi, constitueix l’essència de la construcció dels arque-
tips femenins, elaborats, en el context del cristianisme i de la

esdeveniments institucionals celebrats pel règim i protago-
nitzats, sense excepció, per autoritats masculines.

L’àmbit religiós és, tal vegada, l’espai que inclou una major
presència femenina. En conseqüència, aquest model presenta
una dona cristiana, profundament asexual i espiritual (Roca,
2000: 85). El seu cos es torna eteri i s’allunya de qualsevol re-
ferència sexual, que no sigui la de ésser reproductor. La del fons
Porta és una dona austera, passiva, servicial, en consonància a
un discurs nacionalcatòlic que, com veiem en la següent foto-
grafia, arribarà fins als últims alès del règim: 
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Festa de la Bandereta de
la Creu Roja. Taula si-
tuada a l’Hospital Santa
Maria (1951).

religió catòlica, per estricta oposició a la figura de l’home:  

A la dona li va dir: ’Multiplicaré els teus embarassos, pariràs amb
dolor els fills, i buscaràs el calor del teu marit, que et dominarà’. A
Adan li va dir (...): Per tu serà la maleïda terra, amb el teu treball men-
jaràs d’ella el temps de vida que tinguis i et donarà  espines i cards i
menjaràs de les herves dels camps. Amb la suor del teu rostre, men-
jaràs el pa (a Roca, 2000: 84). 

Més enllà dels discursos que l’Església construeix entorn de la
figura de la dona, cal tenir també en compte els relats naciona-
listes que suggereixen les fotografies analitzades. Aquestes na-
rratives, com hem vist pàgines enrere, es basen en la capacitat
regeneradora de la nació, capaç d’eradicar la gangrena de la Re-
pública i recuperar una identitat passada, pura i d’origen mític.
Aquests discursos ofereixen una visió eugenèsica i darwinista
de la nació i se centren, en conseqüència, en la capacitat repro-
ductiva i regeneradora de la raça. 

En aquest sentit, és precisament la dona l’únic subjecte
capaç de donar vida i, per tant, la seva figura tindrà un paper
important en la construcció del mite nacionalista del Nuevo
Estado. Segons Mary Vicent, la conducta social i sexual de
la dona, així com la seva capacitat per engendrar fills i per
cuidar-los, es converteixen en el termòmetre de la salut moral
de la nació (2006: 136). Aquestes narratives exerceixen un
pes important en els costums socials de l’època i dibuixen
uns rols de gènere binaris i jerarquitzats. En aquest sentit, les
retòriques visuals de la feminitat subratllen el paper de la
dona cuidadora i atenta amb els més desamparats:  
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Tot i que la presència femenina en les fotografies de l’ar-
xiu Porta és comparativament molt inferior a la presència
masculina, la dona adquireix un gran protagonisme quan es
tracta d’esdeveniments de poc pes i vinculats a la cura, a
l’ensenyament i a la religió. 

Durant la celebració de la festivitat de Sant Cristòfol,
per exemple, celebrada l’any 1951, les dones són les enca-
rregades de servir el menjar a la gent gran. Les monges també
presideixen els actes de benedicció, les representacions tea-
trals i les festes de final de curs dels centres escolars feme-
nins i s’encarreguen de l’atenció dels nens i nenes de la
Maternitat. Elles són també les que porten els rams de flors
als difunts i les encarregades dels esdeveniments religiosos
de la Secció Femenina i d’Acció Catòlica. 

Ara bé, aquest protagonisme iconogràfic queda sempre
subjecte a la figura masculina (religosos i autoritats) i permet
generar, en conseqüència, un marc simbòlic en què l’home és,
en definitiva, la peça clau que vetlla pel bon funcionament de
l’esdeveniment i, per extensió, de la societat. 

La definició dels rols de gènere associats a la dona són
gairebé monolítics i no canvien en la seva essència al llarg
dels anys. Les fotografies mostren un model uniforme de
dona, que respon a la volta d’una estrucutra capitalista i pa-
triarcal de la societat. Les narratives es constitueixen d’acord
a un model de separació rígida d’esferes de responsabilitat
per a l’home i per a la dona. La construcció binària dels rols
de gènere83 construeix la masculinitat en total oposició a la
feminitat, a la qual s’adjudica un caràcter passiu (associat a
la tendresa, a la intuïció i a la sensibilitat), que contrasta amb
l’abnegació i l’esperit de sacrifici de l’home. 

El règim construeix així  una estructura monolítica, je-
ràrquica i patriarcal, pròpia de la dictadura franquista, en què
la construcció del gènere femení passa indiscutiblement per
l’exaltació dels valors de la família, el patriotisme i la religió.
La dictadura disposa d’un model bàsic de feminitat i d’un
discurs de la domesticitat, que preveu una dona amorosa, ma-
ternal, dolça, tendra i sacrificada que, al mateix temps, educa,
administra i moralitza la casa i la família. Es tracta de recu-
perar l’Espanya imperial i, per aquesta raó, es reivindica la
dona-mare, reproductora de fills i de costums. Els principis
religiosos, patriòtics i patriarcals inherents al sistema polític
constitueixen els elements legitimadors de les limitacions im-

83. En aquest sentit, Mary Douglas
deia que només exagerant la diferèn-
cia en termes d’oposició es pot crear
el concepte d’ordre (1973).
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posades a la dona: espai privat com a àmbit d’acció, reducció
a la domesticitat i a la funció reproductora de l’espècie i dels
valors hegemònics que l’acompanyen. Les fotografies del
fons Porta reflexien i reforcen, en definitiva, els models uni-
dimensionals de la dona, a través dels quals conflueixen dos
valors primordials: la maternitat i la subordinació. 

5.7.1.2.2. Entre el treball i la moda

És ben conegut el punt d’inflexió que representa la dècada dels
anys seixanta dins del context general del franquisme. Com ja
hem explicat anteriorment, el model de planificació econòmica
va suposar la progressiva hegemonia dels ideals d’eficàcia i
rendibilitat, que es reflectirien en la vida econòmica i política
del règim. Els Planes de Desarrollo i el turisme acabarien amb
l’arquetip de dona capaç d’autoabastir la família i oferirien com
a alternativa una consumidora eficaç i ordenada. En conseqüèn-
cia, les transformacions polítiques, econòmiques i ideològiques
sorgides arran de la nova conjuntura del desarrollismo precisen
d’un canvi de marc legal –i també simbòlic– amb referència a
la situació laboral de la dona. 

El paternalisme i el control típics dels primers anys del
règim col·lisionen directament amb les necessitats del mer-
cat, les quals requereixen que la dona es converteixi en un
subjecte econòmic més. En conseqüència, el règim es veu
empès a fer un gir en polítiques de gènere i la dona entra pro-
gressivament al mercat laboral, al mateix temps que es ge-
nera un nou model de discriminació en forma de segregació
laboral i duplicitat de tasques. 

A aquest respecte, Domínguez i Sánchez expliquen que:

Entre el 1940 i el 1970, la població femenina sobre la població ac-
tiva total va passar del 12 al 25%. Cap al 1970, el 12% de les dones
casades treballaven fora de la llar (aproximadament la mateixa
xifra que als Estats Units i a la Gran Bretanya el 1930) i un 15%
més realitzava tasques extradomèstiques, de forma que en finalit-
zar el franquisme aproximadament el 28% de les dones eren acti-
ves (una de les xifres més baixes d’Europa), davant del 72% dels
homes, amb una retallada de la diferència de taxes d’activitat entre
sexes de més de 8 punts entre el 1964 i el 1975 (des de 52 a 44).
Per sectors, una quarta part de les dones treballaven en el sector
agrari, una altra quarta part a la indústria i aproximadament la mei-
tat en el sector serveis (2007: 149). 
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D’altra banda, els anys seixanta impliquen també l’entrada
de la dona a l’educació formal. Aquesta dècada representa
per a les dones l’accés a l’educació secundària, mentre que
el repte de la universitat s’aconseguirà posteriorment.  

Després del Pla d’estabilizació, la llei del 26 de juliol
del 1961, coneguda com a Llei dels drets de la dona i desen-
volupada per decret l’1 de febrer del 1962, autoritza les
dones a “celebrar toda clase de contratos de trabajo, concer-
tar convenios colectivos y ejercer funciones laborales propias
o en representación ante las empresas”. La nova disposició
jurídica permet anul·lar “la situación de celibato contractual”,
que obligava les dones a retirar-se dels seus llocs de treball
en contraure matrimoni. Tanmateix, la nova regulació també
manté un conjunt de “dispociones protectoras del trabajo fe-
menino”, entre les quals destaquen la requerència d’una au-
torització expressa del marit per poder treballar (a
Domínguez i Sánchez, 2007: 148). Aquesta llei reconeix el
dret de la dona a ocupar llocs de treball assalariat, però con-
tinua valorant el treball domèstic i la pertinença de la dona a
l’esfera privada. 

En aquest sentit, Pilar Primo de Rivera manté que:

La ley en vez de ser feminista sea, por el contrario, el apoyo que
los varones otorgan a la mujer como vaso más flaco.¡Qué más qui-
siéramos que el salario del hombre fuera lo suficientemente remu-
nerador para que la mujer, sobre todo la casada, no tuviera que
trabajar por necesidad! Yo os aseguro que si la vida familiar estu-
viera suficientemente dotada, el 90% de las mujeres no trabajarían.
Para nosotras es mucho más cómodo y más apetecible tener todos
los problemas resueltos. Pero hay numerosas familias que no sólo
en España sino en el mundo que no pueden prescindir del trabajo
de la mujer precisamente para que la atención y la educación de
los hijos, fin primordial del matrimonio, sean suficientes.

Amb la irrupció de la dona al mercat laboral, el model trian-
gular d’esposa–mare–mestressa de casa no sembla patir gai-
res alternacions. Aquesta tríada continua sent l’arquetip
dominant de la representació femenina en el context del des-
arrollismo. El que succeeix és que les noves necessitats eco-
nòmiques empenyen la dona a representar un paper cada cop
més actiu en els àmbits extradomèstics, sense abandonar, tan-
mateix, el seu regne particular: la casa. 

Així, la importància de la família com a pilar estructural
del règim continua sent cabdal en les narratives nacionalcatò-
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liques, les quals es veuran obligades a reforçar els discursos
de caire tradicional davant de la contradicció discursiva que
suposa l’entrada de la dona al mercat laboral i la consegüent
construcció d’una nova forma d’entendre la feminitat. Les ex-
pressions més evidents i més universals d’aquesta modernitat-
zació representen l’assumpció progressiva d’unes noves pautes
i registres culturals (estètics, laborals, etc.) que modifiquen els
paràmetres tradicionals i alteren els universos dels rols feme-
nins i de la identitat tradicional de la dona franquista. 

Es tracta d’un moment de canvi profund, en el qual les
dones obren el seu món de representacions a esferes fins ara
desconegudes i el règim veu perillar la configuració dels
seus valors tradicionals i de la jeràrquica divisió de rols,
imaginaris i significats. 

Per mantenir intacte l’ordre social a pesar dels canvis
estructurals, les narratives oficials aposten per reforçar els
valors de la família i de la tradició, a través de la càrrega
simbòlica que ofereixen les figures públiques, les quals fun-
cionen com a models de comportament poderosos i reforcen
la transmissió de la imatge femenina com a eix de la vida
familiar. 

L’any 1964, els prínceps Juan Carlos de Borbó i Sofia
de Grècia visiten la ciutat de Lleida i fan una parada a l’hotel
Comtes d’Urgell. Fotografiada fins i tot més que el seu marit,
les imatges de l’arxiu centren la seva atenció en la futura
reina d’Espanya, representada com una dona jove, de sem-
blança dolça i afectuosa, vestida de forma elegant però mo-
derna –un fet motivat per la creixent indústria de la moda– i
extremadament atenta a les demandes de protocol. 

A pesar que la representació de la princesa desprèn aires
de modernitat, l’arquetip que en el fons acompanya Sofia
continua sent el de la dependència femenina respecte a la fi-
gura masculina. Es continua mantenint l’arquetip d’esposa,
mare –de la petita Helena, que el 1964 ja tenia un any– i cen-
tre neuràlgic de la vida privada i famliar. El marit representa
la màxima jerarquia i la família continua sent la dipositària
d’una ideologia patriarcal i autoritària, centre absolut dels
valors cristians. 

Les fotografies mostren la princesa Sofia com una dona
perfecta: una dona bonica, atenta a les necessitats i les res-
ponsabilitats del seu marit i capaç d’assumir la suma de rols
que la societat progressivament li assigna:
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Cal tenir en compte que, de forma contrària, Carmen Polo
mai va rebre aquest tractament iconogràfic en cap de les visites
de Francisco Franco va fer a la ciutat. L’esposa del dictador
va ser fotografiada en poques ocasions i sempre de forma tan-
gencial i subsidiària, pràcticament com si fos un element més
del decorat disposat per a la rebuda del seu marit. 

Visita dels prínceps Joan
Carles de Borbó i Sofia de
Grècia al parador Comtes

d’Urgell (1964).

Visita dels prínceps Joan
Carles de Borbó i Sofia de
Grècia al parador Comtes

d’Urgell (1964).
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La sobrerepresentació de la princesa Sofia de Grècia en
un arxiu on la dona ha estat sistemàticament infravalorada de-
mostra la necessitat de reforçar aquells models de referència
que permeten consolidar un ordre social de tipus tradicional.
La presència de la princesa trascendeix la dimensió púrament
política i afecta a l’organització de tota la societat i fins i tot
arriba a imposar órdres simbòlics i regles de comportament. 

A primer cop d’ull, les imatges de la princesa poden sem-
blar fins i tot el referent de la modernitat, però el discurs que
les acompanya continua basant les seves arrels en els valors
de la família, de la tradició, de la moral cristiana i del conser-
vadurisme. Podem assenyalar, doncs, que les narratives ofi-
cials comencen a apuntar alguns canvis en el concepte del ser
dona, tot i que l’oficialitat no trenca definitivament amb els
rols tradicionalment imposats per l’Església i els costums de
caràcter religiós, tal com els que hem descrit pàgines enrere. 

Sigui com sigui, la principal novetat d’aquest període és
que la dona té ara la possibilitat de treballar fora de l’àmbit fa-
miliar. La seva serà una doble jornada laboral, ja que lluny d’a-
lliberar-se de les tasques domèstiques i de la cura de la llar, la
dona assumeix un doble arquetip: la dona com a mare i la dona
com a treballadora. L’augment de l’economia i les necessitats
capitalistes d’un major consum requereixen convertir la figura
femenina en un subjecte generador de beneficis. Amb la intro-
ducció de la dona al mercat laboral, el capital aconsegueix do-
blar la seva capacitat de creixement i d’obtenció de plusvàlues.
En aquest context, les fotografies mostren la progressiva in-
troducció de la dona al mercat laboral i l’aparició de noves
ocupacions femenines, lligades al desenvolupament del sector
terciari i de l’agricultura lleidatana. 

Les tasques laborals subjectes a la dona es concentren
sobretot en activitats tradicionalment vinculades a les esferes
femenines, com són per exemple la manutenció o la cura, i
continuen estan sotmeses a relacions jeraràrquiques i subor-
dinades al treball privilegiat dels homes: 
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Les dones continuen sent el motor de la llar, però ara, a
més, se’ls permet desenvolupar altres activitats de caràcter
extradomèstic. Les fotografies mostren que les noves ocupa-
cions femenines abarquen àmbits diversos, com l’agricultura
(pageses), el sector terciari (dependentes), la cura (inferme-
res) i l’educació (mestres i monges).

Coinicidint amb el desplegament de la societat de con-

Visita a les instal·lacions
d’Apracosa del ministre
d’Agricultura, Adolfo

Díaz Ambrona (data des-
coneguda).

Visita a les instal·lacions
de la fàbrica Safyc de Ba-
laguer del ministre d’A-

gricultura, Faustino
García Moncó (1968).
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sum i amb l’arribada del turisme, també és interessant assen-
yalar que a partir dels anys seixanta es comença a valorar
progressivament la bellesa femenina com un nou valor social.
Des de mitjan segle XX, comencen a definir-se els models
de dona moderna, codificats en part per l’emergent cultura
de masses, sobre la qual els arquetips es recolzen i essencia-
litzen paràmetres estètics i actitudinals. 

Les formes de vestir es relaxen i apareix un nou model
de dona elegant, adequada als usos i costums franquintes,
però cada cop més vinculada als nous atributs culturals de la
bellesa. Les fotografies mostren una emulació dels models
burgesos entre les classes altes i, fins i tot, una assumpció
dels ordres culturals europeus i americans. 

Com a conseqüència directa de la progressiva penetració
de la societat de masses, les dones comencen a cercar un em-
belliment corporal a partir dels patrons dictats per la moda,
la televisió, el cinema, la publicitat, les revistes i els grans
idols de masses, com les actrius i cantants de moda. Vegeu,
en aquest sentit, la dona que ocupa el banc inferior a la dreta,
qui recorda indiscutiblement les actrius cinematogràfiques
de l’època. La seva imatge rememora els nous referents cul-
turals, cada cop més globalitzats, com poden ser, per exem-
ple, les actrius Brigitte Bardot i Caterine Deneuve.

Acte de concessió de la
Medalla d’Or Ciutat de
Lleida al governador civil,
José Aparicio Calvo
Rubio, al Saló de Plens de
La Paeria (1975).
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Segons Capdevila, l’estetització de la dona, que veiem
confirmada en les fotografies anteriors, aviat contribueix,
en els espais més distingits, a redefinir (i a potenciar) el
valor de les dones en l’economia d’intercanvis simbòlics,
convertint allò estètic en una nova espècie de capital sim-
bòlic que realça especialment el paper de la dona en les re-
lacions socials masculines. En la seva dimensió simbòlica,
la dona –bella, jove, atenta i virtuosa– representa un capital
–en termes de Bourdieu– per a l’home, el qual reforça la
seva identitat a través de les característiques culturalment

Visita del ministre d’Agri-
cultura, Manuel Fraga a
la Fira de Sant Miquel de

Lleida (1968).

Aquests grans ídols seculars suposen canvis profunds
respecte als referents col·lectius tradicionals, basats sobretot
en una catolització absoluta de la vida privada i en la presèn-
cia omnipresent de la Secció Femenina en la vida publico-
privada de la dona franquista. 

Tot i que els arquetips encara preveuen els aspectes lli-
gats al zel i a l’emblematització pública de la puresa sexual,
les noves pautes de la modernitat comencen a entrar progres-
sivament en l’estructura social franquista. Els canvis seran
progressius, però les fotografies ja assenyalen l’aparició de
nous  paràmetres estètics i actitudinals, els quals oferexien
una configuració dicotòmica de la identitat femenina a partir
dels anys seixanta: demostració de virtud i castedat, exhibi-
ció de bellesa i moda: 
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valorades de l’esposa o de la dona, en general. 
Així doncs, les expressions més evidents d’aquesta mo-

dernització són, d’una banda, l’entrada de la dona al mercat
laboral i, de l’altra, la progressiva penetració de la bellesa i
la corporalització del cos femení com a nous valors socials.
En finalitzar la dècada dels anys seixanta, la representació
de la dona ha evolucionat des d’un model tradicional, vin-
culat a l’Església catòlica i al conservadurisme falangista,
fins a un model modernitzat, a través del qual els arquetips
es recolzen essencialment a través de paràmetres estètics,
actitudinals i laborals. 

Tot i això, cal tenir en compte que la transformació no
respon tant a un canvi d’imaginari en les elits franquistes,
sinó més aviat a les necessitats de la progressiva penetració
del capitalisme a la societat espanyola de mitjan segle XX.
Per tant, la tríada mare-esposa-mestressa de casa es manté
en el substracte ideològic de les narratives oficials, a pesar
que les formes es relaxen i la dona envaeix altres territoris
simbòlics, més enllà de l’estrictament familiar. No existeix,
per tant, una plena superació dels rols fonamentals que defi-
neixen la dona tradicional (els de dona-mare i dona-mes-
tressa de casa o els discursos de la maternitat i la
domesticitat, que emanen dels mateixos), sinó més aviat una
progressiva penetració d’altres paràmetres culturals.

Així doncs, la dona franquista dels anys seixanta i se-
tanta –membre de les elits locals, catalanes i espanyoles–
continua vivint de l’home. Les fotografies potencien l’ads-
cripció de la dona al seu marit i la constitució d’un segon
sexe, passiu en termes socials i supeditat a l’autoritat mas-
culina, protagonista actiu i agent de la transformació histò-
rica. Aquestes representacions contemplen la història del
franquisme com una obra exclusiva de l’home. 

En general, la construcció del gènere, ja sigui masculí o
femení, es troba institucionalitzat (en termes de Berger i
Luckman) i suposa una tipificació extrema dels models
home/dona. Com assegura María Teresa Vera, la dona no es
defineix com un subjecte en si mateix, sinó com un objecte
contraposat al model masculí. Des de la infància a la mater-
nitat, passant pel matrimoni, el celibat o el treball, les clàs-
siques etapes del cicle de vida femení estan cobertes,
normativitzades i controlades; res queda a la iniciativa del
subjecte (Vera, 1993: 662). 
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5.7.1.3. Leridanismo: la colonització simbòlica
del territori local

Miquel Pueyo, en el seu llibre Lleida: ni blancs ni negres
sinó espanyols (1984), defineix el concepte de leridanismo84

com una estratègia centralista al servei del nou estat fran-
quista. Segons Pueyo, aquesta és una maniobra simbòlica
amb una clara orientació “espanyolista, centralitzadora i bu-
rocratitzant” (1984: 99), que persegueix afiançar la relació
entre Lleida i Espanya i negar la influència catalana sobre
la ciutat. 

