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C omeza o libro falando das
dificultades para acceder a

certos documentos, como os expe-
dientes de incautación contra
sociedades, partidos políticos e
sindicatos. Que problemas tive-
ches, neste sentido?
Bastantes problemas. Quixen ampliar
o estudo de depuración de docentes e
estendelo aos inspectores de ensino,
un corpo de funcionarios que durante
a II República estivo moi implicado na
renovación pedagóxica. Pero fracasei.
Atopei cun muro infranqueable, cunha
estratexia de sucesivos entorpece-
mentos administrativos. Finalmente, -
en vista da miña cabezonería-, argu-
mentouse cun feito inapelable; unha
inundación de auga producira un com-
pactamento de toda a documentación.
Imaxina a cara que se me quedou
cando tempo despois escoito ao presi-

dente Feijoo dicindo que non podía
proporcionar unha documentación que
lle requiría a oposición porque des-
aparecera nunha inundación de auga.

Cos expedientes de incautación
de bens e propiedades contra perso-
as, sindicatos, partidos, sociedades
agrarias e culturais, sucedeu algo
similar. Terían que estar nos xulgados
encargados de abrir a instrución, pero
non foi así. Os expedientes de incau-
tacións e responsabilidades políticas
que chegaron ao Histórico de
Pontevedra despois da súa destrución
foron pouquísimos e nunhas condi-
cións lamentables: incompletos, ilexi-
bles e mesturados. Respecto da
documentación dos arquivos diocesa-
nos galegos, prefiro non entrar en
detalles. Outro historiador, especiali-
zado na historia da igrexa durante o
franquismo en Galicia, -José Ramón

Rodríguez Lago-, explícao con rotun-
didade cando di que os arquivos
secretos non están no Vaticano,
senón nos bispados.
Un dos obxectivos do teu libro é o
estudo dos “totalitarios instrumen-
tos de vixilancia social” do fran-
quismo, tema que tamén tratou
Emilio Grandío en ‘Vixiados.
Represión, investigación e vixilan-
cia na Galiza dá Guerra Civil (1936-
1939)’. Corresponden, entón, eses
métodos a un estado totalitario, e
non só “autoritario” como chega-
ron a dicir algúns autores?
Gustaríame lembrar que é o propio
Franco quen durante os primeiros
anos 40 referiuse orgullosamente ao
estado por el construído como un
estado totalitario. Temos que darlle a
razón niso. Toda ditadura como míni-
mo é autoritaria, é máis, dicir “ditadu-

A simetría de culpabilidades,
a reconciliación, a represión
e o esquecemento

Montse Dopico Texto Anxo Cabada Fotos 

O profesor Lucio Martínez afonda en ‘Medo político e control social na retagarda fran-
quista’, (Xerais), na represión franquista como xeito de control social. Céntrase, para iso,
na depuración dos docentes, nas comisións de incautación e responsabilidades políticas
e na persecución da masonería. 

LUCIO MARTÍNEZ

11-cultura protexta:j-cultura  21/04/15  10:53  Página 70



04.15 71

Pr
oT

ex
ta

T

Pr
to

Ta
go

ni
st

a

ra autoritaria” é no fondo un pleonas-
mo, xa que ningunha ditadura pode
deixar de ser autoritaria. O adxectivo
non vale para cualificar o réxime fran-
quista, polo menos, até a primeira
metade dos anos 50. Existe un pro-
blema, se chamamos autoritaria á
ditadura franquista, que termo empre-
gariamos para a ditadura portuguesa
ou as ditaduras do cono sur dos anos
70? Teriamos que rebaixalas ao nivel
de ditablandas?. Insisto, deámoslle a
razón a Franco.
Cales eran as principais pezas do
sistema delator? De que maneira
conseguiu implicar a base social?
Podemos falar dunha sistemática
delatora organizada en catro polos de
acción coordinada: propagandístico,
institucional, promocional e legal.
Empecemos polo propagandístico. A
delación, -consideraba como obriga

patriótica-, estimulouse mediante
campañas de prensa orientando a
poboación sobre as pautas a seguir
na “detección do inimigo interior”. A
Igrexa cooperou neste ámbito, colo-
cando a delación baixo o patrocinio
histórico da Inquisición. O turbión acu-
satorio converteuse nun problema
que puxo en risco de colapso as tare-
fas dos organismos de información e
represión. Fíxose necesario facer
chamamentos públicos para frear a
avalancha de denuncias falsas.