En aquest sentit, Pueyo considera que: 

Podríem dir que el leridanismo consiteix en la definició i promoció
d’un imaginari i d’una identitat al voltant de Lleida –de la ciutat i
de l’Horta principalment– de caràcter provincialista i de manera
que aquests àmbits són avaluats i definits com una identitat espe-
cífica, autònoma, més enllà de la catalana i dins un marc tàcit so-
vint però inequívoc d’espanyolitat. La seva activitat s’orienta
principalment al folklore i la història. Els dos marcs de recreació
i difusió principals en són l’IEI i el Caliu Ilerdenc (Pueyo, 1984).

Es tracta d’un sentiment localista que situa Lleida com una
ciutat provinciana, que es contraposa a la identitat catalana,
les quals els homes i el franquisme s’esforcen per eradicar, i
que descriu la ciutat com una terra de ningú, que mira tant a
Barcelona com a Saragossa i que es desmarca de la identitat
col·lectiva del catalanisme. 

Carles Feixa, per la seva banda, considera el leridanismo
com un signe d’identitat de la cultura local:

Aquesta síndrome tradicional, compensada durant el primer terç
de segle pel dinamisme polític i associatiu que viu la ciutat, havia
de ser un “caldo de cultiu” molt apte per a la imposició de mòduls
mentals i culturals d’un estat totalitari, basats en la restricció de
les llibertats públiques i en la limitació de les privades. Aquesta
tasca de control sobre la societat pot exercir-se amb major eficàcia
en una ciutat de característiques provincianes, gràcies a l’incentiu
de les censures socials, corporatives, clericals i ideològiques, a la
promoció del control social informal i del clientelisme, a la mi-
gradesa dels espais dissidents, i al ressó favorable de les doctrines
de “pau i ordre” i “moralitat pública·. Un poder que es presenta
com a “paternalista” troba en aquesta mena d’estructura social un
terreny adient preparat pel caciquisme i la del·lació. De manera
que, durant el període franquista, el “provincianisme” deixa de ser
un tret més o menys epidèrmic, i esdevé un signe d’identitat per-

84. Segons Pueyo, el leridanismo es
contraposa al lleidatanisme, una es-
tratègia simbòlica d’origen més
antic, “que té una certa tradició, se-
gurament accentuada arran de la di-
missió provincialista, però que ja
podríem endevinar en èpoques an-
teriors, generalment a través de ten-
sions del tipus interior/marina,
camp/urbs... [És una] actitud autòc-
tona; més o menys intoxicada o ma-
nipulada, però autòctona, afavorida
(...) pels ressentiments, la descon-
fiança i les rivalitats envers la Barce-
lona capital. No necessàriament
reclama la instauració d’un centre
alternatiu. Més aviat –i com a reac-
ció– propugna un cert aïllament, un
’nosaltres sols’ forassenyat, un can-
tonialisme indefinit i aigualit”
(Pueyo, 1984: 99-100).  
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manent de la cultura local, associat al conservadurisme, a la des-
politització i al localisme més carrincló (Feixa, 1989: 46).

Així docns, segons Pueyo (1984) i Feixa (1989), el lerida-
nismo és una actitud que s’incorpora en els imaginaris sim-
bòlics de postguerra i s’allarga fins a la fi de la dictadura. El
més interessant d’aquesta estratègia és, sens dubte, l’enro-
bustiment dels sentiments identitaris provincials, que perme-
ten vincular, d’una banda, la ciutat de Lleida al sentiment
nacionalista i patriòtic de l’Estat espanyol i rebutjar, de l’al-
tra, la seva identitat catalana. 

Les fotografies del fons Porta –tal com suggereix Mi-
quel Pueyo a Lleida: ni blancs ni negres sinó espanyols, un
dels seus llibres de referència d’aquest període històric–
també reflecteixen aquest leridanismo i assenyalen, en con-
seqüència, un “amor i [una] exclusivitat a la ciutat i/o a la
província”. Es tracta, segons l’autor, d’uns trets característics
–gairebé sempre positius i elogiosos– del taranna dels llei-
datans” (1984: 102), que es reflecteixen de forma clara en
les fotografies analitzades. El leridanismo permet configurar
un seguit de mites al voltant de la ciutat, dels seus habitants
i del seu territori. 

Per la seva banda, Stéphane Michonneau destaca la im-
portància de la memòria en la construcció física i simbòlica
de la ciutat. La coherència d’una memòria col·lectiva, explica
l’autor, es manifesta en l’espai simbòlic de la ciutat que ella
mateixa construeix:

La memòria organitza la ciutat, li dóna un centre, un
sentit i uns límits. Amb projeccions successives en llos
restringits (places i trossos d’avinguda) i després en
llocs tancats (cementiris i parcs), la política de la me-
mòria ha conquerit la ciutat nova fins i tot abans que
existís en la realitat dels seus edificis (Michonneau,
2001: 427). 

Efectivament, les fotografies mostren que, mentre una
gran part de la ciutat de Lleida no té memòria, la resta està
constantment poblada de monuments, recordatoris, actes i
commemoracions. 
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Acte d’homenatge als cai-
guts (1940).

L’any 1940, el règim franquista va construir al centre de
Lleida una moderna creu als caiguts per recordar els soldats que
havien perdut la vida a favor de la victòria del bàndol nacional.
És remarcable considerar que la construcció d’aquest monument
es va prioritzar per davant de la rehabilitació de les cases i de
l’aplicació de polítiques assistencials dirigides als ciutadans que
havien rebut els impactes de la Guerra Civil, acabada un any
enrere. El règim inicia així el seu procés de construcció simbò-
lica, el qual, tal com s’observa en la fotografia anterior, té una
important dimensió territorial. La presència –física i simbòlica–
de l’Estat al territori gaudeix d’una prioritat absoluta en el full
de ruta endegat pel Nuevo Estado. 

La imatge que encapçala aquest capítol representa, tal ve-
gada, un dels primers exemples icònics que demostren l’estra-
tègia de dominació territorial emprada per l’Estat franquista amb
l’objectiu de construir un nou ordre simbòlic que expliqui i re-
produeixi la memòria dels guanyadors i la seva necessària pre-

5.7.1.3.1. Lleida com a territori simbòlic
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sència en el poder. L’esforç institucional per mostrar la presència
física del govern estatal al territori respon a una voluntat cen-
tralitzadora i jeràrquica de dissenyar una àmplia xarxa de rela-
cions –físiques i simbòliques– que vinculin la localitat dels
municipal amb la globalitat de l’Estat central. Com veurem,
aquesta estratègia es manifesta públicament de diverses formes
i respon a una eina de control social del poder que pretén esten-
dre arreu del territori les narratives nacionals i els imaginaris
socials que defineixen la ideologia del nacionalcatolicisme.  

A Lleida, aquest mecanisme de dominació territorial es
manifesta de diverses formes. La més visible és el control
que l’Estat exerceix sobre les polítiques i les autoritats llei-
datanes. A El poder franquista a Lleida (1939 – 1951), Josep
Gelonch (2012) analitza minuciosament els orígens dels
mandataris locals i demostra que el control i la submissió
dels poders locals a l’Administració central era una de les
pedres angulars del franquisme en el seu camí cap a la con-
questa global de l’Estat. En el seu llibre, l’autor explica que
en una de les instruccions reservades a la finalització del con-
flicte bèl·lic, el general Mola assenyalava la necessitat de
tenir preparades les persones que havien de fer-se càrrec dels
ajuntaments. Les directrius estatals anaven encaminades a
convertir les corporacions locals en agents fidels al règim. 

El nou model administratiu va instaurar un principi je-
ràrquic, basat en la relació “confiança-dependència”. Era un
esquema piramidal que partia del Ministeri de la Gobernació
i tenia en els governadors civils les peces clau del seu engra-
natge (Gelonch, 2012: 35). Els governs civils es van conver-
tir en una peça fonamental en les relacions del centre amb la
perifèria, aglutinant un fort caràcter centralitzador i jeràrquic
en la cadena de disposicions estatals. Es tractava, segons Ge-
lonch, d’una “fórmula per aconseguir una base sòlida per al
nou sistema polític i articular un model d’administració local
que regulés les relacions polítiques entre el centre i la peri-
fèria. [Aquest] era un factor ben important en la construcció
del Nuevo Estado” (Gelonch, 2012: 33). 

Pel que fa a l’origen de les autoritats locals, les fotogra-
fies del fons Porta ofereixen una mostra de la seva desterri-
torialització. Gran part dels mandataris locals provenen
d’altres geografies de l’Estat espanyol; un fet que, segons
Gelonch, és estratègicament habitual, com es mostra en les
següents fotografies:
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Banquet homenatge dels
enginyers i arquitectes de
Lleida al governador civil
José Carrera Cejudo (ori-
ginari de Madrid) al xalet
dels Camps Elisis de Lleida

(1951).

Rebuda local al nou bisbe
de Lleida, don Aurelio del
Pino Gómez (originari de

Segòvia (1947)85.

85. Després de la defunció de Joan
Villar i Sanz, bisbe de la Diòcesi de
Lleida entre el anys 1943 i 1947, el
dilluns 28 d’abril del 1947, el “Bole-
tín Oficial del Estado” publicava un
acord per designar com a nou  pre-
lat de la Seu Episcopal de Lleida el
Dr. Aurelio del Pino Gómez, actual
degà de la catedral de Segòvia.
Quatre mesos més tard, es va cele-
brar a la catedral de Segòvia la seva
consagració episcopal. El van beneir
Gaetano Cicognani, nunci papal a
Espanya i Daniel Llorente i Santos
Moro, bisbes de la Diòcesi de Segò-
via i d’Àvila, respectivament. Segons
informa el diari La Mañana d’aquell
3 d’agost del 1947, el nomenament
també va anar acompanyat per un
homenatge institucional i l’entrega
d’una ingent quantitat de regals,
entre els que destaca, segons el
diari La Mañana, la concessió d’un
obsequi de la Falange segoviana
com a signe de la nova funció pas-
toral d’Aurelio del Pino Gómez. En
el marc dels actes de celebració de
la investidura, el dia abans de la be-
nedicció, la Plaza Mayor de Segòvia
oferia un concert de l’Agrupació
Musical Escolania del Col·legi de la
Sagrada Família de Madrid. Hores
abans, el que seria el nou bisbe de
la Diòcesi també es va reunir amb
les autoritats catalanes que, en re-
presentació de la província de
Lleida, s’havien traslladat fins a la

Per continuar amb els exemples, de la major part dels go-
vernadors civils que van ostentar el càrrec a la ciutat de Lleida
(Luís Ventalló Vergés, Fernando Vázquez Ramos, Juan A. Cre-
mades Royo, José Manuel Pardo de Santayana, José Carrera Ce-
judo i Aparicio Calvo-Rubio) cap era originari de la zona de
Ponent. Segons Gelonch, aquesta situació no tenia res d’excep-
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capital segoviana per assistir a l’acte
de proclamació del prelat. Entre
elles, el diari oficial del Règim des-
taca la presència d’Acción Católica,
la Sección Femenina, el governador
civil i el vicari capitolar. Uns mesos
després, el 10 d’octubre del 1947,
el madrileny Palau d’El Pardo va
acollir la presentació dels nous bis-
bes (de Màlaga, Almeria, Lleida i Te-
nerife) davant del Cap de l’Estat.
Després de l’acte institucional,
Franco i la seva esposa, acompan-
yats pel Minsitre de Justícia, pel di-
rector general d’Assumptes
Eclesiàstics i pel tinent general de la
Casa Militar, entre altres, van oferir
un esmorzar al que hi van assistir els
nous prelats i la resta d’institucions
convidades. Dos dies més tard, el
diari La Mañana anunciava, en pri-
mera plana, que el nou bisbe de la
Diòcesi de Lleida arribaria a la ciutat
el diumenge 19 d’octubre (La Ma-
ñana, 12 d’octubre de 1947).

86. Segons Gelonch, “des de princi-
pis del segle XX, sectors polítics re-
formistes vinculats al
regeneracionisme havien pretès aca-
bar o reduir l’autonomia de què ha-
vien gaudit els ajuntaments des de
la instauració del règim liberal a
mitjan segle anterior, que els havia
convertit, segons alguns, en la peça
clau del caciquisme, en l’espai propi
on s’havien establert les relacions
clientelars que havien minat qualse-
vol credibilitat del sistema” (2012:
33-34).

Presa de possessió del
nou governador civil, José
Aparicio Calvo Rubio (ori-
ginari de Còrdova) (1970).

cional, doncs era justament una de les disposicions explícites
del règim. La desterritorialització de les autoritats permetia des-
lligar el poder dels interessos locals i de les possibles vincula-
cions personals a sectors concrets del territori (2012: 50). 

De la mateixa manera, l’Estat franquista exercia també un
control absolut sobre les polítiques locals i els seus treballadors:
els càrrecs públics s’escollien per afinitat ideològica amb el
règim i els treballadors, periodistes, mestres i personal de la
RENFE i de les caixes d’estalvi, entre altres oficis de l’esfera
pública, són també depurats sota un estricte control ideològic
(Sanvicén, 2003: 190). 

Aquesta estratègia de desvinculació territorial de les auto-
ritats locals i de control estatal de les polítiques públiques té
també una explicació simbòlica. Les autoritats i les polítiques
públiques es converteixen en símbols de l’Estat i serveixen per
construir-lo i recordar-lo, per fer-lo present en la seva absència
i per condensar gran part de les seves narratives identitàries.
Aquesta estratègia respon a la necessitat de crear una xarxa de
mandataris desvinculats del territori –deslocalitzats– que des-
activi així les diferències identitàries, polítiques i nacionals que
existeixen en l’Espanya franquista i que aposti per una homo-
geneïtzació identitària, jeràrquica i fortament centralitzada86. En
conseqüència, la ciutat de Lleida –com la resta de ciutats fran-
quistes d’arreu de l’Estat espanyol– es converteix en un nucli
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important del micropoder local, que funciona com una corretja
de transmissió amb l’Estat, el qual teixeix, amb una amalgama
de símbols propis, una extensa xarxa de dominació territorial. 

Més amagada, però no per això menys important, queda
l’estratègia d’ocupació simbòlica del territori, que dibuixa una
ciutat homogènia i idèntica en si mateixa, sense espais per a l’al-
teritat ni per a la diferència. Les fotografies suggereixen que la
ideologia franquista pren també una dimensió física i simbòlica
al territori, invisible a primer cop d’ull, però força efectiva en
termes de construcció identitària i nacional. Els símbols del
règim es despleguen abastament a la ciutat, a través d’un meca-
nisme monopolitzador de l’espai públic –de la ciutat–, on l’Estat
desplega la seva simbologia, mentre n’amaga les representa-
cions simbòliques de les identitats de caràcter discordant.
Aquest mecanisme simbòlic construeix l’imaginari social d’una
ciutat aparentment homogènia, sense fissures internes i sense
espai per a l’heterogeneïtat identitària. 

Les fotografies mostren la diferència entre la ciutat imagi-
nada –homogèniament construïda i sense espai per a la discòr-
dia– i la ciutat real –múltiple i diversa, per definició. La
uniformitat identitària pretesa per l’ordre polític és l’eix central
del model franquista de monopolització simbòlica del territori,
a través del qual s’intenta crear una única identitat comú, com
a antítesi a la definició de cultura urbana, que engloba una suma
d’interessos i unes identitats diferents i diferenciades. Com a
conseqüència, la uniformitat identitària de la “Lleida imagi-
nada” pretesa per l’ordre polític invisibilitza el desordre de la
“Lleida real”, complexa i heterogènia. 

La ciutat, explica l’antropòleg Manel Delgado, és el lloc
de trobada per excel·lència. És en l’espai públic on la societat
i la cultura es creuen, s’interconnecten i defineixen contextos
històrics, polítics, socials i geogràfics específics. Les ciutats
reals –que són aquelles on la vida és vida– funcionen com
un entramat de percepcions i pràctiques socio-culturals di-
verses, que es produeixen i es ressignifiquen (Ramírez i
Aguilar, 2006: 8), en un estat de construcció constant:

La urbanitat no és altra cosa que una tasca, un treball d’allò social
sobre sí mateix, com la societat urbana “mans a l’obra”, fent-se i
després desfent-se una i una altra vegada, embastant-se amb ma-
terials que són instants, moments, circumstàncies, situacions, tot
allò del que l’expressió màxima i més delirant és la festa. Sent ma-
tèria, la urbanitat estaria més propera a la forma que no a la subs-
tància (Delgado, al seu bloc El Cor de les Aparences). 
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A diferència de la ciutat imaginada per les narratives franquistes,
els estudis urbans coincideixen en entendre la ciutat moderna com
un escenari heterogeni que, a mode de receptacle, acull una multi-
plicitat d’usos i d’interaccions complexes i quotidianes. Aquestes
trobades, inconnexes i diverses per definició, generen un gran nom-
bre de processos i de relacions socials, polítiques i culturals més
aviat complexes, que funcionen com a punt de trobada de la diver-
sitat, de la diferència i de l’heterogeneïtat social (Caldeira, 2000;
Davis, 1990 i Sennett, 2007). Des d’aquest punt de vista, els espais
urbans són receptacles construïts socialment des de l’heterogeneïtat
i la diferència: la ciutat és una seu de processos i de relacions so-
cials, polítiques i culturals complexes en contínua construcció.  

A pesar d’això, l’anàlisi de les fotografies del fons Porta
suggereix una ciutat diferent, desvinculada de l’heterogeneïtat
social que descriuen les aportacions acadèmiques de l’espai pú-
blic. Les imatges mostren un procés de monopolització de l’es-
pai públic per part del règim, el qual s’apropia de la ciutat i
n’harmonitza les seves representacions, amb l’objectiu de crear
una identitat comuna i allunyada de l’anarquia pròpia de les re-
lacions socials de la ciutat. Aquesta particular posada en escena
mostra l’espai públic com una unitat tancada i indiferenciada,
on les cultures són totalitats acabades que contenen la cosmo-
visió i el tarannà propis del grup ètnic nacionalcatòlic. 

En consonància amb això, resulta interessant analitzar la
proliferació dels llocs de memòria franquista, representats en el

Celebració del Dia dels
Caiguts (1940).
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Visita del ministre d’Agri-
cultura, Manuel Fraga Iri-

barne, al Sant Crist de
Balaguer (1968).

cas de Lleida pels monuments construïts pel règim. La política
monumentalitzadora del Nuevo Estado funciona com una polí-
tica per al record –d’una història particular, construïda des del
dalt–, però també com una política per a l’oblit, en la mesura
que pretén ocultar les memòries molestes o inconvenients per
als interessos de la nació. L’interès que susciten els espais de la
memòria –ja siguin els monuments als caiguts, els espais reli-
giosos o els grans espais propis de la modernització d’Espanya–
suggereixen l’esforç del règim per consolidar una única memò-
ria, la dels guanyadors, en detriment d’altres narratives o “mi-
croclimes culturals” (Delgado, 1988: 18). 

Com assenyala Foucault, la història dels espais públics és
també la història dels poders polítics (Foucault, 1980). 
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Segons Delgado, la festa és l’escenari ideal per exhibir
l’arsenal simbòlic del règim. Michonneau explica que la
memòria és un “objecte d’història rica”. Segons l’autor, la
coherència de les polítiques simbòliques es mesura a tres
nivells: 

— En primer lloc, una coherència discursiva que els histo-
riadors de la cultura ja han assenyalat des de fa temps.
“El discurs sobre el passat”, assegura Michonneau, “ela-
vorat a palpentes i amb retocs constants, explica una his-
tòria. (...) Aquest relat pot variar en els detalls i en les
associacions que hi sorgeixen, però la trama roman in-
variable. La veritat de la memòria és abans que res na-
rrativa”. 

— En segon lloc, la coherència pràctica esdevé un tret in-
dissociable del primer nivell. “Pesar la influència de la
memòria en la producció d’identitat dependria d’un
pressupòsit essencialista en què la memòria existiria per
si mateixa, lluny de qualsevol pràctica social. No hi ha
motiu per rompre la unitat del gest commemoratiu que
és tant discurs com posada en pràctica de les paraules
en un ritual. La dimensió màgica de l’acte de memòria
fa advenir el que anuncia: és la seva especificitat sobre
altres maneres d’expressió col·lectiva. Aquest ritual de
prescripció de la realitat és ordenat i homogeni, notable-
ment estable en el temps. 

— La finalitat –i és un aspecte sovint desatès–, “la cohe-
rència de la memòria es manifesta en l’espai simbòlic
de la ciutat que ella mateixa construeix. (...) La memòria
organitza la ciutat, li dóna un centre, un sentit i uns lí-
mits” (2001: 626-427). 

El franquisme va construint a poc a poc un imaginari social
propi, on les pràctiques, les estratègies i les accions que es
territorialitzen a la ciutat insinuen una identitat homogènia,
amb codis unitaris, que s’oposen a la diferència i la diversitat
pròpies de les societats contemporànies. Ara bé, això no sig-
nifica que la Lleida franquista sigui una Lleida amb una sola
identitat, com la que mostren les imatges analitzades. 

La que es mostra en l’arxiu és una “Lleida imaginada”,
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homogènia i idèntica a si mateixa. Una Lleida producte evi-
dent de les esferes de poder, les quals mostren, en l’àmbit de
l’espai públic, els fluxos que dominen la vida social de la
ciutat. Així, l’heterogeneïtat característica dels espais públics
dóna pas, en les fotografies franquistes, a una “homogeneïtat
racional de la ciutat” (Delgado a El cor de les aparences), a
través de la qual la plaça, els carrers i els espais urbans con-
densen els imaginaris socials del Nuevo Estado i on el model
franquista crea un espai autoritari i omnipresent, que busca,
per sobre de tot, l’obediència i el control social. 

L’omnipresència del règim es manifesta també a través
de l’expansió de la seva simbologia, que no és res més que
la translació física dels discursos i les narratives del poder.
La difusió d’un referent icònic franquista permet identificar
visualment el règim i configurar una comunitat nacional po-
lítica i autoreferenciada. 

Veiem-ho detalladament:

Acte commemoratiu de la
mort de José Antonio

Primo de Rivera (1952). 
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Visita a Lleida de Fran-
cisco Franco (1959). 

Celebració religiosa a la
plaça Sant Joan (1954).
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Visita a Lleida de Franco
(1963).

Visita oficial a Lleida de
Francisco Franco (1963).
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Acte de presa de posses-
sió del governador civil
José Aparicio Calvo
Rubio, al Govern Civil
(1970). 

Inauguració del parador
Conde Jaime de Urgel de
Balaguer (1968).
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La simbologia, com a fet social, té una expressió ritual
i simbòlica, que contribueix a significar la identitat i la nació.
Aquestes fotografies visibilitzen l’ús de la iconografia fran-
quista durant els anys de la dictadura. Les tres primeres imat-
ges mostren els uniformes típics amb què les autoritats i els
membres de les organitzacions nacional catòliques assistien
als actes importants. La bandera bicolor (fotografia 8), la
roja y gualda (un dels símbol per excel·lència de l’Espanya
franquista, en contraposició al trapo tricolor o harapo, com
acostumava a anomenar-se la bandera republicana) també és
un altre dels elements explotats durant el règim. A ella, s’hi
afegeixen la bandera falangista (fotografia 7) i la tradiciona-
lista, la Creu cristiana i la imatgeria de Franco (fotografia 6).
La salutació feixista és un element poc present en les foto-
grafies del fons Porta, a diferència de la utilització de l’escut
oficial, amb l’àliga imperial (fotografia 4, l’escut espanyol
es pot veure entapissat a la cadira), el símbol de la victòria
(fotografia 5), el yugo y las flechas dels Reis Catòlics (foto-
grafia 7 i sovint també en molts dels uniformes que vesteixen
les autoritats franquistes) i el lema “Una, Grande y Libre”. 

Com veiem, l’univers simbòlic del règim presenta ele-
ments dispars, com els feixistes, els tradicionalistes, els reli-
giosos i els nacionalcatòlics, els quals simbolitzen la unificació
ideològica promoguda pel mateix Franco. Sobretot durant la
primera fase del nacionalcatolicisme, els símbols són molt pre-

Acte de presa de posses-
sió del governador civil

José Aparicio Calvo
Rubio, al Govern Civil

(1970).
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sents en gairebé totes les fotografies analitzades i es conver-
teixen, en conseqüència, en un dels principis fonamentals de
la voluntat recentralitzadora i uniformitzadora de la ideologia
del règim. En una representació del seu poder totalitari, la ban-
dera, els uniformes i els símbols franquistes es reiteren de
forma gairebé obsessiva i representen els tres pilars bàsics del
franquisme: l’Exèrcit, l’Església i el partit únic, FET y de las
JONS. A això, s’hi afegeix la presència reiterativa de la ban-
dera nacional i dels símbols propis, que prenen un sentit acu-
mulatiu en gairebé totes les fotografies analitzades. 

Són els símbols de la unitat territorial i una peça més
en la missió recentralitzadora del Nuevo Estado. La seva ex-
pansió global en un marc local permet posar en circulació
el concepte de nació i respon, al mateix temps, a una volun-
tat de centralisme polític i a un model d’estat compacte, uni-
tari i autoritari.

Així, obeint la voluntat renacionalitzadora del Nuevo
Estado, els símbols són una eina efectiva per mostrar la pre-
sència de l’Estat arreu dels territoris. La seva importància rau
en la capacitat d’expressar la idea de nació impulsada pel
franquisme i en la seva funció integradora, que ressalta els
símbols propis mentre amaga la realitat plurinacional de l’Es-
tat espanyol i l’oposició política al règim. En aquest sentit,
podem assegurar que, a banda de l’ocupació física del terri-
tori mitjançant la presència de càrrecs polítics i religiosos, la
nació que el franquisme aspira a construir és també una nació
de símbols, els quals adquireixen una gran eficàcia simbòlica
i ideològica i es converteixen en els dipositaris dels nous va-
lors que configuren les seves narratives identitàries.

Del que parlen aquestes imatges, en definitiva, és d’un pro-
jecte a gran escala de generació d’espais simbòlics que demos-
tren com el territori local és colonitzat i manipulat per l’Estat
franquista per tal d’argumentar i reforçar una determinada iden-
titat, recolzada per les instàncies polítiques que la governen.
Amb aquesta representació física del poder, el règim intenta re-
duir l’hegemonia discursiva que tradicionalment ocupa l’espai
públic, fent desaparèixer l’excés d’informació que una ciutat
sempre genera (Delgado, 2010) en benefici del discurs parcial
imposat pels imaginaris simbòlics del poder. 

Segons les paraules del mateix Manuel Delgado, el
poder polític “ocupa [també a Lleida] la ciutat i intenta so-
breposar-se a ella”:
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Contra el rebombori dels carrers i de les places, contra els emplaça-
ments efímers i les trajectòries en filigrana, contra la infinita i in-
abordable xarxa latent que dissenyen les evocacions multiplicades
de les microsocietats i els individus que conformen la diversitat con-
tradictòria de la ciutat, el poder polític ocupa la ciutat i intenta so-
breposar-se a ella, instituint els seus propis nusos de sentit, la il·lusió
de la seva autoritat (Delgado a El cor de les aparences).

Des d’aquest punt de vista, l’anàlisi de les fotografies permet
observar la relació directa que la ideologia estableix amb el
territori. És una tasca didàctica basada en la monopolització
simbòlica dels imaginaris i en l’ús de l’espai públic i l’espai
privat com a escenaris performatius, a través dels quals el
règim pot desplegar el seu arsenal simbòlic (uniformes, ban-
deres i símbols particulars) i permetre que la ciutat sigui
vista, viscuda i pensada en una sola direcció. 

El que s’observa en les fotografies és una amalgama dels
símbols propis de la imatgeria franquista, que comuniquen
la ideologia nacional en el si del territori. Tots ells expressen
unitat i estatalitat –representen l’Estat i la seva comunitat po-
lítica– i, per tant, conformen l’univers ideològic del règim.
Es tracta de símbols que, com assegura Vernet, expressen
mitjançant formes diverses una unitat i una idea particular
de comunitat (Vernet, 2003: 100). 

Segons Hobsbawm (1983), l’ús de la iconografia en
forma de símbols i emblemes per  comunicar una ideologia
nacional concreta va ser, en els seus orígens, una pràctica eu-
ropea utilitzada en la invenció i en la institucionalització de
les tradicions nacionals. Michael Billig (1995), per la seva
banda, bateja aquesta estratègia com a nacionalisme banal i
explica que és a través de la difusió dels símbols que la nació
recorda de forma constant a la ciutadania i es converteix, en
conseqüència, en un mecanisme omnipresent que orienta les
conductes i les percepcions sobre ella mateixa. 

El nacionalisme banal de Billig reprodueix quotidiana-
ment els esquemes mentals de la nació, a través de la difusió
dels seus símbols i de la celebració de rituals de caràcter
col·lectiu. En aquest sentit, les fotografies de Lleida mostren
com, efectivament, tots els espais de representació del poder
són monopolitzats sota una única simbologia territorial: ban-
deres, monuments, uniformes i símbols gestuals i corporals
assenyalen aquesta voluntat unificadora i reforcen la cons-
trucció de la identitat franquista. 
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A Lleida, aquesta translació pública dels discursos fran-
quistes es manifesta també a través de la recuperació i de la
monopolització d’un conjunt d’espais altament significatius
i carregats d’eficàcia simbòlica. Cal tenir en compte, a més,
que en les fotografies analitzades, la utilització d’aquests es-
pais no està vinculada a la vida quotidiana i, per tant, va més
enllà de la seva dimensió purament utilitària. La seva impor-
tància resideix, justament, en el fet que la seva reiterada uti-
lització els converteix en territoris de la sacralitat festiva i
en llocs de memòria local. 

Amb la seva utilització, el règim resignifica aquests es-
pais i els ofereix una identitat específica: la nacionalcatòlica. 

5.7.1.3.2. Llocs de memòria

Els llocs de la memòria local queden marcats pel que podem
anomenar utilització́ simbòlica de l’espai. Durant la festa, la
ciutat deixa de tenir l’ús utilitari que tradicionalment s’asso-
cia amb l’espai públic i passa a ser un espai de significació
simbòlica i de creació d’identitats col·lectives. 

Entre els locus ocupats per les instàncies polítiques i re-
ligioses de Lleida, destaquen majoritàriament els següents
emplaçaments:

— Els monuments, els llocs històrics i els llocs emblemà-

tics de la ciutat: De forma general, les festivitats fran-
quistes s’ubiquen, en la major part dels casos, al
monument als caiguts, a la plaça de la Paeria, a la plaça
Sant Joan i a la rambla Ferran. De forma excepcional, les
celebracions es traslladen també a espais com l’estació
de trens o els carrers del centre històric de la ciutat, amb
especial importància del carrer Major, com a centre neu-
ràlgic de la ciutat. El motiu que explica la gran presència
de fotografies externes respon a la poderosa necessitat
que té el Nuevo Estado de fer una manifestació pública
del moviment i simbòlicament ostentosa del seu poder,
recorrent a tal efecte a un univers d’activitats festives i
de caràcter oficial, com les que s’analitzen en aquest es-
tudi. Sembla, doncs, que l’ocupació ostentosa (i marcia-
litzada) de l’espai públic i el seu subsegüent reportament
mediàtic es converteix en una de les estratègies de la pro-
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paganda franquista més utilitzada; talment una maniobra
metafòrica que pretén simbolitzar el caràcter absolut i in-
eluctable del nou poder.

— Els espais institucionals: Les imatges dels actes oficials
del Nuevo Estado se situen majoritàriament dins del Go-
vern Civil, de l’Ajuntament de Lleida, de la Diputació de
Lleida i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. També s’obser-
ven fotografies emplaçades a les estàncies pròpies de la
Falange o del cos de la Guàrdia Civil.

— Els espais religiosos: Pel que fa a les fotografies religio-
ses, les devocions tenen lloc especialment a la Catedral
de Lleida i a les diverses esglésies i parròquies de la ciu-
tat. Sovint, l’Església també ocupa el carrer i transforma
l’espai públic en espais de celebració religiosa.

— Espais fabrils i empresarials: A partir dels anys cin-
quanta i seixanta, la fàbrica es converteix en un espai de
significació social i adquireix el valor de la modernitat i
el canvi econòmic impulsat pel règim. 

En aquest sentit, és important destacar que les celebracions
franquistes construeixen una ciutat centrada en si mateixa.
Els espais de visibilització de Lleida descansen sobretot en
els nuclis més cèntrics de la ciutat i els alts nivells de densitat
que demostren les fotografies del fons Porta contrasten amb
la invisibilització i la infrautilització d’altres emplaçaments
de la ciutat, com els barris perifèrics de Lleida o les zones
agrícoles de l’Horta. La unitat de referència dels marcs de
significació franquista es construeixen al voltant del períme-
tre de la ciutat històrica –al voltant del turó del castell–, re-
lacionada amb els nuclis polítics, econòmics, administratius
i religiosos. 

Aquesta morfologia oblida les zones perifèriques, com
l’Horta lleidatana o els barris de construcció marginal els
quals, sobretot a partir dels anys quaranta, comencen a créi-
xer gràcies a l’arribada de població immigrada. Barris com
el del Secà de Sant Pere o els Magraners, per posar tan sols
un exemple, són absents en les fotografies institucionals. En
aquest sentit, Paquita Sanvicen explica que
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Al 1952, la memòria municipal xifrava en unes 600 persones les
que habitaven els nuclis incipients del Secà, Magraners i la Torre
Busón. D’aquest cens es passa, cinc anys després, segons la ma-
teixa font, a 683 habitants als Magraners i 600 al Secà, quantitats
que van en augment i que, al 1968, arriben a tenir 2.641 habitants
els Magraners, i 3.213 el Secà (2003: 132). 

La centralitat dels actes públics s’explica per una necessitat
d’economitzar esforços i de facilitar l’accés de la ciutadania
als actes i celebracions institucionals. També cal tenir en
compte, però, que la construcció de la morfologia urbana
porta implícita una diferenciació en l’estructura social urbana
i sociològica, que jerarquitza la població i conforma estere-
otips, guetos i desigualtats de classe, segons l’espai de resi-
dència. 

En aquest sentit, és interessant la visió que l’Església té
de la població marginal que habita el barri dels Magraners:

Los Magraners, una espina para Lérida. Una población de 683 ha-
bitantes que carece de escuelas, medios de comunicación e insta-
laciones higiénicas (...) La miseria material de que hemos hablado
no tiene comparación ni medida con la amoralidad e immoralidad
que reina en aquel nucleo suburbano. Anualmente hay que legali-
zar 35 matrimonios y no son todos los que se declaran (...) hay be-
bida, delincuencia y gasto en desmedura (...) es de urgencia
organizar la higiene. Facilitar las comunicaciones ya que todos se
han de desplazar a pié, las escuelas són una necesidad inaplazable.
Existe una escuela unitaria de niñas que no alcanza ni el 30% de
la población infantil. Aunque algunos acuden a Lérida, a pié, la
mayor parte crecen analfabetos. La labor de las Congregaciones
Marianas empezó hace cinco años. La asistencia a Misa va adqui-
riendo cada dia en aumento. Es casi total por parte de los niños.
Las demás personas mayores difícilmente sobrepasará el 12%. La
organización parroquial será la única forma estable que perdure y
se incremente la vida espiritual que allí empieza a despertar
(Acento Nº 10, 1957). 

Les zones perifèriques i les zones rurals són espais estereo-
tipats, a diferència del centre de la ciutat, que es dignifica i
es relaciona directament amb la vida pública, política i reli-
giosa de la societat lleidatana. 

D’altra banda, l’ocupació d’aquests espais demostra
també l’omnipresència de l’Estat en la vida quotidiana. El
Nuevo Estado monopolitza l’espai públic, performant el terri-
tori, usant-lo com a element expressiu i prohibint qualsevol
manifestació contrària als pilars ideològics del règim. Les ex-
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hibicions públiques dels poders fàctics gaudeixen d’una gran
legitimitat i d’una posada en escena curosa i meticulosa, men-
tre que a l’oposició se l’impedeix la seva manifestació pública:
se segresta la performativitat de l’alteritat identitària. 

És per això que podem parlar d’una inversió del sentit de
l’espai públic, on la seva utilització està travessada per una di-
mensió estatalista i on els discursos oficials substitueixen la
presència de la societat civil per un fort protagonisme de l’Es-
tat en la vida pública. Amb aquesta expansió simbòlica, els es-
pais de trobada col·lectiva queden a Lleida monopolitzats per
la ideologia franquista i pel seu arsenal simbòlic. 

El que l’ocupació territorial posa sobre la taula és, en de-
finitiva, la producció d’un discurs que genera un univers sim-
bòlic que defineix la percepció del territori i condiciona la
identitat i el comportament col·lectius. Aquests paisatges con-
densen i expressen els discursos pedagògics de la identitat na-
cional, que obtenen la seva legitimació en la recuperació d’un
passat adaptat als marcs de significació franquista. En aquest
sentit, la pluralitat de la vida pública està travessada per una
disputa pel domini de l’espai, que revela una relació directa-
ment proporcional entre l’ocupació territorial i la tinença de
poder (a més ocupació territorial, més autoritat): “La quantitat
d’espai ocupat”, assegura Sanvicén, “és també una mesura de
la dimensió́ del poder, real o figurat” (2003: 111). 

L’objectiu de la resignificació dels espais possibles en
espais particulars de la memòria col·lectiva és dotar l’indi-
vidu de formes de percebre i avaluar la seva relació amb les
lògiques discursives hegemòniques. Els recursos que hem
vist desplegats pel règim fan eficient aquesta metàfora terri-
torial, d’ordre pedagògic, pensat per ensenyar al ciutadà i in-
dicar-li què ha de mirar i com ho ha de mirar. 

La ciutat s’eleva a la categoria d’espai simbòlic i “ex-
pressa models i projectes de ciutat” (Monnet a Ramírez i
Aguilar, 2006: 108). L’espai públic es converteix així en un
espai de construcció de la ciutadania, en el qual la lògica plu-
ral de la ciutat es perd, quedant absorbida per un discurs ex-
clusiu i uniforme, característic del règim franquista. Les
produccions simbòliques del Nuevo Estado s’imposen en el
si de l’espai, monopolitzat per les elits del poder, que pene-
tren i colonialitzen les diverses memòries que en formen part. 

Resulta ingenu pensar que la constitució d’una morfo-
logia urbana per part de les elits del poder determinarà de
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manera automàtica l’activitat social que s’hi desenvolupa.
En aquest sentit, seria necessari ampliar la recerca i estudiar
els mecanismes de resignificació social dels espais públics
per part de la ciutadania: el valor polític de la comunicació
en l’espai públic i les múltiples figures de la societat civil i
de les seves pròpies formes d’organització. En un primer ni-
vell d’anàlisi, sembla que una de les alternatives de les quals
disposaven les forces socials de l’oposició era l’ocupació
parcial i momentània de l’espai públic. 

En aquest sentit, l’antropòleg Manuel Delgado assegura
en el seu perfil en línia que: 

En aquests casos del que es tractava era que un grup restringit de
persones –unes desenes, rares vegades més de mil– duguessin a
terme un ràpid itinerari per una part molt petita de la xarxa viària,
interrompent el trànsit rodat i desapareixent pels carrers adjacents
abans que arribés la força pública. Això darrer obligava a triar per
aquesta mena d’accions instantànies zones prou atapeïdes i poroses
per permetre una ràpida absorció de les persones congregades a
l’hora de la fugida i dificultar l’accés de vehicles de la policia. Els
punts de partida i els itineraris usaven trajectes iteratius, a partir
de la permeabilitat dels territoris adjacents.
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La dictadura franquista s’implanta enmig de la profunda crisi
cultural, política i social que viuen els estats liberals de l’Eu-
ropa d’entreguerres. El règim de Franco és la contundent res-
posta a les expectatives que, un cop enfonsat l’Estat liberal
de la Restauració, genera la proclamació de la Segona Repú-
blica espanyola. La profunda modernització de les institu-
cions i de les bases tradicionals del poder que comporta
l’adveniment del règim republicà provoca, vuit anys després
de la seva proclamació, un cop d’estat militar i rupturista que
convergeix en la Guerra Civil espanyola. 

Dos anys després de l’inici del conflicte, les tropes fran-
quistes creuen la frontera aragonesa i entren a Lleida, la porta
d’accés a Catalunya. La divisió física de la ciutat en dos bàn-
dols separats literalment per les aigües del riu Segre durant
gairebé un any –des de l’abril del 1938 fins al gener del
1939– esdevé un simbol dramàtic del conflicte (Barrull, Jarne
i Mir, 2003). Amb la presa de Lleida, l’exèrcit franquista
avançarà sense resistència pel marge dret del riu Segre, pre-
nent les localitats dels voltants i preparant-se per a la presa
de Balaguer, que arribarà uns dies després. 

El següent objectiu és l’ocupació de Barcelona i la re-
ducció dels reductes republicans que encara queden a Cata-
lunya. La matinada del 26 de gener del 1939, les tropes
franquistes aconsegueixen arribar al Tibidabo i a Montjuïc, i
al migdia, entren a Barcelona i ocupen la ciutat, ja semide-
serta. L’exèrcit de Franco s’imposa finalment el mes d’abril
sobre la resistència amb un últim comunicat de guerra, que
anuncia que “en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército
rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objeti-
vos militares. La guerra ha terminado”. 

En conseqüència, la ciutat de Lleida, afectada per més
de vuit mesos d’impacte directe de la guerra, esdevé un munt
de runes i queda pràcticament despoblada. Les condicions de
la majoria dels 25.000 veïns i veïnes que l’habiten el 1940
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són infrahumanes. La Guerra Civil ha provocat una fractura
tan gran en la societat lleidatana que l’Estat decideix adoptar
la ciutat en virtut del seu programa de “Regiones Devasta-
das”87 i n’assumeix la reconstrucció (Barrull, Jarne i Mir,
2003: 210-220). 

Des de la història local, les recerques articulades sobre
el franquisme demostren que la recuperació econòmica, so-
cial i demogràfica de la ciutat –lenta i precària durant les pri-
meres dècades del règim– discorre en paral·lel al seu afany
per crear i monopolitzar, a escala local, els aparells ideolò-
gics de l’Estat (Althusser, 2011) i construir, d’aquesta ma-
nera, un univers simbòlic nou que recorre a pràctiques
festives i a formes de sociabilitat quotidiana i permet legiti-
mar el nou poder i les seves elits polítiques i religioses, tant
a escala local com nacional. 

Aquest imaginari és el que s’ha intentat descriure al llarg
d’aquestes pàgines. És a partir de les premisses ara exposa-
des, que aquesta recerca ha assajat una anàlisi iconogràfica
de les festes franquistes celebrades a Lleida entre el 1939 i
el 1975. A través de l’exploració d’unes 1.500 fotografies,
recollides en el fons fotogràfic de Josep Porta Mesalles –
pare– i Josep Porta Ballespí –fill– i actualment dipositades a
l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida, el treball ha centrat
la seva mirada en els processos simbòlics d’assentament del
règim franquista a la ciutat de Lleida i en la construcció de
les narratives ideològiques de caràcter divers que esdevenen
els factors constituents de la nova identitat nacionalcatòlica. 

La recerca demostra que la recuperació de la ciutat no
va significar-ne només una reconstrucció física o material,
sinó que va ser-ne també –i sobretot– una recuperació de ca-
ràcter simbòlic. 