O abano de institucións dedicadas
a acoller delacións era enorme; parro-
quias, alcaldías, garda civil,
Delegación de Goberno, Comisarías
de Investigación e Vixilancia, Servizo
de Inspección de Primeiro ensino,
Servizos de Información de Falanxe,
as Comisións Depuradoras e
Gobernos civís, Xulgados militares, os

xulgados provinciais de responsabili-
dades políticas, as comisións de incau-
tacións. Creouse unha extensa rede
de delatores: alcaldes de barrio, portei-
ros, propietarios de bares e cafetarías.
Os delatores-informadores repartíron-
se por estadios de futbol, prazas de
abastos e aulas universitarias. Do
mesmo xeito que na Alemaña nazi, as
denuncias foron un mecanismo social
para que o Estado ditatorial mantivese
o control sobre a sociedade.

As denuncias, ademais dunha
fonte de información, foron unha de
forma implicar a sociedade civil na
represión, e polo tanto, de reforzar os
seus lazos coa ditadura. A delación
converteuse para moitos no primeiro
acto de compromiso con esa ditadura.
Un compromiso que evidenciaba unha
estratexia para porse a salvo das sos-
peitas de desafección, pero tamén, un
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recurso para conseguir a promoción
persoal. A delación normalizouse,
transformándose nun dos alicerces
sobre os que se asentaron as relacións
profesionais e laborais. Durante a
época circulaba un chiste revelador:
Quen é masón?,-preguntáballe un fun-
cionario a outro. O que está diante no
escalafón. Respecto ao último dos
polos, o legal, dicir que a Lei de
Represión da masonería ofrecía a
posibilidade de atenuar as condenas
de cárcere se se facía unha retracta-
ción de erros de Fe ante as autorida-
des relixiosas, pero esta retractación
só se consideraba válida se se acom-
pañaba co suficiente número de dela-
cións de “irmáns”, cantas máis mellor.
De que maneira chegou o “pacto de
esquecemento” á chamada transi-
ción e que consecuencias ten
aínda hoxe? Por que se mitificou a
transición?
Consecuencias, moitas. Centrarme
unicamente naquelas que serven para
explicar o atraso que temos respecto
de Alemaña e Italia no coñecemento
da represión fría. O relato mítico da
transición falounos e fálanos dun con-
senso entre a esquerda e a dereita.
Esta idea dun consenso realizado sen
ameazas e chantaxes instalouse
como materia prima dunha rutina
mental, repetida en libros, reportaxes,
series de televisión e novelas. A reali-
dade foi outra. As posibilidades esta-
ban recortadas.

A esencia da transición consistiu
en tutelar a recentemente nada socie-
dade democrática e en trazar unha
liña que separaba a única posibilidade
seleccionada das demais, que foron
presentadas como unha maneira de

busca problemas. Á esquerda non lle
quedou máis remedio que asumir un
camiño previamente deseñado polos
reformistas do Réxime de Franco. As
elites políticas procedentes do fran-
quismo ostentaban boa parte do
poder político do Estado e desde logo
todo o poder da forza militar.

Pero a transición non foi soamen-
te un deseño político. Levaba apare-
llada a necesidade de eliminar o
coñecemento dos aspectos máis
escuros da ditadura. Esta terxiversa-
ción do pasado xa viña ensaiada de
atrás. Os historiadores do Réxime da
década dos 60 con Ricardo de la
Cierva traballando ás ordes de
Manuel Fraga inventaron- acuciados
polos resultados da investigación
estranxeira independente- a teoría
das responsabilidades simétricas,
baseada na tese da culpabilidade
colectiva dunha sociedade incapaz de
gobernarse a si mesma, base históri-
ca, á súa vez, para a teoría da recon-
ciliación que iguala a responsabilida-
de de vítimas e verdugos.

Algo así, -dicíao Habermas en ton
irónico-, coma se a responsabilidade
do Holocausto se repartise entre
Hitler e os xudeus. O relato da equi-
distancia, do todos fomos culpables, a
tese da simetría de culpabilidades,
permitiu aos franquistas reformistas
trasladar a súa capacidade para man-
terse no poder desde o réxime ditato-
rial ao novo réxime democrático. A lei
de amnistía de 1977 non é, como se
repetiu moitas veces, expresión da
madurez democrática, senón do enor-
me desequilibrio entre o poder das
forzas de esquerdas e dereitas. A
esquerda do momento non tiña outra
alternativa que aceptar a chantaxe.