Aquesta tesi doctoral basa el seu enfoceament teòric en
l’epistemologia del coneixement social de Peter Berger i
Thomas Luckman i en la semiòtica narrativa d’Umberto Eco,
Nelson Goodman i Teun Van Dijk, entre altres autors.
Aquests posicionaments teòrics, especialment els de Berger
i Luckmann, adopten una perspectiva constructivista i alerten
que, tot i que la realitat social és sovint percebuda com a ob-
jectiva, neutra i immutable i que sovint sembla que els sig-
nificats socials existeixen per si mateixos, el cert és que la
realitat és un producte social, fonamentat al capdavall en
unes definicions compartides sobre la mateixa i en uns pro-

87. Segons Robert Duró, “la Direc-
ción General de Regiones Devasta-
das y Reparaciones va ser un
organisme creat per l’Estat fran-
quista per reconstruir els pobles i
ciutats que havien estat destruïts
durant la Guerra Civil Espanyola. Va
néixer durant la guerra, al març de
1938, coincidint amb la formació
del primer govern del general
Franco a la ciutat de Burgos. Un cop
acabat el conflicte es va comprovar
que les destruccions superaven totes
les previsions i que aquella organit-
zació, creada per controlar i supervi-
sar el procés de reconstrucció del
país, l’hauria d’executar directa-
mente. Les localitats que havien
patit més danys durant la guerra se-
rien adoptadas por el Caudillo, la
qual cosa es traduïa en la recons-
trucción per part de l’Estat dels ser-
veis estatals, provincials i municipals
de la població, a més del patrimoni
eclesiàstic i nombrosos habitatges.
L’adopció també va esdevenir un
element de propaganda molt impor-
tant del règim vencedor de la gue-
rra. Les reconstruccions es van fer
seguint uns patrons molt similars in-
dependentment de les característi-
ques pròpies de les construccions
locals. Regiones Devastadas va exis-
tir fins al 1957, quan havien passat
divuit anys des de la fi de la guerra.
La duresa de la postguerra, el con-
text de la Segona Guerra Mundial,
l’autarquia i l’aïllament internacional
a què inicialment va ser sotmesa la
dictadura van dificultar molt la tasca
de reconstrucció. A les terres de
Lleida, molt castigades per la llarga
presència del front de combat du-
rant la guerra, es van adoptar un
total de divuit poblacions, xifra
només superada per les províncies
de Madrid i Osca: Agramunt, Cas-
telldans, la Ràpita, Vilanova de la
Barca, Lleida, Bellcaire, les Borges
Blanques, Isona, Tírvia, Seròs, Torres
de Segre, la Sentiu de Sió, la Grana-
della, Montclar, Maials, Artesa de
Segre, Aitona i Vilagrassa. (…) El
nombre d’obres executades fou
molt elevat i en poblacions com
Lleida, Torres de Segre o Vilanova de
la Barca van utilitzar-se presos repu-
blicans com a mà d’obra. L’any
1955 s’havia construït a la província
22 grups escolars, 1.024 habitatges,
5 ponts, 6 casernes de la Guàrdia
Civil, 3 cementiris, 16 abastaments
d’aigu� es i sanejament, 16 esglésies,
12 urbanitzacions, 17 desenruna-
ments, 2 mercats, 5 escorxadors, 7
bàscules i 11 ajuntaments.” (a Ge-
lonch, Mir i Barrull, 2009: 101).
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cessos d’institucionalització i legitimació del seus resultats
concrets en el terreny de l’articulació social. 

En aquest sentit, Stuart Hall assegura, en la seva obra
Representations, que:

El significat és el que dóna sentit a la nostra pròpia iden-
titat, qui som i a qui pertanyem –i, per tant, està estreta-
ment vinculada a la qüestió de com la cultura s’usa per
marcar i mantenir la identitat i la diferència entre els
grups (1997: 3). 

Tingui’s en compte, d’altra banda, que les definicions
de la realitat –de com són les coses i de com, per tant, hem
d’afrontar-les– són produïdes des de diferents actors i esferes
i que circulen a través de diferents processos i pràctiques so-
cials. Com a conseqüència d’això, la realitat és entesa en
aquesta recerca com un producte creat per l’activitat humana
i influenciada per diversos règims particulars de veritat. 

La perspectiva teòrica que s’adopta reconeix, per tant,
el caràcter social dels esdeveniments. Les coses no signifi-
quen per se, les coses –el que en capim– són construïdes a
través dels diversos sistemes de representació social, els
quals ofereixen categories de comprensió dels fenòmens so-
cials i funcionen, en conseqüència, com a constructors de rè-
gims de veritat i de categories socials i col·lectives. 

Així, doncs, d’acord amb els aspectes teòrics i analítics
exposats al llarg d’aquest treball, s’observa que els discursos
emesos en i per les festes institucionals franquistes contribuei-
xen a definir una identitat, la nacionalcatòlica, que es cons-
trueix amb estreta relació amb una memòria col·lectiva, amb
una història compartida i amb uns rituals i uns mites propis.
Tots ells, malgrat néixer en un context particular, són capaços
de transcendir la comunitat local i informar de la relació exis-
tent entre la localitat –el municipi– i la globalitat –l’Estat es-
panyol i els seus discursos identitaris i nacionalistes espanyols. 

Les festivitats locals analitzades en aquesta tesi doctoral
mostren una relació detallada d’aquells principis constitutius
de la identitat nacionalcatòlica. Les idees esbossades reposen
sobre tres conceptes bàsics, que sintetitzen l’argumentari te-
òric en què es basa la recerca. 

Així doncs, grans trets, les conclusions que s’infereixen
són les següents:
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— En primer lloc, l’anàlisi de les fotografies institucionals i
religioses de caràcter festiu suggereix que el poder és re-
vestit d’una fonamental dimensió simbòlica que es mani-
festa en l’espai públic a través de referents simbòlics
concrets i de rituals que tenen la capacitat de suscitar i
d’inculcar col·lectivament uns determinats marcs d’inter-
pretació de la realitat (relats ideològics, arquetips, móns
possibles, etc). Aquests marcs de sentit corresponen als
elements constituents de la identitat nacional catòlica, que
es creen i es recreen també en les realitats locals i muni-
cipals –en les festes populars, els esdeveniments públics,
les manifestacions religioses, els discursos emesos per les
autoritats, els relats dels mitjans de comunicació, etc.

— En segon lloc, l’anàlisi de les festivitats franquistes locals
ha permès descriure alguns dels elements constituents de
la identitat nacional catòlica. Els hem agrupat en quatre
dimensions: 

a) Els factors etniconacionals 

b) Els factors historicomítics 

c) Els factors politicoreligiosos

d) Els factors territorials 

Com hem vist, totes les expressions i utillatge simbòlic que
usen les festivitats franquistes locals –analitzats en l’apartat
anterior– correspon a alguna d’aquests quatre dimensions. 

— Finalment, cal fer una menció especial a la festa com a
espai simbòlic de socialització. El règim franquista fo-
menta i introdueix un ventall extraordinari de celebra-
cions públiques i privades encaminades a la dramatització
de la vida col·lectiva. És, a través de la posada en escena
d’aquestes celebracions, que els individus que viuen en
el marc del règim poden preguntar-se sobre llur existència
col·lectiva. A Lleida (i, per extensió, a Catalunya i a l’Es-
tat espanyol), les festivitats franquistes tenen una dimen-
sió dual; això és, concilien, amb voluntat de naturalitat,
un vessant politicoinstitucional i un caràcter devocional
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o pietós, que poden definir-se en un context d’hibridació
entre el culte a la nació espanyola i a l’Església catòlica.
I sigui com sigui, cal destacar que aquest nou model festiu
restringeix extraordinàriament l’autonomia popular en
l’organització i la vivència festives, benentès que és un
fenomen que s’inicia i es desenvolupa amb el mateix crei-
xement de l’Estat modern. 

Amb el franquisme, la festa s’incorpora amb un estatus
preeminent a les estratègies de dominació simbòlica de
l’Estat, que recorre a tal efecte a mecanismes de genera-
ció de consens social, tècniques disciplinàries i a la su-
pervisió moral.  La  dominació simbòlica a través de la
festa escau en bona mesura al que Foucault va anomenar
la microfísica del poder, la qual intervé inadvertidament
en els deures i en els gestos de la vida quotidiana (Fou-
cault, 1993). 

A continuació, es detallaran amb més precisió aquests tres
factors, que resumeixen, d’una banda, les conclusions d’a-
questa recerca i permeten entendre, de l’altra, el procés de
construcció del relat etnonacionalista espanyol i la cerca de
legitimació col·lectiva del règim. 
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6.1. La dimensió
miticosimbòlica del poder

L’any 1939 acaba la Guerra Civil i comença un procés de
construcció d’una ideologia nacionalista-estatista per part
d’una oligarquia que n’ha sortit recomposta i reforçada i que
confecciona, a tal efecte, un nou discurs del “nosaltres” i una
identitat nacional i catòlica, contraposada a la dels “altres”,
relativa als rojos, republicans, nacionalistes catalans i bascos.
Aquest procés de construcció de la identitat col·lectiva par-
teix de la recomposició d’un univers de referents culturals –
locals i generalistes–, religiosos i ideològics previs, de
manera que són seleccionats aquells elements més adients
per configurar i remarcar aquesta nova identitat i per acon-
seguir legitimar i naturalitzar els interessos de les noves elits. 

A la ciutat de Lleida, aquests elements es basen en ex-
pressions simbòliques i construccions sígniques externes –
institucions, referents simbòlics concrets i rituals de tipus i
complexitat diversa–, que defineixen els marcs mentals d’u-
nes narratives de sentit, les quals permeten configurar, des
de la localitat, una identitat nacionalcatòlica de caràcter ge-
neralista. En aquest sentit, cal remarcar que la identitat fran-
quista es construeix al voltant de dues instàncies externes i
sovint mútuament incloents: la religió catòlica (que es tra-
dueix en el mite del bon catòlic), per una banda, i la pàtria
espanyola (que es tradueix en el mite del bon espanyol), per
l’altra. 

Aquests dos pols de sentit queden reflexats, en el con-
text de les festivitats oficials, en els següents aspectes:

— La restauració catòlica (o recatolització) amb què el
règim aborda la política i la pràctica de la pietat durant
la postguerra. 
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— La reiterada utilització de la figura de Franco com a agent
de la providència.

— L’ús de la guerra i del passat com a elements constitutius de
la identitat col·lectiva.

— La invenció i/o recuperació de festes religioses i civils, que
configuren un nou –i propi– calendari festiu. 

— La construcció d’uns arquetips de gènere, on la figura de l’-
home (i, en concret, el soldat i l’autoritat) condensa la con-
questa del ser home i el valor de la victòria i de la
regeneració.

La seva finalitat és, essencialment, aconseguir una homo-
geneïtat cultural, basada en la mitologia i el simbolisme d’un
refundat catolicisme tradicional i del francofalangisme princi-
palment, definit com a tret insígnia de la nova nació espanyola.

Aquesta recerca, doncs, ha permès observar l’omnipresèn-
cia de l’Estat en la vida quotidiana. Hem vist com la dimensió
política està carregada, en gran mesura, de material simbòlic, el
qual es fa visible a Lleida a través de les festes de caràcter polític
i religiós. Des de l’inici de la dictadura i fins al 1975, les festi-
vitats franquistes modelen la ciutat segons la seva ideologia,
convertint l’espai –públic, institucional i religiós– en un territori
simbòlic, on els monuments, els llocs de la memòria, els espais
institucionals i religiosos i, a partir del 1959, els espais fabrils i
econòmics, converteixen la ciutat en un espai de significació
simbòlica i de creació d’identitats col·lectives.   

La política dels símbols i els símbols de la política perme-
ten entendre la nació com una comunitat constituïda per unes
creences i uns mites compartits que, lligats a un territori parti-
cular, es distingeixen d’altres comunitats diferenciades i es con-
verteixen en un marc de referència i d’actuació. Veiem com la
legitimació nacional es realitza mitjançant la sacralització de
certs principis de la vida social i presenten un conjunt de mites
i de relats històrics, territorials i mítics que ofereixen un marc
de significació per a l’acció quotidiana, per a la cohesió dels
grups socials i de la comunitat nacional i per a la legitimació de
les elits polítiques. 

La mirada a la naturalesa simbòlica de la política és, al ma-
teix temps, el punt de partida i el punt d’arribada d’aquesta tesi
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doctoral. Durant el franquisme, la festa –i els símbols i mites
etnonacionalistes que la construeixen en termes de sentit– es
converteixen en un dels escenaris privilegiats on el joc del poder
es manifesta i exhibeix els seus mecanismes de construcció sim-
bòlica. En la festa, la relació de dominació/obediència demostra
tenir un fort component religiós i és, justament, en el seu si que
les creences i pràctiques que vinculen la vida del grup es reco-
neixen i interaccionen sota l’empara de la sacralitat. El poder
desplega així el seu arsenal simbòlic –imatges i representacions
particulars que recrea i difon–, gràcies a les quals elabora el seu
propi discurs de veritat (make of sense). 

És en aquest sentit que s’expressa Durkheim quan
afirma que: 

Una societat no està constituïda tan sols per la massa d’individus que
la composen, pel territori que ocupen, per les coses que utilitzen o
pels actes que realitzen, sinó, per sobre de tot, per la idea que tenen
sobre si mateixos (1992: 394).

Les fotografies del fons de Josep Porta suggereixen que els grup
humans, per reconèixer-se com a tals –per explicar-se i per oferir
pautes d’acció i de comportament aptes per al seu correcte fun-
cionament–, han de generar uns complexos processos de cons-
trucció de la seva pròpia identitat. Del que es tracta és d’establir
una mirada i d’elaborar una de totes les realitats possibles. La
dimensió constructiva de la realitat social –i, per extensió, també
de la pròpia identitat col·lectiva– proposa a l’ésser humà uns
marcs de sentit socialment determinats que li permeten, no tan
sols entendre el món que habita, sinó també modular-lo i con-
viure-hi plausiblement. 

Aquests marcs de significació s’expressen socialment a tra-
vés de la festa. Destaquen els mites d’origen que expliquen i
justifiquen el règim; la memòria dels caiguts, que construeix un
passat i legitima un present; els llocs de la memòria, com els
monuments i altres elements del paisatge simbòlic; les cerimò-
nies commemoratives i les altres festivitats. 

En aquest sentit, hem vist com, instal·lat en el poder, el
règim projecta la celebració de tot un seguit de commemora-
cions, que acabararn per marcar el calendari festiu de l’època: 

— Es comprova, en primer lloc, l’aparició de celebracions ins-
titucionals concebudes per rememorar els valors del règim
i construir un imaginari social que el reforci. Entre aquestes
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celebracions, destaquen els diferents homenatges als màrtirs
de la croada del 18 de juliol (aniversari de l’inici de la gue-
rra), la celebració, any rere any, de la diada de l’1 d’abril
(aniversari de finalització de la guerra), la commemoració
lleidatana del 3 d’abril (aniversari de l’”alliberament" de la
ciutat de Lleida), el record del 29 d’octubre (el Dia dels Cai-
guts) i els particulars festeigs del dia 20 de novembre (ani-
versari de la mort de José Antonio Primo de Rivera), així
com les diferents misses de Rèquiem per a les víctimes na-
cionals celebrades a totes les localitats franquistes. En aquest
sentit, és important entendre com, durant els primers anys
de la dictadura franquista, s’utilitza i s’instrumentalitza el
record i la memòria de la guerra, introduïda mitjançant les
festes, les celebracions i els rituals de tot tipus. D’aquesta
manera, el règim construeix un relat –el del conflicte– que
justifica la seva presència i legitima les seves accions. 

— Entre les celebracions de caire institucionals també hi ha una
gran quantitat de fotografies relatives a actes extraordinaris,
que colmen les agendes de les entitats municipals. Ens refe-
reim, per exemple, a les visites dels mandataris espanyols,
les preses de possessió, els homenatges a càrrecs públics, etc.  

— D’entre les festivitats d’ordre religiós, en destaquen la celebració
de la Pasqua, l’arribada dels Reis Mags d’Orient, la processó
dels Dolors o la celebració de Sant Cristòfol, entre d’altres. 

— També cal tenir molt en compte aquelles que combinen els
elements característics de les festivitats devotes amb els trets
particulars dels esdeveniments polítics, a priori –i en prin-
cipi– desacralitzats, però amb una important presència de la
religió. Entre elles, destaquen la totalitat de les visites ofi-
cials dels mandataris franquistes espanyols i les preses de
possessió i/o comiat dels càrrecs locals, entre d’altres.
També cal tenir en compte la inauguració d’aquells espais
econòmics que, com les empreses que floreixen a partir dels
anys cinquanta del segle passat, experimenten una progres-
sió significativa. 

Tot plegat configura un tramat festiu que malda per recuperar
un passat ètnic i patriòtic capaç de connectar amb el present i
de generar una expectativa de futur a l’alçada del passat gloriós
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a què remet. La dictadura construeix així la seva pròpia gènesi
discursiva que, convertida en material simbòlic, es desplega a
través de les manifestacions públiques i de caràcter col·lectiu.
En aquest sentit, el mite es converteix en un poderós creador de
sentit col·lectiu i identitari i ordeix un discurs determinat, que
dóna significat a l’existència col·lectiva. 

Sota el poder de la ubiqüitat i de la permanència, les foto-
grafies també demostren com el règim monopolitza i privatitza
el discurs públic i construeix unes narratives complexes afins a
la seva pròpia ideologia. Per fer-ho, usa dues estratègies: 

1. La construcció de la nació es fa mitjançant la pràctica de la
purificació, amb l’objectiu d’aconseguir un subjecte plena-
ment identificat amb el règim, un subjecte complet i sense
fisures. Per aconseguir-ho, observem que es desenvolupa una
societat dicotòmica (fidels versus heretges) i una campanya
de neutralització i aniquilació simbòlica de l’adversari. En
aquest sentit, hem vist dues pràctiques oposades: la de la fo-
tografia, que usa una estratègia d’anul·lació de l’alteritat i la
de la premsa escrita, amb una clara estratègia de cosificació
i criminalització d’aquesta. Les identitats roges o dissidents
són excloses de totes les fotografies –sense excepció-, mentre
que les banderes espanyoles, la imatgeria religiosa i els sím-
bols franquistes es repeteixen de forma reiterada en totes i
cada una de les fotografies. 

Acte a la rambla Ferran
durant una visita oficial a
Lleida de S. E. el Caudillo,
Generalísimo Francisco
Franco (1963)
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2. Es despleguen els rituals i la imatgeria pròpia, els quals
funcionen com a conductors del sentit de les narratives
nacional catòliques. Són expressions simbòliques –com
els uniformes, la rojigualda, la bandera falangista i tradi-
cionalista, les creus cristianes, l’àliga imperial, el yugo y
las flechas, la salutació feixista i el símbol de la Victò-
ria–, que difonen, des de la simbologia, la identitat oficial
del règim. És així com el poder franquista, a fi d’establir
i dominar els discursos de significació col·lectiva, defi-
neix una esfera miticosimbòlica, en què esprojecta, i que
travessa tots els discursos i manifestacions col·lectives. 

Dit altrament, el règim projecta unes posades en escena de-
terminades, vetlla per la seva definició i deté el protagonisme
de la seva dramatització. El franquisme recorre a la construc-
ció d’un imaginari simbòlic que, a través de la manipulació
de certs símbols i de certes imatges altament significatives,
permeten explicitar i legitimar la seva raó de ser. Centralit-
zant el procés de producció del discurs, el règim monopolitza
les narratives discursives, dissenya els seus propis mites i els
transmet unidireccionalment, impedint el retorn i garantint
l’expansió de la seva ideologia. 

Vinculant l’anàlisi de les fotografies locals amb el posi-
cionament teòric encetat per Berger i Luckman als anys sei-
xanta, podem afirmar que l’anàlisi de la representació
simbòlica del franquisme dibuixa un intent d’influir en la
producció del sentit –de controlar-ne la forma i de transme-
tre’n els significats. I és que el sentit de la vida social durant
la dictadura no es pot entendre al marge de la construcció
d’una maquinària simbòlica que es defineix a través de di-
verses situacions i experiències elaborades entorn d’una mi-
tologia pròpia, i a la festa com a mecanisme de difusió.

En aquest sentit, seguint les teories de Ferdinand de
Saussure (1913 [2002]), Roland Barthes (1967) i Michel Fou-
cault (1970), podem afirmar que les fotografies traeixen com
la realitat es construeix gràcies a complexos processos de re-
presentació social. Aquestes posicions constructivistes consi-
deren que les coses adquireixen sentit a través de la forma en
què són representades. Són les festes religioses i les celebra-
cions institucionals, les que, a través d’unes experiències per-
ceptivosensorials i simbòliques, incideixen en els imaginaris
socials i converteixen allò construït en veritats donades per
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descomptat –veritats naturalitzades– o, citant a Berger i Luck-
mann (1996), en veritat “objectivitzades”. 

Així doncs, és a través de la constant repetició dels símbols
propis (l’ús reiterat de banderes, uniformes,  festivitats i proces-
sons, per exemple) i de la reproducció dels imaginaris col·lectius
(entorn de la religió, de la dona, de la col·lectivitat o, fins i tot,
de la pròpia figura de l’autoritat), que el franquisme aconsegueix
crear una consciència pròpia, controlada, excloent i homogeneït-
zada. No debades, com diuen Berger i Luckmann,  “la tasca de
les institucions” consisteix justament “a acumular sentit” (1996:
9), tot buscant un grau mínim de percepció compartida i creant
així un sistema únic de valors i una gran comunitat de vida. 

A través d’aquest estudi, doncs, hem vist que el procés d’e-
laboració social de la identitat franquista es construeix en so-
cietat, a través de les diverses pràctiques de representació social,
que cerquen connectar el llenguatge simbòlic amb els significats
socials definits pel règim. En aquest sentit, és interessant fer evi-
dent el debat genuïnament sociològic que atorga un paper prin-
cipal a la imaginació en el projecte de construcció ideal de la
identitat cultural i de la nació. Els discursos de veritat que cons-
trueix el franquisme posen en relació el món físic simbòlic amb
el sistema conceptual de les seves representacions, a través de
les quals es manifesta, es consumeix i s’intercanvia.

En un intent d’assolir el projecte imaginari de la nació, el
règim franquista privatitza l’espai públic on presenta, per una
banda, els elements essencials de la identitat a què aspira i, per
altra banda, projecta el seu món de forma monolítica, massiva i
unidireccional. Aquesta perspectiva constructivista de la iden-
titat serveix per  comprendre la manera com els diferents ele-
ments (a priori inconnexos) que conformen les identitats
culturals són posseïts, reorganitzats i performats per les col·lec-
tivitats amb l’objectiu de comunicar significats socials. 

La forma amb què el règim construeix i ofereix pública-
ment la seva identitat recorda al concepte d’“identitat bricoleur”,
encunyat per Lévi-Strauss l’any 1971. El bricoleur és aquell que
opera no amb matèries primeres, sinó amb fragments, amb so-
bres i amb pedaços:

El bricoleur és capaç d’executar un gran nombre de tasques
diversificades, però a diferència de l’ingenieur, no en sub-
ordina cap a l’obtenció de matèries primeres i ferramentes:
el seu univers instrumental està tancat i les seves regles del
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joc consisteixen en arreglar-se-les ’amb el que tingui més
a mà’; és a dir, un conjunt finit d’eines i materials, heterò-
clits, a més, perquè la composició del conjunt no està en
relació amb el projecte del moment, ni amb cap projecte
particular, sinó que és el resultat contingent de totes les
ocasions que s’han presentat per a renovar o enriquir l’es-
toc o de mantenir-lo amb residus de construccions i de-
construccions anteriors (Lévi-Strauss, 1964: 36-37).

Els nous significats sorgeixen perquè els “fragments” dispersos
de què es componen les identitats, presos d’aquí i allà, s’integren
en un univers estilístic nou, que vincula a objectes i símbols,
una determinada identitat de grup.

Es tracta, en el cas que ens ocupa, d’un procés jeràrquic (de
dalt cap a baix) i de selecció arbitrària d’uns trets determinats de
la festa, d’una reformulació formal i simbòlica integrada en uns
marcs rituals i narratius d’ordre superior, que responen a uns in-
teressos polítics, ideològics i religiosos (Capdevila, 1997).
Aquestes noves identitats, reconfigurades de forma inclusiva,
són el fruit d’un procés constructiu, creatiu i dinàmic. Les elits
franquistes dotades de voluntat política elaboren, a través de la
seva representació pública, un discurs identitari del “nosaltres”
–de la identitat nacional oficial–, que emfasitza els elements pro-
pis i n’exclou aquells que defineixen l’alteritat. El règim reela-
bora així, amb finalitats sociopolítiques, una matèria primordial,
formada per fragments i dades diferencials (Homobono, 2012). 

El poder franquista malda per monopolitzar aquests pro-
cessos de construcció identitària, els quals ofereixen construc-
cions lògiques on abans només hi havia desconnexions. Un cop
acabada la Guerra Civil, el règim es veurà obligat a construir i
difondre les noves instàncies de legitimitat política. I ho farà a
través de l’elaboració simbòlica de la nació com una “comunitat
o una geografia imaginada” (Anderson, 1983 i Said, 1990), la
qual implica una proposta d’identitat col·lectiva que modifica i
delimita la definició del subjecte i de la seva pròpia societat.
Aquest posicionament neix del que s’ha anomenat deconstruc-
cionisme modernista, elaborat per autors com Gellner (1983),
Hobsbawm (1983) o Anderson (1983). El primer considera que
les identitats nacionals són una invenció, fruit de la modernitat.
Hobsbawm, per la seva banda, proposa considerar la nació i la
seva història com una “tradició inventada” i Anderson descriu
les identitats nacionals com a construccions socials o “comuni-
tats políticament imaginades”.
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6.2. Els trets bàsics de la ideologia
dominant: els factors
constituents dels marcs  
de significació franquista

Al llarg d’aquesta recerca ens hem endinsat, des d’una perspec-
tiva local, en els processos de construcció simbòlica del fran-
quisme a la ciutat de Lleida i en els mecanismes de socialització
dels seus valors morals i polítics. El que mostren les fotografies
analitzades, i que resumirem aquí de forma breu, són els pro-
cessos simbòlics que intervenen en la construcció imaginària de
la col·lectivitat i, per extensió, en la construcció d’una identitat
col·lectiva de matriu nacionalcatòlica. 

Sens dubte, el poder adquirit pel franquisme no es pot ex-
plicar plausiblement sense l’èxit de la seva socialització a escala
local, amb la difusió, en aquest nivell, dels seus marcs de sentit i
dels seus components ideològics, construïts entorn a les jornades
commemoratives, els peregrinatges, les estàtues i els monuments
nacionals, entre d’altres elements de difusió de la memòria. La
construcció i divulgació d’aquests significats socials –plasmats,
per exemple, a partir dels referents simbòlics de la nació espan-
yola, la religió catòlica, la moral i l’ordre– esdevenen determi-
nants a l’hora d’entendre el procés de legitimació del règim. El
que mostren les fotografies i les festes analitzades és la construc-
ció narrativa, discursiva, i finalment simbòlica, de la societat fran-
quista en un entorn social local concret: la ciutat de Lleida. 

Centrats en la Lleida franquista, aquesta temptativa de cons-
trucció identitària ofereix una extensa xarxa de símbols i mites
particulars que emmenen a uns “marcs de significació totalitària”.
Aquests posen en relleu els processos de legitimació del poder a
partir dels mites etnonacionalistes que configuren les identitats
oficials durant el règim. En aquest context, cal tenir en compte
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que la política es converteix en objecte de sacralització i que la
religió és usada per la política en benefici propi. Val a dir que l’a-
dequació local d’aquests “marcs de significació totalitària” passa
per la commemoració de dates significatives –memorials especí-
fics–, llocs de culte, elements estatuaris significatius i determinats
elements paisatgístics. Els exemples que ho demostren són diver-
sos. Val la pena citar-ne alguns, com les festivitats dedicades a la
memòria de la guerra (Dia dels Caiguts, Dia de la Victòria, etc),
el monument als caiguts i llocs de significació política, religiosa
i empresarial, com la Catedral de Lleida, l’ajuntament i les fàbri-
ques que emergeixen a partir del 1959. 

Tots aquests components converteixen, en efecte, el poder
en quelcom gairebé sagrat; conciten sentiments de pertinença i
identitats compartides i aconsegueixen crear conjuncions espa-
ciotemporals carregades de potencial simbòlic i de memorial
del grup social, amb el benentès que les col·lectivats humanes
pensen la seva identitat dotant de valors simbòlics al temps i a
l’espai. Aquestes dimensions conjuguen l’afirmació etnicopa-
triòtica amb la religiosa. 

En aquest sentit, hem vist com el franquisme camina a ca-
vall entre dues tradicions. Molts dels rituals analitzats tenen con-
notacions religioses i civils i faciliten, per tant, uns processos
de sacralització de les expressions cíviques i polítiques en ge-
neral, encaminades a reforçar la identitat nacional catòlica i a
atribuir una càrrega èpica a determinats esdeveniments històrics
i religiosos. Aquest procediment converteix la nació en un ele-
ment de culte religiós, a través dels rituals político-religiosos
que intenten equiparar la nació espanyola amb una religió. De
forma paral·lela, el Nuevo Estado orienta també el culte cap a
funcions patriòtiques i basa la seva legitimació en un ús intensiu
de les devocions de caràcter religiós. 

A grans trets, els factors identitaris que usa el Nuevo Es-
tado per construir i reconèixer la seva identitat col·lectiva
són els següents:

1. Factors històrics i mítics: La constant commemoració de la
guerra i dels caiguts, especialment patent durant els primers
anys de la dictadura, intenta recuperar un passat ètnic, èpic i
gloriós, que és transferit al sentit del present i a l’expectativa
del futur. De forma similar a la construcció del feixisme italià,
són molt habituals també al Nuevo Estado els esdeveniments
que recorden fites específiques de la guerra, ja siguin, per
exemple, les celebraciones de diades concretes i el record als
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soldats i als caiguts en el camp de batalla. Cal dir que aquesta
estratègia simbòlica parteix d’una concepció organicista i his-
toricista de la nació, que ja havia esdevingut comuna en la ide-
ologia de les elits de la Belle Époque i que és assumida després
pels feixismes, el nazisme i les formes de totalitarisme reac-
cionari del període d’entreguerres. En virtut d’aquesta concep-
ció, com és sabut, les nacions són avaluades com una realitat
viva, orgànica, objectiva, històricament determinada i trans-
cendent, i proveïdes d’un esperit (o psicologia) particular, i d’u-
nes determinades aptituds racials que els són específiques. 

2. Factors polítics i religiosos: El nacionalcatolicisme es fona-
menta en les institucions eclesiàstiques i polítiques i en una
conjunció dels seus valors doctrinaris. En moltes de les festi-
vitats analitzades, la frontera entre el sagrat i el profà es dilueix
i els seus elements específics es barregen, en una espècie de
simbologia conjunta. Els símbols polítics (banderes i unifor-
mes, per exemple) es barregen amb símbols religiosos (creus,
presència de mandataris eclesiàstics, etc). Fins i tot la figura
de Franco es dibuixa en paral·lel al mateix Jesucrist. Aquesta
simbiosi contribueix decisivament a configurar la ideologia
dominant durant el franquisme i permet posar en escena el joc
de poder dels aparells ideològics de l’Estat. Val a dir, en aquest
sentit, que l’Església persegueix un nova temptativa de reca-
tolització de la nació espanyola (Capdevila, 2014) i que actua
com a vetlladora i justificadora del règim. 

En conseqüència, la formació de la nació espanyola neix
del dret diví, que la legitima d’origen, i, en un nivell concret,
s’efectua una transferència ritual i simbòlica dels ritus festius,
especialment religiosos, als ritus seculars, especialment civi-
copolítics, el quals acaben revestint-se dels trets i sentits d’a-
quells: el messianisme polític –la providencialitat divina de
les autoritats, el que en justifica el seu poder i el seu carisma–
i els valors morals i socials del règim, que fonamenten en una
concepció catòlica neointegrista. En aquest sentit, s’observa
com la identitat nacional-catòlica es fonamenta en dues ins-
tàncies externes: la pàtria espanyola i la religió catòlica.  

3. Factors ètnics: Hem vist com les festivitats analitzades recorren
a un conjunt de trets del tradicionalisme ètnic que permeten la
identificació dels grups. Els elements que usa el franquisme en
aquest ordre remeten nostàlgicament a uns suposats estils de
vida tradicionals que la Guerra i la Segona República van posar
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en entredit. Entre aquests, destaquen els hàbits rurals, les tradi-
cions regionals, la divisió (jeràrquica) de gènere, els costums
morals de matriu catolicoconservadora, etc. Es tracta d’un con-
junt de mites etnonacionals que dibuixen una identitat col·lec-
tiva homogènia i endogàmica i que permeten la construcció de
l’alteritat com un monstre a excloure o a assimilar. 

4. Factors territorials: Els rituals celebrats a Lleida durant el
règim transcendeixen la comunitat local i remeten a la societat
nacional. La voluntat franquista d’arribar a tot el territori s’em-
marca en un procés de dominació i assimilació territorial, que
passa per la difusió general de símbols unitaris (com les ban-
deres espanyoles i els símbols franquistes) i per la visita fre-
qüent dels mandataris ministerials a les regions i províncies. I
això no treu, d’altra banda, que es tolerin i es fomentin uns
marcs d’afirmació i singularització localista a escala regional,
provincial o estrictament local. El cas del leridanismo de què
parlem en aquesta tesi doctoral n’és un exemple prou eloqüent.
I tot plegat, lluny d’esdevenir contradictori, actua a favor
d’una definició unitarista, nacionalista i tradicionalista de la
nació-estat esapanyola durant el franquisme.

Abans d’analitzar aquests punts amb deteniment, volem re-
marcar finalment que la identitat nacional catòlica és una
identitat multidimensional, que resulta de l’associació de va-
riables tan diverses com el territori, la política, la història i
les esferes mítiques i religioses i que genera sentiments de
solidaritat i comunitat dins del grup d’iguals. 

6.2.1. Factors històrics i mítics

Al llarg d’aquest treball hem pogut observar el procés de cons-
trucció social d’una memòria col·lectiva. Segons Michonneau,
aquest procés: 

“té com a objectiu, per mitjà de i en el conflicte, delimitar un passat i
construir-lo com a signe distintiu d’un grup particular. La dimensió prò-
piament política de la memòria designa aquí la lluita de classificació en
curs per definir el que és “el nostre passat” i el que no ho és (2001: 425). 

El procés de construcció de la memòria és un procés social, per-
què no es pot concebre al marge de la seva posada en pràctica.
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Així, i d’acord amb les imatges analitzades, podem parlar de la
construcció narrativosimbòlica del règim, la qual s’elabora a
partir de factors miticohistòrics, recollits en un univers de relats
que integren i reelaboren els relats particulars de la Guerra Civil
i, encara més en concret, els relats construïts al voltant dels sol-
dats caiguts en el camp de batalla. 

Les fotografies dels primers anys de la dictadura ofereixen la
imatge d’una Lleida totalment militaritzada. Són habituals les cele-
bracions que rememoren el conflicte bèl·lic, com el Dia de la Vic-
tòria; el Dia dels Caiguts i la commemoració del 18 de juliol. També
apareix com un element important el monument als caiguts, cons-
truït al Paseo del General Mola, actual Prat de la Riba, per home-
natjar els morts i els represaliats nacionals durant els anys de la
Guerra Civil i el record als caiguts “nacionals” en el camp de batalla. 

A pesar que el conflicte bèl·lic ja ha acabat, les fotografies
demostren que el règim opta per recordar la guerra de forma rei-
terada, ja sigui en forma de festivitat, en forma d’homenatge als
soldats combatents o a través de la construcció d’un monument
de record a les víctimes nacionals: 

Desfilada del Dia de la
Victòria per la rambla Fe-
rran de Lleida (1940).

En conseqüència, el conflicte bèl·lic ofereix a les auto-
ritats un discurs carregat de significació, que serà utilitzat
pel franquisme com un dels principals jaciments d’elaboració
miticosimbòlica dels imaginaris socials de la dictadura. Així
doncs, el procés de legitimació del nou règim, sorgit de la
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victòria del trenta-nou, s’estableix sobre una interpretació
particular de la història en general i particularment de la que
s’inicia amb l’Alçament Nacional: els primers marcs de sig-
nificació franquista es construeixen a partir del mite de la
Cruzada i dels caiguts nacionals en la batalla, els quals seran
recordats reiteradament en les successives festivitats, sobre-
tot en aquelles celebrades durant els primers anys de la dic-
tadura. El règim elabora així un sistema de dominació
simbòlica que malda per consolidar la seva legitimitat.  

La constant commemoració del conflicte bèl·lic i dels
caiguts, molt present, com hem vist, durant els primers anys
de la dictadura, intenta recuperar un passat, que és transferit
al sentit del present i a l’expectativa del futur. D’acord amb
aquesta relat històric, les fotografies mostren com la nació
espanyola actual s’autoerigeix en receptora d’una essència
nacional ancestral, que resisteix el temps, les pressions i les
influències externes i que es manté aliena a la mutabilitat
del temps. 

Les reiterades celebracions del Dia de la Victòria ser-
veixen per mostrar el poder acumulat durant la guerra i per
projectar el nou mite del Nuevo Estado. Es construeix així
un present carregat de memòria, on els soldats, els quadres
militars i les desfilades formen part d’un entramat iconogrà-
fic que rememora la guerra i avisa dels perills que suposaria
subvertir l’ordre establert. Així, superats providencialment
els tenebrosos anys de la Segona República i de la Guerra,
la pàtria pot recuperar el seu autèntic ser i el règim esdevenir
el factor (providencial) del nou renaixement de la identitat
hispànica. 

Els relats (de matriu històrica) de la nació espanyola es
construeixen sobre la idea d’una comunitat nacional ideal,
indissolublement vinculada a una història, a una cultura i a
unes característiques ètniques comunes. Com a conseqüèn-
cia d’aquests imaginaris, el règim s’identifica en una iden-
titat uniforme i indiferenciada; una identitat potent i
exclusiva, a l’efecte de preservar la singularitat del “nosal-
tres” i anul·lar les particularitats dels “altres”. Això queda
demostrat amb l’absència constant d’imatges referents a les
identitats discordants i amb la presència obsessiva de la
imatgeria pròpia, recollida en els símbols nacional catòlics
(banderes, uniformes, etc). 

Cal tenir en compte, en aquest sentit, que la memòria és
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el producte de “la relació de força” (Michonneau, 2001: 425)
entre les relacions imposades pels experts de la memòria –
els que tenen el poder d’anomenar i classificar el passat i les
seves representacions– i els relats divergents que la comuni-
tat produeix per si mateixa i que, en el cas del franquisme,
se suprimeixen o pateixen un procés de demonització. 

Els relats del Movimiento elaboren el mite de la “Patria”
com a instància eterna i divinitzada i situen el règim en un
etern present: etern, perquè recupera i s’apodera d’un llegat
històric secular, i present perquè se situa com l’expressió de
l’Espanya autèntica i genuïna. La figura del soldat (molt re-
petida en les fotografies dels primers anys de postguerra) re-
presenta l’exemple definitiu de la veritable masculinitat i la
seva presència esdevé el símbol de la unió entre el passat i
el present. Val a dir en aquest sentit que la sang representa
un dels símbols principals d’aquestes narratives. No debades,
la sang derramada –personificada en el sacrifici, en la guerra
i en els caiguts en el camp de batalla– encarna el símbol de
la victòria i de la posterior regeneració de la pàtria. 

D’altra banda, hem vist també com la mort dels uns re-
gala la vida als altres i, per extensió, afavoreix el renaixe-
ment cíclic de la nació. Al llarg d’aquestes pàgines ha quedat
demostrat també que l’heroi (el soldat o l’autoritat) és una
de les figures clau en les narratives franquistes. La seva
imatge implica el sacrifici i el dolor necessaris per a la rege-
neració pàtria i la figura del guerrer conserva els gens del re-
naixement nacional, que es traslladen, de generació en
generació, gràcies al sacrifici que suposa la seva mort marti-
rial. Justament per això, l’heroi, la seva tomba i els monu-
ments en el seu record, són una part bàsica de la memòria
comuna i de la fundació de la nació compartida. 

I tingui’s en compte finalment que el sacrifici representa
una ofrena individual a la identitat col·lectiva i una forma de
comunicació ancestral, a través de la qual es transfereix, de
generació (passada) en generació (futura), el sentit immemo-
rial i remot de l’existència humana i de la identitat nacional. 

Aquesta transferència queda simbolitzada en la següent
fotografia, en la qual el consistori municipal ofereix a
Franco una falcata ibèrica de l’edat de ferro, trobada a Vall-
bona de les Monges.
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Visita de Francisco Franco
a Lleida, el 1963. En

aquesta fotografia, els
mandataris visiten les ins-

tal·lacions de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs. 

Aquest obsequi dibuixa una línia invisible que uneix de
forma simbòlica l’antiguitat i l’actualitat i que lliga així el
règim amb l’ancestralitat de la qual vol formar part. Aquesta
referencialitat al passat defineix la història del règim com una
única unitat de caràcter eminentment evolutiu. 

Veurem també com, a pesar d’haver acabat la guerra, el
règim continua usant la seva memòria per buscar una legitimitat
pròpia. L’any 1939 va passar a anomenar-se “any de la victò-
ria”, els edificis públics recordaven els noms dels homes cai-
guts en la batalla, les festes espanyoles, a banda de les
religioses, eren festivitats de la victòria: el primer d’abril, Dia
de la Victòria; el 27 d’abril, Dia de la Unificació; el primer
d’octubre, Dia del Caudillo i el 29 d’octubre, Dia dels Caiguts.  

Aquestes narratives ofereixen una percepció mítica de la
concepció del temps, en les quals el present deixa d’entendre’s
de forma cronològica i seqüencial i es construeix oportunísti-
cament, a través de connexions interessades i constants entre
el temps present i el passat històric. S’estableixen, així, uns
tipus de continuïtats que permeten construir uns relats, que si
bé són objectivament parcials, esdevenen funcionals des de la
perspectiva contemporània. 

Com suggereix l’anterior fotografia, les narratives fran-
quistes situen el règim fora del present –fora de les coorde-
nades del seu present immediat– i el connecten amb
fragments interessats de la seva història passada. És així com
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l’imaginari franquista recull certs esdeveniments particulars,
els quals, erigits com a mites d’origen, releguen altres frag-
ments històrics a la indiferència de l’oblit col·lectiu. En
aquest sentit, cal tenir en compte que es recorda reiterada-
ment la guerra i la victòria, mentre s’oblida, per exemple, la
República i les seves possibles efemèrides. 

En altres paraules, els imaginaris simbòlics del règim ofe-
reixen una percepció mítica del temps present, en la qual
aquest s’atura i es transforma en etern. L’ancestralitat ofereix
l’oportunitat d’una nova resurrecció –un etern retorn del passat
històric– i crea un grup d’iguals en què vius i morts (simbolit-
zats tots dos en la figura del soldat) comparteixen una mateixa
comunitat ètnica, nacional i mítica, i una herència de pensa-
ments i de fets viscuts de forma col·lectiva i atemporal. És el
que podem anomenar la unitat (permanent) de l’ethnos. 

A través del mite del renaixement de la nació, el fran-
quisme popularitza un imaginari social que es proclama com a
antic, però que, de fet, té un origen històric recent. El terme de
tradició inventada (Hobsbawm i Ranger, 1983) equival, quant
al franquisme, a la difusió d’unes celebracions particulars, com-
memorades periòdicament i rastrejables en el temps, que s’es-
tableixen amb una gran rapidesa gràcies a la seva difusió
generalitzada i a la violència jurídica i simbòlica que les empara.
Aquestes festes es converteixen en rituals col·lectius que, a par-
tir de l’experiència perceptivosensorial, penetren en els imagi-
naris, tot proposant uns patrons de comprensió i conducta, que
converteixen allò construït en una veritat naturalitzada. 

Són celebracions oficials –o que són avaluades com a
tals– i que tenen un paper bàsic en la institucionalització del
relat del ressorgiment patri; de la Nueva España, sorgida de
les cendres i que intenta recuperar la història espoliada per
l’anterior govern i per la Guerra. Moltes d’aquestes festes
són efemèrides. D’entre aquestes, se’n poden destacar, el Dia
de la Victòria, els diversos homenatges als Caiguts, la vene-
ració a les figures de Primo de Rivera (assimilat al “soldat
caigut”) i de Francisco Franco (assimilat al “cabdill”) o les
commemoracions de caràcter local, com les que celebren l’a-
lliberament de la ciutat de Lleida un any abans del triomf de
les tropes franquistes sobre l’exèrcit republicà. 

Aquestes narratives demostren la petjada franquista que
el falangisme va deixar a la dictadura franquista, sobretot du-
rant els primers anys del règim, quan un cop acabada la gue-
rra, la Falange aconsegueix imposar la seva tradició
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ideològica. Tot i que, com ja sabem, el seu poder mai va ser
absolut en el marc del Nuevo Estado, les imatges analitzades
demostren que la tonalitat feixista va tenir un pes important
en els imaginaris del franquisme, a través de mites concrets,
com poden ser per exemple la restauració del culte a la pàtria,
la investidura de sacralitat de la idea de nació, les iniciatives
encaminades a reactivar el culte a la pàtria mitjançant uns ri-
tuals i una simbologia pròpia, la beneració dels símbols de
la nació, la glorificació dels seus màrtirs, el reforçament del
mite de la guerra i el culte als caiguts, difusió de monuments
en memòria al conflicte i als seus herois són només alguns
dels exemples que ens permeten parlar de la codificació
d’uns mites feixistes també en l’Espanya de Franco, els quals
evidencien que, durant els primers anys de la dictadura, s’es-
tableix un paral·lelisme i una transfusió de tradicions entre
les narratives franquistes i les feixistes. 

En un exercici de pedagogia social –un exercici que tre-
balla per inculcar uns determinats valors i certes normes de
capteniment mitjançant la repetició dels rituals i símbols pro-
pis– i en un intent de vertebrar una nació única, autocentrada
i homogènia, les administracions franquistes agencien una
gran posada en escena a través de la qual poder difondre els
espais rituals del record i la memòria col·lectiva a què ens
referíem pàgines amunt. 

El règim teatralitza, així, la seva idiosincràsia i assoleix
un doble objectiu: 

— D’una banda, ofereix una imatge idealitzada de si mateix
i, per extensió de la comunitat a què pertany. 

— I de l’altra, exemplifica –explica i recorda– l’estructura je-
ràrquica i autoritària de la societat que aspira a construir. 

Des d’una perspectiva teòrica, l’anàlisi iconogràfica de les fo-
tografies del fons estudiat ens permet concloure que les repre-
sentacions i les comprensions socials adquireixen una
determinada significació a través dels processos discursius que
les representen i les simbolitzen (tal com expliquen Hall, Fou-
cault, Saussure i Barthes, entre d’altres). L’esclat de les cele-
bracions de caràcter franquista coincideix amb la posada en
marxa del nou règim i demostra la importància que adquireix la
difusió de les narratives oficials i dels seus sistemes de repre-
sentacions –lligats a la praxis social i a l’ús de l’experiència quo-
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tidiana– en els processos de legitimació dels sistemes polítics. 
Com hem vist, entre aquests processos discursos, des-

taquen:

— La profunda revisió dels espais socials de la memòria

— La difusió de la cultura de la victòria

— La reinterpretació de la història com una lluita constant
entre el bé i el mal 

— La sacralització de l’Estat

Cal afegir, en aquest sentit, que els mites elaborats per les
institucions del Nuevo Estado es basen, sobretot durant la
primera dècada de la dictadura, en un recordatori insistent de
la victòria, del seu passat bèl·lic i dels caiguts nacionals en
el camp de batalla. El que difonen aquestes celebracions és
la construcció de la nova nació espanyola, sorgida arran de
la victòria en la Guerra Civil i legitimada en una suposada
continuïtat històrica i atemporal.

6.2.2. Factors polítics i religiosos

A les narratives miticohistòriques que emanen directament
de les institucions polítiques del règim franquista, s’hi sumen
també les narratives ideològiques –o relats– i altres  marcs
de significació elaborats des de les institucions religioses. A
través d’aquesta tesi, hem pogut veure com el Franquisme
troba la seva legitimació tant en els cultes i cerimònies de-
votes, com entre les litúrgies civils, les quals orienten el culte
cap a funcions patriòtiques. Com també assegura Giuliana di
Febo en el seu treball Ritos de guerra y de victoria, els esde-
veniments analitzats en aquesta treball (desfilades militars,
solemnes celebracions de recomposició nacional, sacralitza-
ció de la figura del Caudillo, etc) no són únicament l’expres-
sió d’unes litúrgies polítiques sacralitzades, sinó també actes
promoguts i legitimats per les instàncies religioses, les quals
es fonen amb les polítiques, creant un imaginari col·lectiu
amb una “única representació patriòtico-militar-religiosa”
(Di Febo, 2002: 12). 
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Per tant, podem afirmar que el Nuevo Estado basa la
seva legitimat en un doble procés de construcció nacional. 

— Per una banda, s’identifiquen clarament alguns dels ele-
ments de sacralització de la vida política, similars al que
descriu Gentile en el seu llibre El culto del Littorio. Aquest
procediment converteix la nació en un element de culte re-
ligiós, a través dels rituals político-religiosos intenten equi-
parar la nació espanyola amb una religió. Això ho
demostren, per exemple, la densa xarxa de símbols, els
quals abarquen des de la urbanística fins al paissatge, els
monuments, els rituals i les tradicions, com la beneració
dels símbols de la nació i de la guerra, el culte constant a la
pàtria i als caiguts, els rituals de la victòria, la glorificació
dels màrtirs, les cerimònies de masses, etc. La politització
de la religió recomposa el caràcter de mediació de la divi-
nitat i li atorga al règim franquista, al qual li concedeix el
destí divinitzat de la nació espanyola. La sacralitat, en con-
seqüència, s’orienta també cap a la satisfacció de les exi-
gències polítiques del Nuevo Estado, el qual s’apropia del
patrimoni simbòlic tradicional de l’Església catòlica i con-
cedeix poders deïficants al règim de Franco. 

— D’altra banda, s’observa també una identificació clara entre
el règim de Franco i l’Església catòlica, la qual és utilitzada
com a recolzament ideològic i pedagògic de l’Estat dictato-
rial. A partir de la guerra civil, el règim de Franco, “ansiós
buscador de tot allò que pugués legitimar la rebel·lió militar
i contribuir a la victòria” (Calero a Di Febo, 2002: 19)
orienta el culte cap a les funcions patriòtiques de primer
ordre i basa, en conseqüència, la seva legitimació a través
de la utilització de les devocions religioses en benefici propi.
Recordem que Giuliana Di Febo anomena religió política a
l’estreta correlació de forces –materials i simbòliques– que
existeix entre les esferes polítiques i religioses dels sistemes
de govern en casos com el del franquisme espanyol. Si bé
els autors que han treballat aquest terme. Segons aquests au-
tora, la religió política es caracteritza per la centralitat que
adquireix en un sistema polític la instrumentalització de la
religió per l’esfera política, benentès que aquest sistema deté
el monopoli del poder i que aquesta assimilació busca en es-
sència legitimar l’autoritat a través de relats místics, que per-
meten obtenir un ampli suport social.
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Al llarg d’aquesta recerca, hem pogut demostrar que la història
franquista s’escriu també en termes miticoreligiosos. Les fo-
tografies descobreixen com el règim pren la religió com una
forma de legitimació política i, en conseqüència, transfereix
els esquemes místics a l’àmbit secular, convertint la religió en
un dels elements bàsics que permet explicar i entendre el fran-
quisme, naturalitzar-ne la construcció de la desigualtat social
intrínseca i reforçar l’ordre social establert. L’adjectivació na-
cionalcatòlica que defineix el règim polític de Franco explica
l’estreta vinculació entre les diferents esferes de poder que
construeixen els imaginaris simbòlics de la dictadura. 

Una de les fotografies més suggeridores en aquest sentit
és la següent, que ofereix una imatge del bisbe de Lleida, Au-
relio del Pino Gómez, i de Francisco Franco sortint plegats
sota el pal·li de la Catedral de Lleida. Aquest privilegi és una
modalitat litúrgica només reservada als reis, als bisbes i al San-
tíssim Sacrament, però que en aquesta ocasió és transferida a
l’esfera política i institucional per donar suport a la condició
de mandatari enviat per la providència:

Francisco Franco surt de
la Catedral de Lleida,
acompanyat del bisbe de
Lleida.

D’acord amb les tesis althuresserianes, el poder s’es-
tructura mitjançant una conjunció dels diferents aparells ide-
ològics de l’Estat. En el cas del Franquisme, hem vist com
el poder polític construeix unes narratives particulars, a tra-
vés de les quals l’esfera religiosa és utilitzada deliberadament
amb l’objectiu de legitimar el poder, reproduir l’ordre esta-
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blert i mantenir el predomini de les classes dominants. El re-
forçament extraordinari de l’Església catòlica en el marc del
franquisme comporta la presència de la divinitat en la cons-
trucció dels imaginaris del règim i serveix per prendre com
a propis els valors atemporals de la cristiandat. 

Les fotografies analitzades mostren una teranyina d’es-
deveniments i –al capdavall – de narratives religioses, que són
els elements que converteixen l’Església en una de les princi-
pals institucions de legitimació del règim. L’Església ajuda el
franquisme en termes d’un suport polièdric –moral, institucio-
nal i doctrinal– i fonamental, i participa de forma activa en el
seu tramat polític. Així doncs, les imatges ofereixen les pistes
iconogràfiques necessàries per copsar i objectivar la instru-
mentalització que l’aparell del Nuevo Estado fa de la institució
religiosa entorn de les devocions i els mites catòlics de caràcter
popular, utilitzats en benefici propi, i col·locant l’Església més
enllà de les fronteres estrictament religioses. 

En aquest sentit, la nostra anàlisi demostra com els imagi-
naris del règim construeixen uns relats concrets que adopten la
religió com a forma particular de legitimació teocràtica. 

Aquests relats són els següents:

1. El mite de Franco com a agent de la providència: Les fo-
tografies demostren com el Caudillo és representat com el
màxim delegat de la voluntat divina i la seva imatge equipa-
rada a la figura de Déu a la terra. La representació de Franco
s’apropia, d’aquesta manera, del sentit providencial de les
narratives religioses i n’obté els arguments de transcendència
necessaris per legitimar-se com a cabdill cristià providencial. 

En les fotografies analitzades, la transferència dels signi-
ficats divins als seculars s’organitza de la següent manera:

— Representació iconogràfica: Des de l’inici de la dictadura,
s’inicia un ràpid procés de creació i fixació de la figura del
nou dictador. El seu rostre és constantment reproduït en car-
tells, fotografies, quadres i bustos, que acaben per configurar
l’omnipresència del poder i equiparar la figura de Franco
amb altres personalitats mítiques i bíbliques tradicionals, i
més ençà, amb altres líders totalitaris.  

— Representació física: Les fotografies que mostren les visites
que Franco va fer a la ciutat defineixen el dictador com un
agent de la divinitat: se’l despulla dels seus trets humans i
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se’l transfereix a una esfera sobrenatural. D’acord amb
aquests plantejaments, la figura de Franco no se situa extra-
murs de l’església, sinó a dins, incorporant un sentit de re-
velació a la terra que el converteix en un interlocutor
privilegiat entre la divinitat i la humanitat. Les connotacions
místiques i espirituals queden recollides en la següent foto-
grafia, que uneix la simbologia d’un líder terrenal (l’espasa)
amb la relíquia cristiana (la creu), que santifica Franco i
transfereix els poders divins al líder del Nuevo Estado. 

Visita de Franco a la Cate-
dral de Lleida, l’any 1963. 

Hem vist també com durant la dictadura, Franco va ser el
centre de totes les cerimònies (ja fos en presència física o a tra-
vés de la representació iconogràfica) i de tots els rituals destinats
a donar suport a la condició d’enviat de la providència. La so-
brerepresentació de la figura del Caudillo també relata la verti-
calitat del règim: el poder es distribueix de dalt a baix i Franco,
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tocat per Déu i amb el do de la ubiqüitat, cedeix els seus poders
a les autoritats locals, a les quals, tanmateix, no deixarà d’ob-
servar. Com a conseqüència d’això, l’Estat es converteix en una
categoria institucional absoluta, que garanteix la plenitud, l’or-
dre i la protecció de la nació. 

2. El mite de la Cruzada: La construcció de la nació espanyola
s’identifica amb el relat catòlic de la lluita dual entre el Bé i
el Mal, benentès que el primer pugna per restablir l’hegemo-
nia cristiana en l’esfera terrenal. La identificació del règim
franquista amb els relats miticoreligiosos té les seves arrels
en el mite de la Cruzada o el que és el mateix, la guerra santa
d’alliberament. A través d’aquesta narrativa, la història recent
d’Espanya és explicada com una batalla contra el mal, una
narració que entronca amb les tesis de Marcelino Méndez
Pelayo i que dibuixa la pàtria espanyola com una nació es-
collida per Déu, que té com a objectiu la defensa del cristia-
nisme i de la puresa nacional per sobre de totes les coses. 

El règim, que s’assimila a aquest marc interpretatiu, s’as-
signa el rol d’alliberador de la pàtria tota vegada que n’ha
vençut les forces dissolvents identificades amb els partits i
sindicats d’esquerres, separatistes i la maçoneria. El fran-
quisme equipara qualsevol intent de qüestionar la legitimitat
del poder a un atemptat a la divinitat mateixa (Jiménez, 1980:
84). En conseqüència, la por a l’enemic continua vigent en
les narratives del Nuevo Estado i, per tant, les manifestacions
públiques del règim van acompanyades d’una constant mos-
tra de pertinença i fidelitat a ell. 

Apareix el que es coneix com a terror blanc, que es tra-
dueix també en el camp del ritual i de la simbologia. Segons
insinuen les imatges examinades al llarg d’aquesta recerca,
les narratives del règim silencien les manifestacions públi-
ques de l’alteritat i anul·len, a través de diferents mecanismes
de caràcter rituàlic, qualsevol expressió d’afirmació identi-
tària contrària a les manifestacions oficials: el règim fran-
quista continua així amb la campanya de neutralització i
d’aniquilació simbòlica de l’adversari. 

Hem vist com les fotografies ofereixen la concreció d’un
imaginari oficial de caràcter imperatiu: el suport al govern
ha de fer-se visible i la població ha de mostrar manifestament
i constant a quin dels dos bàndols pertany. 

L’exhibició del sotmetiment a la dictadura es fa a través
d’una gran posada en escena, on les manifestacions de suport
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Rebuda oficial del minis-
tre de Obres Públiques
davant de l’Ajuntament
de Lleida (1963).

al règim són les úniques permeses. Els exemples a través dels
quals es pot expressar la submissió al règim de forma col·lec-
tiva són diversos: exteriorització dels símbols propis del fran-
quisme, expressions físiques i visuals, presència obligada als
actes oficials, etc. 

De forma heterogènia, les fotografies mostren exemples
de la necessitat de visibilització del rendiment i suport al
règim. Sota la mirada d’una autoritat omnipresent, el subjecte
social és obligat a manifestar constantment la seva adhesió
al règim, a través d’expressions diverses que li permetin si-
tuar-se al costat dels valors i de la idiosincràsia. 

En la següent fotografia, el poble d’Almacelles mostra pú-
blicament la seva presència davant de l’autoritat franquista,
oferint així una mostra de suport i adhesió:

El sistema de representació social definit i inculcat pel fran-
quisme situa Espanya com a nació escollida per Déu en la lluita
contra la descristianització d’Occident i reforça l’equiparació
entre l’essència de la nacionalitat espanyola i el catolicisme. La
lluita entre el Bé i el Mal es tradueix en un combat ideològic
entre l’Espanya nacionalcatòlica –liderada per Franco– i l’anti-
Espanya –liderada per l’esquerra antifranquista. 

3. El mite de la moral catòlica: El franquisme impulsa un
procés de recatolització un cop acabada la guerra. La re-
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cuperació i la preeminència de les festes religioses se suma
a les celebracions del Nuevo Estado. Totes dues esferes
festives conformen els dos àmbits a través dels quals es
configura el calendari festiu anual del règim. L’ebullició
de pietat col·lectiva suscitada per la victòria franquista i la
benedicció catòlica del règim suposa la transferència de
trets del catolicisme tradicional a la  identitat espanyola i
persegueix el retorn de la societat a un catolicisme extrem
–neointegrista, de fet jeràrquic i fortament disciplinat, que
vol restituir la societat i nació espanyoles en la fe catòlica
després de l’anomia religiosa i moral dels anys de la Re-
pública i la Guerra. 

Aquest impuls catolicitzador, emparat per l’Estat, su-
posa una preeminència dels estaments religiosos en el marc
del Nuevo Estado. Es tracta d’una temptativa simbòlica
que es tradueix en la forta expansió d’un ventall d’actes i
celebracions religioses de tot tipus: misses, processons, ro-
meries, etc. es multipliquen de forma exponencial, sobretot
durant els primers anys del franquisme, i aporten relats ge-
nerals i particulars de naturalesa religiosa política a la
construcció simbòlica del règim.

Les fotografies han demostrat que, un cop acabada la gue-
rra, les devocions i els esdeveniments religiosos tornen a ocu-
par un lloc preeminent en la vida pública. L’experiència que
envolta la religiositat durant el règim franquista és una forma
sociabilitat local comunitària. La missa es converteix en un
dels espais de trobada col·lectiva permesos pel Movimiento.
En ella, hi apareixen representats els arquetips que confor-
men la ciutadania: la dona, l’home i la comunitat. 

D’altra banda, les imatges també demostren com, dels
ciutadans, les fotografies no n’ofereixen mai una figura in-
dividualitzada. A diferència de l’autoritat, al poble se’l re-
presenta de forma col·lectiva i se li adjudica, en la major
part dels casos, un paper estrictament decoratiu, al servei
de les necessitats escenogràfiques del règim. 

Són les celebracions religioses les que permeten l’expe-
riència de la col·lectivitat. Aquestes devocions convertei-
xen la religió en un exercici d’integració comunitària i
permeten afirmar que pertànyer a l’església significa també
pertànyer a la societat. Per tant, el fet d’anar a missa no és
en el règim franquista només una qüestió de fe, sinó que
representa també una qüestió de pertinença.  
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Clausura de la Santa Mis-
sió infantil (1954).

L’expressió pública de la devoció ofereix així la possibilitat
d’analitzar la configuració social que estructura el model de re-
lacions socials dins del règim. Es tracta d’un ordre social que
explica la subordinació dels uns respecte dels altres, la mascu-
linització de la vida social i col·lectiva i la vinculació de la dona
a l’esfera domèstica i maternal. 

És així com els horitzons mil·lenaristes penetren en la
ideologia franquista i permeten conduir ideològicament la
conducta i moral ciutadanes, fomentades i legitimades, tot
just, sobre els valors eterns del catolicisme i la religió. Deia
el filòsof Jean-Jaques Rousseau que qualsevol règim polític
posseeix la seva pròpia i profana religió. Aquesta afirmació,
feta a mitjan s. XVIII, condensa una de les tesis principals
d’aquesta recerca, resumida en el fet que qualsevol intent de
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definir simbòlicament el paper de l’Estat ha d’incloure neces-
sàriament una sèrie de conceptes teològics que esdevenen se-
cularitzats (Schmitt a Garzón, 2010: 199). 

Veiem, doncs, que el valor de veritat sobre el franquisme
és construït, d’una banda, a partir de la mitificació del règim,
de la sacralització del seu Caudillo (elevat a instància gairebé
sobrenatural), del Movimiento i dels esdeveniments històrics
que van portar a la Cruzada i a la Victoria, i és fet, d’altra banda,
a partir de l’elaboració d’una munió de rituals relacionats amb
aquestes elements ideològics i d’una presentació de si mateix
com a salvador de la pàtria. 

Es tracta, en qualsevol cas, d’una interpretació bicèfala,
construïda sobre dos eixos de legitimació: el de l’Estat fran-
quista, per una banda, i el de l’Església catòlica, per l’altra. És
el que es coneix com a nacionalcatolicisme; una denominació
que traeix una de les principals característiques de la identitat
política del franquisme. 

La manifestació més visible del nacionalcatolicisme és
l’absoluta hegemonia que té l’Església en tots els aspectes de la
vida pública (i també privada) d’aquest moment històric i en
una transferència constant de privilegis, concessions i material
simbòlic entre les instàncies religioses i les esferes polítiques i
estrictament seculars. El vincle entre l’Església i l’Estat es fa
visible a través d’una ingent quantitat de fotos i assenyala l’in-
tent de sacralització (religiosa) de la nació espanyola (entitat a
priori aparentment secular) i la voluntat de legitimació del règim
a través de narratives i altres marcs de sentit de caràcter religiós. 

6.2.3. Factors territorials

Els estudis de la dimensió espaial de la memòria i la identitat se
centren a explorar el que Donald Meining va anomenar, a finals
dels anys setanta, paisatges simbòlics, els quals formen part del
que l’autor descriu com a iconografia de la nacionalitat (a Ja-
cobo, 2009: 184). Aquest punt de vista considera que tant el te-
rritori com els llocs de la memòria se sumen al conjunt
d’estratègies que conformen i expressen les identitats col·lecti-
ves i es converteixen en una peça més de l’engranatge simbòlic
dels marcs de significació col·lectiva. La nació es reprodueix
discursivament en la quotidianitat, a través de la difusió constant
dels seus símbols, els seus mites i els seus rituals col·lectius.
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Aquesta estratègia persegueix la unificació simbòlica de la nació
a través de la seva representació banal (Billig, 1995) i explica
l’èxit del discurs d’autocentrament nacional. 

En aquest sentit, s’observa com la ciutat s’eleva a la categoria
d’espai simbòlic i, citant les paraules de Nadja Monnet, “es territo-
rialitzen tant les formes i les relacions de poder, com les represen-
tacions que expressen models i projectes de ciutat” (a Ramírez i
Aguilar, 2006: 108). L’anàlisi iconogràfica de les imatges del fons
Porta ofereix una imatge de Lleida conquerida per les esferes de
poder –ja siguin polítiques o religioses–, les quals s’apropien de la
capacitat expressiva del territori i defineixen d’aquesta manera els
trets ideològics dels marcs de significació dominant. 

Concretament, el règim s’expandeix per la ciutat de
forma reiterada a través dels seus símbols: la bandera i l’es-
cut –però també els uniformes, els himnes nacionals i els mo-
numents de l’època– són les principals icones que conformen
el llenguatge simbòlic utilitzat per les institucions estatals
per tal de comunicar la seva ideologia nacional oficial. A tra-
vés de la monopolització de la capacitat expressiva de la vida
pública, aquests símbols faciliten una comunicació dirigida
del sentit o la ideologia dominant: fan visible l’invisible i re-
presenten l’Estat i la seva comunitat. 

La nació que el franquisme aspira a construir és també una
nació de símbols. Del que parlen les imatges analitzades és d’un
projecte a gran escala de generació d’espais simbòlics que de-
mostren com el territori local és colonitzat per l’Estat franquista
per tal d’argumentar i reforçar una determinada identitat. El te-
rritori es converteix, per tant, en l’espai de visibilització de l’au-
toritat, on es fa visible el règim franquista, que utilitza
significativament l’espai públic i converteix els emplaçaments
locals en espais de la memòria local. 

La primera de les estratègies de dominació territorial que hem
identificat passa per la deslocalització de les autoritats municipals.
Hem vist com els seus orígens de naixement (diversos punts de la
geografia espanyola) demostra que el control i la submissió dels
poders locals a l’Administració central és una de les pedres angulars
del franquisme en el seu camí cap a la conquesta global de l’Estat. 

Així doncs, el règim estableix unes relacions de dependèn-
cia entre el centre i perifèria amb un fort caràcter centralitzador
i jeràrquic. Aquesta estratègia respon a la necessitat de crear una
xarxa de mandataris desvinculats del territori –deslocalitzats–
per desactivar les possibles diferències identitàries i apostar per
una homogeneïtzació jeràrquica i fortament centralitzada. 
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A Lleida, el règim ocupa el territori de forma parcial i in-
teressada. En aquest sentit, la major part de les fotografies re-
porten els següents emplaçaments:

— Els monuments, els llocs històrics i els llocs emblemàtics de
la ciutat: La política monumentalitzadora del Nuevo Estado
funciona com una política per al record, però també com
una política per a l’oblit, en la mesura que pretén ocultar les
memòries molestes o inconvenients per als interessos de la
nació. L’interès que suggereixen els espais de la memòria –
ja siguin els monuments als caiguts, els espais religiosos o
els grans espais propis de la modernització d’Espanya– de-
mostren l’esforç del règim per consolidar una única memò-
ria, la dels guanyadors. 

— Els espais institucionals i espais religiosos: La unitat de re-
ferència dels marcs de significació franquista es construei-
xen al voltant del perímetre de la ciutat històrica –al voltant
del turó del castell–, relacionada amb els nuclis polítics, eco-
nòmics, administratius i religiosos. Els espais de visibilitza-
ció de Lleida descansen sobretot en els nuclis més cèntrics
de la ciutat. Aquest fet contrasta amb la invisibilització d’al-
tres emplaçaments de la ciutat, com els barris perifèrics de
Lleida o les zones agrícoles de l’Horta. 

— Espais fabrils i empresarials: A partir del 1959, els esdeveni-
ments oficials del franquisme a Lleida comencen a celebrar-
se en espais econòmics, com empreses o fires. Ho fan de
forma paral·lela al progressiu interès del règim pel creixement
econòmic del país i posant així en evidència el seu nou focus
d’atracció, que va desplaçant el centre del poder de les insti-
tucions públiques i les esferes de caràcter religiós als espais
tecnològics i econòmics. Correlativament a la transformació
econòmica del país, la narrativa de la grandesa del règim
deixa de construir-se principalment a partir de la victòria en
la Guerra, per fer-ho a partir d’un present caracteritzat per l’e-
conomia industrial i turística i per la modernitat. 

Les imatges mostren un procés de monopolització de l’espai pú-
blic per part del règim, el qual s’apropia de la ciutat i n’harmo-
nitza les representacions, amb l’objectiu de crear una identitat
comuna i allunyada de l’anarquia pròpia de les relacions socials
de la ciutat. Així, l’espai públic es converteix en un actor més en
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la configuració de les identitats col·lectives i de les dimensions
de la vida social, on es duen a terme pràctiques i experiències
quotidianes, així com relacions i estratègies que contribueixen a
la reproducció de la vida social. En aquest sentit, podem assegurar
que el franquisme usa la ciutat des d’un triple punt de vista:

— La ciutat com a espai d’elaboració i expressió de les 
identitats

— La ciutat com a espai de memòria

— La ciutat com a espai de contingut polític 

La monopolització de la ciutat per part del règim, recollida en
les imatges del fons analitzat, dibuixa la ciutat com un espai for-
tament polititzat. El que veiem en les fotografies és la ciutat
concebuda –no aquella que és, sinó aquella que ha de ser.
Aquest procés, explica Richard Sennett (2007), és el resultat de
la ciutat que entén l’espai públic com un espai d’organització,
regulació, control i codificació de les pràctiques socials. 

6.2.4. Factors ètnics i identitaris

La dimensió politicosimbòlica del franquisme respon a la con-
fluència d’un conjunt de tendències identitàries que coincidei-
xen a exaltar les característiques particulars de la personalitat
col·lectiva del règim. La nació construïda s’explica justament
al voltant d’un catàleg de valors identitaris que, convertits en
mites, serveixen a la legitimació simbòlica d’un ordre polític
nacionalitàriament centralitzat, que defineix la identitat col·lec-
tiva de manera fixa, invariable en el temps i intransigent amb
les fórmules identitàries de caràcter discordant. 

Bàsicament, l’anàlisi vertebrat en aquest estudi defineix la
identitat franquista al voltant de tres eixos fonamentals:

1. La identitat franquista es construeix al voltant de la institució
familiar, de l’Estat i de l’Església i ofereix, en conseqüència,
un catàleg definit de normes de comportament col·lectiu. So-
vint es construeix una imatge paternalista del mandatari, com
algú que regeix la nació, com un pare de família, representat
en els seus ministres o buròcrates: “Així la identificació amb
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un estat-nació passa per sentir-se ’fill, súbdit o –almenys–
client polític’ del propi monarca; en oposició a d’altres es-
tats-nació i els seus corresponents monarques” (Mayos a
Capdevila, Lladonosa i Soto, 2014). 

L’estudi ha permès observar una vinculació directa entre la
política, la religió catòlica, el patriotisme i la nació espanyola.
Aquesta associació ofereix unes referències identitàries marca-
dament oficialistes, constituïdes de forma jeràrquica –de dalt a
baix– i construïdes sota una única forma de percebre la nació,
erigida al voltant de la figura del líder suprem i basada en l’an-
coratge que ofereixen la institució familiar, estatal i eclesiàstica. 

2. Els elements de construcció identitària del franquisme des-
cansen sobre un cert determinisme ètnic. Aquest naturalitza
la pròpia identitat i situa els seus orígens en un passat
llunyà. Els relats de l’oficialitat es constitueixen a partir
d’un catàleg de referències identitàries fixes i difícilment
modificables i/o intercanviables. En aquest sentit, és inte-
ressant observar la construcció de la diferència de gènere
que demostren les fotografies analitzades. 

Les imatges suggereixen que el règim franquista és un règim
emminentment masculí. Destaca, en aquest sentit, la figura del
soldat, que condensa la conquesta de ser home i el valor de la
victòria i de la regeneració. D’altra banda, el rol passiu atorgat
a la figura femenina, la converteix en un element residual, defi-
nida sempre com a mare, com a esposa i com a símbol de la fa-
mília i dels seus valors tradicionals. 

Processó pels carrers an-
nexos a l’església de Sant
Martí de Lleida (data des-

coneguda).
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A pesar de l’entrada a la modernitat, l’evolució de la dona
al llarg dels anys continua mantenint els valors de la família,
l’esfera privada i la maternitat. 

Aquests relats ofereixen l’elaboració d’una identitat, la na-
cionalcatòlica, presentada com a potent i exclusiva, que perse-
gueix l’intent de preservar la singularitat del “nosaltres” i
eliminar les particularitats dels “altres”. Les narratives franquis-
tes retornen l’home a la comunitat d’origen i, per extensió, al
cristianisme i a la nació, construïdes segons la voluntat divina.
Infereixen també elements identitaris per a la construcció dels
subjectes socials: l’home –construït sota la imatge del viril gue-
rrer–, la dona –vista sempre en un segon terme, com a esposa
de i filla de– i el poble –percebut com una massa passiva des-
polititzada i desproveïda de capacitat d’acció, el qual ha de re-
cuperar els valors morals presos durant els anys de la República
i la Guerra Civil. Els relats franquistes aposten per un retorn als
valors eterns de la comunitat nacional orgànica, perduts durant
el període anòmic de la República i la Guerra. 

Segueix viu, doncs, l’ideal de la identitat “autèntica”; una
identitat que va més enllà dels rols i les definicions socials, la
creença en una identitat immanent, de caràcter extrasocial, que
l’individu porta al llarg del seu recorregut vital i que ha de ser
capaç d’expressar espontàniament. En virtut dels relats iden-
titaris, no és l’atzar qui construeix la naturalesa del règim, sinó
un substrat intrínsec subjacent en la naturalesa psicològica de
la nació i dels seus individus. 

Aquest determinisme estableix fermament que les quali-
tats del ser espanyol poden resseguir-se des de temps imme-
morials i que existeixen trets racials que es defineixen
justament “perquè es porten a la sang”. La figura del soldat
caigut en el camp de batalla demostra que les característiques
definitòries de la pàtria passen de generació en generació, a
través de la sang, i comporten unes qualitats i uns valors mo-
rals propis de la col·lectivitat nacional. Són els gens –i no la
cultura– els que determinen els tipus ètnics i la forma de ser
específica de l’individu nacional. Existeix una vinculació in-
teressant entre l’ànima de la nació i el caràcter de la seva gent:
l’individu, com a membre de la nació, existeix abans del seu
naixement i continuarà existint després de la seva mort. 

Finalment i amb relació amb el que hem comentat en el
punt anterior, cal tenir en compte que aquesta manera de con-
cebre la nació, la seva identitat, genera la idea de la  nació com
una comunitat unitària, cristal·litzada i dotada d’uns valors na-
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turalment eterns. S’observa que el franquisme actua en virtut
d’un relat en funció del qual el Nuevo Estado té la missió de
restituir una identitat hispànica d’arrels ancestrals, el curs se-
cular històric de la qual ha estat especialment estroncat per la
República, i que ara cal restaurar a fi de restablir la naturalitat
i l’harmonia de les coses. 

Es tracta, de fet, d’un projecte de construcció d’una etni-
citat nacional pura, que preveu també la seva materialització
a través de la fixació i denúncia de l’alteritat, presentada com
els enemics de la Nueva España, i de fet, d’Espanya: és l’an-
tinatura, el republicanisme, són els rojos. I es tracta, també, si
volem, de la diferència entre la natura i l’antinatura, d’acord
amb un procés de purificació identitària i un intent sistemàtic
d’ocultació o d’assimilació. En aquest sentit, el franquisme
obliga a eliminar o absorbir els elements identitaris de caràcter
discordant i identifica una de les dues Espanyes –la franquista–
com l’Espanya autèntica i original. 

A tall de conclusió, podem dir que, a diferència de les iden-
titats líquides característiques de la postmodernitat (Bauman,
2004), la identitat franquista es construeix a partir d’unes repre-
sentacions col·lectives permanents, que celebren la societat com
a unitat i que es basen en l’ancoratge que ofereixen institucions
tan consistents com la família, l’Estat i l’Església catòlica. La
identitat construïda pel règim franquista deixa de banda la seva
dimensió processal i constructiva i planteja un abordatge pre-
determinat i estàtic d’aquesta identitat, constituïda per unes ins-
tàncies superiors que articulen les formes de ser col·lectives. 

En aquest sentit, el tipus d’identitat nacional proposat pel
règim es basa en un univers de trets essencialistes, i de fet, en
la concepció que la identitat neix talment unitat naturalment
conformada, que perdura essencialment a través del temps. En
efecte, la identitat nacional és concep com un fenomen històri-
cament constant, no subjecte a canvis, que resisteix les pressions
i les influències de l’alteritat, i que confereix als individus unes
guies fiables (“això és el que som”) per construir el seu ser.  En
aquest sentit, podem afirmar que la identitat espanyola del fran-
quisme és una construcció acabada i tancada a la temporalitat. 
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6.3. La festa com a expressió
de l’autoritat dominant

Amb la victòria franquista i l’establiment de la Nueva España,
s’inicia la conformació i la institucionalització d’uns calendaris
festius afectes al règim; uns, de caràcter general; altres, també
amb una dimensió local. Aquests calendaris, amb festes de ca-
ràcter polític i religiós, cerquen la generació i legitimació d’unes
identitats col·lectives concurrents d’acord amb la naturalesa del
règim. No debades, cal tenir en compte que les festes creen un
camp específic de representació de les pràctiques socials, tot in-
tervenint en la realitat a fi d’interpretar-la i d’oferir unes pautes
de comportament envers aquesta. Aquestes festes tenen un ob-
jectiu eminentment polític: construir un nou marc d’identifica-
ció polític, religiós i social i monopolitzar la batalla simbòlica i
ideològica del règim enfront de les identitats dissidents. 

El calendari i la modulació de les festes franquistes perse-
gueix fer memòria de la victòria i construir una identitat nacio-
nal espanyola88. La seva anàlisi permet avaluar la metamorfosi
experimentada per les commemoracions públiques durant el
franquisme. A grans trets, les característiques dominants de les
celebracions del règim poden sintetitzar-se en les següents ca-
racterístiques:

— Les celebracions franquistes són “festes de substitució”. Re-
emplacen la tradició rural i col·lectiva per donar pas a cele-
bracions urbanes i jerarquitzades.  La festa passa de ser un
esdeveniment de rememoració a ser un esdeveniment de
commemoració. 

— La festa franquista és l’expressió de la comunitat. Són cele-
bracions que responen a dues característiques formals: d’una

88. Segons Montserrat Duch, “la
pervivència de les memòries particu-
lars (familiars i locals) i col·lectives
(catalanisme, nacionalisme basc i
galleguisme) fan fracassar la creació
del projecte de nació espanyola com
a herència i projecte –a partir de la
consciència comunitària basada en
la identitat, la memòria i el patri-
moni, gestionada pels vencedors de
la Guerra Civil (2013: 99). 
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banda, destaquen les festes de caràcter obert i expansiu (pú-
bliques i de caràcter massiu); i, de l’altra, les festes exclusi-
ves i de “consum propi”, les quals persegueixen la
reproducció de les jerarquies de poder.

— En aquestes festes, els espais simbòlics de la memòria són
una font de creació i manteniment de la identitat col·lectiva. 

— La festa franquista és una festa operativa i civilitzadora de
la societat en la qual s’inscriu.

— Darrere les celebracions franquistes s’amaga la construcció
d’una comunitat i d’un sentiment de pertinença grupal, local,
ètnic i nacional. 

Vegem-ho breument.
Les celebracions analitzades en aquesta recerca són ma-

jorment festes oficials, urbanes i organitzades per les princi-
pals jerarquies del règim i de l’Església catòlica. En aquest
sentit, el primer que cal tenir en compte a l’hora d’analitzar
les festes oficials del Nuevo Estado és que totes, sense excep-
ció, són festes que podem anomenar de substitució, en un
doble sentit. Això, en primer lloc, pel fet que es tracta d’un
un tipus de festa en què la cultura popular (de caràcter sobre-
tot rural) dóna pas a la cultura de les elits polítiques i religio-
ses (de caràcter eminentment urbà). La territorialitat rural, que
habitualment havia caracteritzat la festa tradicional és reem-
plaçada ara per un nou escenari-ciutat, en què la urbanitat es
converteix en l’espai de celebració per excel·lència. 

En aquest sentit, és important entendre que el caràcter urbà
defineix, en bona mesura, tant els elements formals, com els es-
quemes narratius i rituals de la festa oficial franquista. Aquesta
situació s’emmarca en un context més general d’acord amb el
qual l’evolució històrica de la festa ha vingut marcada per una
progressiva civilització d’aquesta, que a poc a poc ha anat subs-
tituït els escenaris rurals per ubicar-se en espais eminentment
urbans (Capdevila, 1997: 49). La privatització de la festa en can-
via la gestió: ara ja no és del poble, sinó per al poble. 

I en segon lloc, perquè la col·lectivitat social, protagonista
habitual de les celebracions tradicionals de caràcter públic,
passa ara a un segon terme, i ofereix el seu espai d’actuació a
les instàncies de poder, que esdevenen les autèntiques protago-
nistes de les celebracions oficials durant la dictadura franquista.
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Totes aquestes festes estan organitzades de forma vertical per
les administracions franquistes, pels seus gestors municipals i
per l’Església catòlica (sovint es dibuixa una frontera difusa en-
tres ambdues instàncies de poder). El franquisme monopolitza,
així, la difusió dels discursos de caràcter públic i la circulació
dels missatges s’elabora gairebé sempre verticalment i en forma
de monòleg, descrivint una indubtable trajectòria de caràcter
unidireccional (de dalt a baix).  

Tot i la certa reruralització social dels primers anys del
règim, a les ciutats i viles grans, el restabliment de la tradició
festiva després de l’impàs de la Guerra Civil es caracteritza per
una ruptura amb les formes tradicionals de la festa popular, que
deixa d’estar protagonitzada per la col·lectivitat social i adqui-
reix una essència urbana i fortament jerarquitzada i l’esponta-
neïtat característica de les celebracions populars queda anul·lada
i és substituïda per la cerimoniositat i la solemnitat característica
de les festivitats oficials franquistes. 

No són festes de divertimento popular, sinó que són ce-
lebracions caracteritzades per una estructura rígida i ben pen-
sada, que malda per evitar l’enrenou característic d’algunes
festes concretes i fortament arrelades en els imaginaris po-
pulars, com per exemple, el Carnaval. En aquest sentit, és in-
teressant veure com el poder domestica la festa i n’elimina
la dimensió subversiva. S’evita i es malfia de les situacions
que poden conduir al desordre i a l’anomia –que es relacio-
nen sobretot amb la República, la Guerra Civil i les manifes-
tacions polítiques contràries als pilars identitaris del Nuevo
Estado– i la festa adquireix, en conseqüència, un marcat ca-
ràcter d’adhesió i subordinació al règim. 

D’altra banda, l’estructura formal i la gestió de la festa
també canvia en temps del franquisme. Les fotografies analit-
zades del fons de Josep Porta es divideixen en dos grups dife-
renciats. En primer lloc, hi trobem les fotos relatives a
celebracions públiques i multitudinàries, caracteritzades pel seu
caràcter obert i expansiu. Són les efemèrides pròpies del Nuevo
Estado (celebració del Dia de la Victòria, de l’entrada de les tro-
pes franquistes a la ciutat de Lleida, els diversos homenatges
als caiguts en el camp de batalla o la commemoració de la mort
de José Antonio Primo de Rivera), inauguracions, processons o
visites oficials, entre d’altres. 

Totes aquestes festes tenen una voluntat operativa i perse-
gueixen una adhesió col·lectiva al règim. En segon lloc, l’arxiu
fotogràfic mostra una altra tipologia de la festa franquista, ca-
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racteritzada pel caràcter privat, hermètic i exclusiu de les cele-
bracions. Ens referim, concretament, als àpats, a les preses de
possessió de càrrecs administratius o religiosos, als diversos ho-
menatges o a les concessions de medalles d’or, entre d’altres.
Aquestes són celebracions protagonitzades principalment per
les elits polítiques i religioses afins al règim i persegueixen un
objectiu d’autoreproducció de la diferència social. 

Les primeres d’aquestes festes es caracteritzen per la seva
voluntat expansiva. Són celebracions públiques i, a diferència
de les segones, són també celebracions obertes a la ciutadania.
Certament, les visites de les autoritats foranes, les celebracions
del Nuevo Estado o els homenatges als caiguts són festivitats
concorregudes i festejades sempre per una gran multitud de gent
indiferenciada. 

El que caracteritza aquesta tipologia de festes és el seu ves-
sant d’espectacle, el seu afany de representació –de mostrar-se
i de fer-se veure– i la seva consegüent estratègia d’autorepro-
ducció identitària de la cultura dominant. En aquest sentit, la
festa franquista coparticipa (conjuntament amb els mitjans d’in-
formació d’abast local i nacional) en la construcció de la me-
mòria i de la identitat nacional catòlica i posa les bases a fi que
una elit fortament organitzada i dotada de voluntat política cons-
trueixi el discurs oficial de la nació basat en el “nosaltres” com
a forma dominant d’identificació de la identitat col·lectiva.

Cal tenir en compte també que el relat recreat per aquestes
celebracions col·lectives de caràcter obert i expansiu té dos mo-
ments històrics importants. El primer correspon als anys de la
postguerra i té com a objectiu la legitimació del caràcter ances-
tral de la seva identitat: la festa és dels guanyadors, i és a través
d’aquesta que es persegueix la construcció dels espais de la me-
mòria institucional, a l’empara d’un relat mític i dramatitzat.
Les festes lleidatanes de la primera època del règim franquista
recorren constantment al mite de la Guerra i dels caiguts “na-
cionals”. La dictadura reelabora, així, la història nacional i la
transforma en un element imaginari fonamental de la seva legi-
timació. 

Al voltant d’aquestes festes i de la Guerra com a creuada
d’alliberament, es traspua un sentiment de victòria i de destruc-
ció dels vençuts i es va construint una nova memòria col·lectiva,
una nova imatge identitària, a través de la qual Espanya ressor-
geix de les cendres i es legitima davant la col·lectivitat. 

D’altra banda, a partir dels anys seixanta, les festes comen-
cen a introduir un conjunt d’esdeveniments de caire estrictament
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econòmic i industrial. Per primer cop des del seu accés al poder,
les institucions franquistes deixen de celebrar les seves festivi-
tats en espais institucionals o religiosos i es traslladen a altres
espais també altament significatius, com ho són, per exemple,
els de l’empresa privada. 

Aquesta mutació territorial camina en paral·lel al progres-
siu interès del règim pel creixement industrial i econòmic del
país i posa en evidència el nou focus d’interès del poder, que es
desplaça des de les institucions públiques i religioses als espais
tecnològics i econòmics. Aquesta nova tipologia de celebració
ofereix una visió local i específica de la transformació que ex-
perimenta el règim de Franco a partir de la segona meitat del
segle XX. 

Això demostra que la festa és un vehicle de sociabilitat i
d’expressió política. Les celebracions franquistes estructuren un
veritable calendari litúrgic, que es construeix fonamentalment
gràcies a aquells territoris significatius per a la identitat col·lec-
tiva (ja siguin les tombes dels caiguts durant els primers anys
de la dictadura o les grans fàbriques protagonistes de la moder-
nització econòmica del règim), en les fites historicorituals de la
dictadura (la Victòria, la mort de Primo de Rivera o, d’altra
banda, la Fira de Sant Miquel de Lleida), personalitats divinit-
zades (com Franco i José Antonio Primo de Rivera) i un territori
comú (simbolitzat i unificat per la presència de símbols, bande-
res i mandatari espanyols, entre d’altres). La commemoració es
transforma, en aquestes festes, en una obsessió mnemotècnica
que serveix per recordar i redefinir constantment la identitat na-
cional i col·lectiva. 

Les fotografies del fons Porta també descriuen aquelles fes-
tivitats de caràcter privat, caracteritzades pel seu retraïment i el
seu hermetisme. Són celebracions tancades, reservades als pro-
homs del règim i caracteritzades pels excessos i la despesa os-
tentatòria. En referim, per exemple, als diversos àpats celebrats
amb motius, a les preses de possessió de càrrecs administratius
o religiosos, als homenatges a les autoritats franquistes o a les
concessions de medalles d’or, entre d’altres. 

Aquestes festivitats funcionen com a societats privades que
disposen d’un fort poder a l’ombra, i a través del qual les classes
dominants s’autocelebren i s’autoreprodueixen. Són festes de
“consum propi”, amb una voluntat de recolliment sobre si ma-
teixes i de projecció concèntrica –de dins cap a dins–, que ser-
veixen per mostrar les relacions socialment aprovades dins el
grup. En aquest sentit, la festa té un paper indispensable en el
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procés de consolidació de les autoritats del règim i, per extensió,
de l’ordenació social de les classes apoderades. La festa té una
potent capacitat civilitzadora: el capital social es manifesta en
aquests espais exclusius, que actuen com a agents facilitadors
de la contractació i de la concentració de les autoritats polítiques
(Capdevila, 1997).

D’acord amb això, la festa franquista es converteix en un
ritual consagrador de la legitimitat del poder, on les ideologies
i les pràctiques polítiques instrumentalitzen el seu ús i serveixen
com a productores i reproductores de les identitats oficialment
acceptables i acceptades. Els rituals es converteixen en un dels
llocs privilegiats de circulació de les idees i de les ideologies
oficials en què apareixen representades les formes d’estratifica-
ció que reflecteixen les relacions existents en el si de l’estructura
social. D’aquesta manera, les festes no representen només un
simple mirall de la realitat social en què s’inscriuen, sinó que
també són un instrument útil per a la seva construcció i per a la
seva transformació. 

La invenció de la tradició es condensa entorn de certs re-
ferents emblemàtics que confereixen sacralitat a aquesta nova
religió política. La festa posa sobre la taula diversos elements
que permeten l’autoreconeixement col·lectiu i la construcció de
la identitat que pot qualificar-se genèricament com de nacional
catòlica. Tant la festivitat institucional com la festivitat religiosa
persegueixen l’objectiu de reproduir la seva ideologia dominant,
moralitzar els costums i eliminar els desordres i les contraideo-
logies. En una posada en escena fortament estructurada, l’Estat
i l’Església fan una apologia nostàlgica als estils de vida tradi-
cionals que la guerra i la II República van posar en entredit. 
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6.4. Un repàs final

La cultura visual és una qüestió central i indispensable en la
promoció dels nous valors del Nuevo Estado, des dels monu-
ments públics, les places, els parcs, fins a les celebracions ins-
titucionals de caràcter tant públic i privat. La complexitat de
les modalitats visuals traça narratives que promouen aquelles
sensibilitats consensuades per les instàncies de poder i per
construir l’estabilitat del nou règim. 

Després del silenci imposat per la guerra civil, els muni-
cipis locals controlats per les administracions franquistes ex-
perimenten l’eclosió de tot un seguit de celebracions oficials
i religioses que recorren tot el teixit social. Aquestes festivitats
s’emmarquen en un procés de construcció simbòlica del na-
cionalcatolicisme, que s’elabora a través de la festa local i de
l’exposició reiterada d’una sèrie de mites i rituals altament sig-
nificatius. És a través seu que la idea de la nació se celebra i
es reprodueix a si mateixa, infiltrant-se en la vida quotidiana
i en els imaginaris simbòlics dels seus conciutadans. La legi-
timació simboliconacional de l’Estat franquista es realitza mit-
jançant la sacralització de certs aspectes de la vida social i
presentant una sèrie de mites i relats històrics, que emanen
d’una societat suposadament preexistent i que es materialitzen
mitjançant litúrgies, consagracions simbòliques i celebracions
de caràcter rituàlic. 

D’acord amb les festivitats i les fotografies analitzades a
través del fons fotogràfic de Josep Porta, els aspectes analítics
que s’han exposat fins ara contribueixen a definir i delimitar
la identitat sorgida de la victòria i des de les instàncies de
poder. Es tracta d’una identitat nacional catòlica, que es carac-
teritza per la seva força endogàmica i excloent, i que perse-
gueix una voluntat de crear i controlar les ideologies i les
accions dels membres de la seva pròpia comunitat. 
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La difusió dels marcs de significació identitaris locals
tenen la capacitat de generar un fort imaginari col·lectiu i fa-
ciliten la construcció simbòlica de la comunitat. En aquest sen-
tit, s’observa que les celebracions franquistes són rituals
endògens del memorial nacionalista, cultural i ètnic. Rere seu,
s’hi amaga la construcció d’una comunitat i d’un fort senti-
ment de pertinença, que permet la legitimació de les instàncies
de poder. Les festivitats analitzades actuen, en definitiva, com
a rituals polítics i la seva litúrgia inaugura la construcció sim-
bòlica de la comunitat, a la qual els participants mostren la
seva adhesió i la seva subordinació. 

Les festivitats apel·len la comunitat, a la qual aspiren a
assimilar, i construeixen, en un procés de retroalimentació
constant, les seves identitats locals, ètniques i nacionals.
Aquest procés transforma el ritual local en una acció política
dotada de significat. 

Així doncs, en sortir victoriós de la Guerra Civil, el fran-
quisme va optar per monopolitzar en benefici propi les institu-
cions –polítiques i religioses– responsables de les instàncies de
poder. Amb l’objectiu de legitimar la seva autoritat, el Nuevo
Estado va desplegar una doble estratègia política. Per una banda,
va optar per una política de renacionalització de les identitats
col·lectives (Núñez, 1999) i, per l’altra, va iniciar un procés de
restauració catòlica o recatolització de la societat espanyola, ca-
talana i lleidatana, per extensió (Capdevila, 2014). 

La centralització de les institucions li va permetre exercir
un control absolut sobre la producció i la transmissió dels marcs
de significació franquistes, sota un sistema de referències dotat
d’una cohesió interna i d’un sentit concret que aspirava a inte-
grar la col·lectivitat i que perseguia l’intent d’uniformar cultu-
ralment i ideològica (renacionalització i recatolització) la
població de l’Espanya dels anys de la dictadura. 

Es tracta d’un procés de construcció de la nació com una
“comunitat imaginada” (Anderson, 1983), on les persones que
la formen es reconeixen sota una qualitat compartida de caràcter
a temporal i essencialista, que idealitza un passat mític amb la
finalitat de fonamentar identitats presumptament immutables. 

Com qualsevol sistema polític modern, la identitat col·lectiva
es pauta dins de la nació: el subjecte col·lectiu s’imagina només
com a membre (i fins i tot submembre) de la col·lectivitat i la
nació s’elabora i es defensa com a projecte col·lectiu, seleccionant
interessadament els trets que defineixen la pròpia identitat i con-
vertint-se en un sistema operatiu de la vida social. 
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En el cas del franquisme, aquesta construcció de la nació
imaginada s’elabora mitjançant la creació d’uns mites ancorats
en un passat gloriós i la creació d’una identitat pura, sense fis-
sures i sense contaminacions, on la figura de l’altre serà cosifi-
cada i on proliferaran les figures dels monstres, amb referència
a aquells indesitjables mons que han de ser esborrats, tant físi-
cament com simbòlica. Aquestes comunitats imaginades gene-
ren mecanismes de comprensió de les comunitats reals. 

Tot i que el posicionament epistemològic que pren
aquesta recerca parteix del supòsit teòric que el nacionalisme,
com a ideologia política, precedeix a la nació i la construeix,
les fotografies suggereixen que el posicionament identitari del
nacionalcatolicisme es basa en el clàssic concepte organico-
historicista, procedent de la Il·lustració alemanya. 

Aquesta concepció considera que les nacions són realitats
objectives legitimades per la possessió d’una cultura, d’un es-
perit particular, d’una història concreta i d’unes característi-
ques objectives i objectivades, de les quals en sorgeix el
nacionalisme com a fenomen polític derivat de l’existència
prèvia de la nació (Núñez, 1999: 9). Certament, el planteja-
ment identitari elaborat pel règim franquista defineix  la seva
identitat com una dimensió atemporal i essencialista, que ide-
alitza un passat mític amb la finalitat de fonamentar identitats
presumptament immutables. 

La construcció de l’univers franquista es basa en la difu-
sió d’una litúrgia política que recull l’essència del Nuevo Es-
tado. Aquest nou règim polític és portador d’un imaginari
nacionalcatòlic que es fonamenta en una política renacionalit-
zadora, la qual proposa uniformitzar culturalment i ideològica
la població local i combatre així l’arrelament social de la dis-
sidència política. En aquest sentit, recollim els marcs de sig-
nificació narrats des de Lleida per les administracions
franquistes i per l’Església catòlica sota la noció de mites et-
nonacionalistes espanyols. Ells descriuen el procés d’elabora-
ció de l’univers simbòlic dels vencedors, basats en l’intent de
difondre i legitimar la seva ideologia i homogeneïtzar, en con-
seqüència, les identitats col·lectives locals. 

En aquest sentit, Sanvicén parla d’un procés de domini-
comunió-innovació, que defineix la tasca de legitimitat sim-
bòlica que persegueix el règim. “La innovació, assegura
l’autora, “és el conjunt de les accions respectives que, respecte
a la legitimació del seu poder carismàtic per a la comunitat, es
posen en joc” (2003: 59).
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6.5. La realitat mediatitzada

Abans de posar el punt final a aquest estudi, val la pena dedicar
unes últimes pàgines a reflexionar sobre el paper de la fotografia
en la construcció dels imaginaris socials nacionals. Considerem
que una de les principals aportacions d’aquest treball ha estat
l’exploració de les possibilitats i els límits de la fotografia com
a eina metodològica qualitativa d’accés al coneixement social. 

Ja hem vist que, des d’un punt de vista metodològic, la re-
alitat que ens ofereixen les instantànies analitzades és, per de-
fecte, sempre parcial i fragmentada. I és que la pròpia essència
de la tècnica empeny el fotògraf, inevitablement, a haver de se-
leccionar la realitat a la qual es refereix i oferir-la constantment
circumscrita als límits físics que la sustenten. És per això que
la fotografia es veu obligada a mutilar, de forma sistemàtica i
ordenada, la realitat que aspira a capturar. La seva metodologia,
per tant, condemna la representació a la parcialitat i pressuposa
una forma específica de presentar la realitat: implica, sempre i
necessàriament, una selecció metòdica i conscient de la realitat
i de les imatges resultants (Bordwell i Thompson, 1995). 

Per tant, podem assegurar que la fotografia no és el pro-
ducte d’un treball innocent, trivial i fidel a una realitat que, en
capítols anteriors, ja s’ha posat en dubte. Ella és tot el contrari.
És un llenguatge que sol·licita un coneixement categòric de les
seves regles del joc i que juga amb la manipulació i el desafia-
ment dels marcs de realitat entre els quals es mou. És una eina
ideal per generar significats polisèmics: pot fer dir a les imatges
el que vulgui i com vulgui, allunyant-se així d’aquella suposada
objectivitat i neutralitat que, paradoxalment, s’acostuma a as-
sociar amb aquesta tècnica. 

Les fotografies analitzades descriuen una realitat ideal.
Lluny d’oferir-nos una visió neutra i desinteressada de la petjada
simbolicosocial que la dictadura franquista va deixar a la ciutat



Conclusions428

de Lleida des de l’ocupació de la ciutat, l’anàlisi iconogràfica
de les imatges que integren el fons fotogràfic Josep Porta pro-
posa una mirada determinada a la realitat social del temps del
franquisme. Es tracta d’un posicionament idealitzat i doctrinari
que presenta una comunitat guiada per uns valors exclusius, evi-
dentment nacionalcatòlics i espanyols. 

La presència o l’omissió d’actes específics, l’existència rei-
terativa de les personalitats polítiques, militars i religioses de
l’època, en detriment de l’aparició de la dona o del poble com
a subjecte actiu i individualitzat o l’eliminació de l’oposició i
la dissidència política no són radiografies fidedignes de l’es-
tructura social de l’època, sinó més aviat posicionaments ideo-
lògics del marc sociopolític on s’emmarca la major part del
segle XX en el context espanyol, català i, evidentment, lleidatà. 

La de la família Porta és una fotografia que, com ja s’ha
anat intuint al llarg del treball, es presenta com a pretesament
documental i ideologitzada, posada al servei d’un estat centra-
litzat, que substitueix l’estètica i la bellesa de l’art per l’exaltació
i la glorificació dels valors franquistes coincidents amb el mo-
ment històric en què se circumscriuen. Cal tenir en compte,
però, que quan s’ha afirmat que la fotografia treballada en
aquesta tesi proposa un posicionament ideològic proper als re-
lats i a les ideologies franquistes no s’ha pretès desvetllar l’ac-
titud política pròpia de Josep Porta Mesalles pare o de Josep
Porta fill, autors de totes les imatges analitzades al llarg d’aquest
treball d’investigació. I és que lluny de centrar-nos en l’estudi
d’una ideologia de caràcter íntim i estrictament individual, el
que més ens ha interessat és entendre quins són els processos
macrosocials (Van Dijk, 1989) que produeixen una forma par-
ticular de veure el món i, per tant, de representar-lo.  

I és justament això el que s’ha tingut en compte a l’hora
d’analitzar aquest majúscul ventall de fotografies festives,
oficials i religioses. No hem d’oblidar que totes, sense ex-
cepció, són el producte d’un encàrrec particular; una de-
manda contractual de l’Ajuntament de Lleida, de la
Diputació, de l’Església o, fins i tot, d’alguna de les famílies
benestants de l’època, a títol individual. I és que, convertits
en un dels pocs fotògrafs de la ciutat, Josep Porta, el pare i
després el fill, van convertir-se en els encarregats de repre-
sentar, sota demandes i encàrrecs puntuals, majoritàriament
oficials i evidentment de caràcter remunerat, la dictadura
franquista a la Lleida de la major part del segle XX. 
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Aquesta dada, a priori modestament i pràcticament insig-
nificant, és un dels punts clau en la nostra interpretació. I és que
la fotografia, per la família Porta, era, a banda d’una passió,
també un negoci. Un negoci que consistia a bescanviar amb el
poder dominant tot un seguit de representacions a canvi d’una
determinada remuneració econòmica. 

La seva mirada, doncs, no era lliure, si és que encara ara
es considera que aquesta pot arribar a ser-ho mai. La seva mi-
rada era, de forma totalment oposada, una visió evidentment tra-
vessada per diversos aparells ideològics de caire franquista,
sustentats en una ideologia nacionalcatòlica i dictatorial.  

Així doncs, el que hem estat veient fins ara ens porta a afir-
mar que l’acte fotogràfic en si és una activitat que, com explica
López, transporta “valors eterns” (1996: 15). Es tracta d’una re-
presentació visual que trasllada i carrega uns imaginaris socials
determinats, que en el cas concret que ens ha ocupat al llarg d’a-
questa tesi doctoral, s’identifiquen amb la ideologia franquista,
s’articulen a través dels més diversos llenguatges (polític, reli-
giós, arquitectònic i, fins i tot, festiu) i usen les tècniques espe-
cífiques del cos, de l’art, de l’espectacle i de la paraula per
teatralitzar la seva doctrina política i per fer de la seva pròpia
realitat una representació pública a l’abast de tothom. 

L’anàlisi fotogràfica ens ofereix un accés privilegiat als
“aspectes morals” d’una cultura (el seu caràcter, el seu to, la
seva qualitat de vida i el seu estil moral i estètic), resumits, se-
gons Clifford Geertz, sota el terme d’“ethos” (1989: 118).

Per tant, l’esforç fet pel govern franquista durant la major
part del segle XX per crear i recrear un fort imaginari social,
a través de la celebració urbi et orbi de tot tipus de festivitats,
celebracions i actes públics i oficials, persegueix, sens dubte,
la voluntat de controlar i ordenar la societat que el sustentava
i fer-ho a través de la creació d’uns forts sistemes codificats,
fèrriament estructurats i difícilment desxifrables, d’exhibició
pública de la seva ideologia particular.

Aquest treball no s’ha centrat en analitzar la imatge de la
“Lleida real”, sinó en capir les construccions simbòliques de la ciu-
tat que s’estableixen a través dels seus processos de representació
visual. L’anàlisi de les fotografies demostra, tal com ja va suggerir
Benedict Anderson amb la publicació del seu llibre Imagined Com-
munities (1983), que existeix un vincle directe entre la tecnologia
de la comunicació –el que Anderson anomena capitalisme imprès–
i la creació de certs imaginaris socials i nacionals (1983). 
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Segons l’autor, la idea de comunitat nacional comença a
difondre’s de forma paral·lela a la invenció de la impremta, la
qual cosa posa la cultura sobre el paper, de forma preindustrial
però massiva, i inaugura la modernitat i la percepció del con-
cepte de comunitat nacional –compartida i imaginada. L’im-
pacte de les primeres bíblies al segle XV, la impressió d’obres
literàries al segle XVI i els escrits polítics i religiosos repre-
senten el tret de sortida de la consciència nacional i afavorei-
xen l’oficialització de les llengües vernacles per sobre del llatí,
que quedarà paulatinament desplaçat dins de les comunitats
nacionals en benefici de les llengües vernacles. D’aquesta ma-
nera, les llengües nacionals comencen a teixir el que Anderson
anomena comunitats imaginades, que representen l’embrió
dels estats-nació que s’articularan a Europa a partir dels segles
XVIII i XIX (Anderson, 1983).  

La fotografia representa un dels mitjans que, amb una
major eficàcia, ha assentat les imatges nacionals que imperen
sobre els discursos públics. En aquest sentit, la fotografia, de
la mateixa manera que també ho va fer la impremta en el seu
moment, no només fa visible la nació, sinó que també n’ofe-
reix uns discursos particulars. Gràcies a la seva difusió, la fo-
tografia genera el consens necessari perquè la realitat social
sigui interioritzada i acceptada per la comunitat nacional.
Aquesta estratègia no és exclusiva de la fotografia, sinó que
també és pròpia dels mitjans de comunicació en general –
premsa, televisió, cinema i ara també Internet–, els quals ofe-
reixen un lloc –en el sentit de locus: espai on passa l’acció, on
s’esdevenen les coses– a través del qual es construeix, es com-
parteix i es negocia la identitat nacional. 

En aquest sentit, els mitjans de comunicació –i evident-
ment també la fotografia– són un terreny important a l’hora
d’entendre com es dissenyen els processos de construcció de
les identitats nacionals. A través de l’anàlisi de les fotografies
del fons Josep Porta, podem concloure que les categories de
comprensió de la identitat nacional –el que és considerat ser
“català”, ser “espanyol” o ser “alemany”–, són construccions
simbòliques que circulen a través dels mitjans de comunica-
ció de forma hegemònica i que s’assenten en consums cultu-
rals de tot tipus. 

Els mitjans intervenen decisivament en la configuració
dels discursos de comprensió de la realitat i ofereixen meca-
nismes per a la seva construcció. Les identitats nacionals,
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com qualsevol discurs identitari, són un producte i una pràc-
tica de relacions de poder i de jocs d’hegemonies no només
polítiques, sinó també culturals, on els mitjans de comunica-
ció es converteixen en els principals retransmissors d’aquest
joc constituent i definitori de la idea nació i d’identitat i co-
munitat nacional. 
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