Iso si, ofrecéuselle unha saída
honrosa; fixéronlles crer que o tránsi-
to pacífico á democracia era cuestión
que dependía da prudencia da
esquerda. O certo é que o PSOE e o
Partido Comunista souberon trasla-
darlle aos seus votantes a idea de que
o exército se converteu nunha espe-
cie de perigoso animal que non había
que espertar. A reforma política non
foi consensuada, foi imposta. Estas
mesmas limitacións que deron forma
á transición seguían vivas e lastraron
a Lei da memoria histórica.

Iniciativas como as comisións da
verdade, categorías e principios xurí-
dicos como a xustiza transicional e a
xurisdición universal non puideron ter
lugar. O PSOE coa súa lei da
Memoria practicou un falso compromi-
so coa memoria histórica. O intento
do goberno socialista de non ofender
os herdeiros ideolóxicos dos vencedo-
res equivalía finalmente a aceptar a
versión da historia tardofranquista da
simetría de responsabilidades.

Medo político e control social
na retagarda franquista,

Lucio Martínez
Xerais, 2014

A tese da simetría de culpabilidades permitiu aos franquistas
reformistas trasladar a súa capacidade para manterse no poder
desde o réxime ditatorial ao novo réxime democrático. A lei de

amnistía de 1977 non é, como se repetiu moitas veces,
expresión da madurez democrática, senón do enorme

desequilibrio entre o poder das forzas de esquerdas e dereitas. 
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No sistema educativo, despois da
primeira depuración urxente de
mestres creouse unha estrutura
con comisións. Cal era, a grandes
liñas, o procedemento de depura-
ción? Que papel tivo xa entón
Filgueira Valverde?
O docente era suspendido nas súas fun-
cións ata que non se demostraba a súa
idoneidade ideolóxica. Estableceuse un
prazo de 1-3 meses, intencionadamen-
te incumpriuse e a depuración non fina-
lizou en moitos casos ata que transco-
rreron varios anos. Conseguíase así que
durante ese tempo as prazas fosen refu-
gallo de guerra para párrocos, excom-
batentes e familiares. 

Parroquias, alcaldías, falanxe e
garda civil enchían uns informes pre-
ceptivos, cos datos facíase un prego
de cargos. Os docentes podían
defenderse e achegar información
nun prego de cargos, a maior parte
das veces inútil, xa que as acusa-
cións, unha vez formuladas conside-
rábanse probadas, sen admisión de
contrastación.

Respecto da segunda parte da
pregunta dicir que o papel de

Filgueira Valverde foi o dunha persoa
astuta que tivo o poder suficiente
para eliminar probas sobre a súa
importantísima colaboración coa dita-
dura franquista. Como premio polos
“servizos prestados” en tres organis-
mos de depuración- bibliotecas,
docentes, e revisión de sancións- foi
nomeado 4 veces procurador nas
cortes franquistas.
A recristianización da escola foi
unha das prioridades. Que ten de
herdanza do franquismo o que está
a pasar estes días co decreto sobre
a materia de relixión? É compatible
coa aconfesionalidade do Estado
predicada pola Constitución?
Bourdieu dicía que entre as funcións
do Estado atópase o monopolio de
produción de identidade lexitimadora.
O BOE escribindo tantas veces a
palabra Deus, así, con maiúsculas,
dálle carácter de ben público, de ver-
dade oficial, desparticularízao e pro-
duce un necesario efecto de universa-
lización. É dicir, renuncia, ao carácter
aconfesional do Estado.
Por que a Lei de Responsabilida-
des Políticas é insólita na historia

do dereito español, ata para aquel
tempo? Poderían establecerse
conexións desta e outra leis de
represión franquistas coa actual Lei
de “Seguridade Cidadá”, que preo-
cupa ata á ONU?
Si hai conexións. Aínda que hai que
aclarar que no segundo caso esta-
mos a falar de algo distinto, aínda
que non diferente. Ambas as leis; a
antiga de Responsabilidades e a
actual de Seguridade; poderíanse
incluír dentro dunha historia de recor-
tes de dereitos civís en España.
España, como acaba de demostrar o
historiador Rafael Cruz, é un país que
protesta moi pouco. Na Lei de
Seguridade, parte do repertorio
expresivo da protesta criminalízase e
pasa a control gubernativo. Elimínase
a posibilidade de que a tutela xudicial
poida garantir o exercicio da protesta
ante decisións gubernativas inxustas
ou abusivas. Dito doutra forma, hai
indicios de que imos cara a unha
época de gubernativos fortes, cara a
gobernos de “lei e orde”, ou cara ao
que algúns politólogos chaman
“democracia de baixa calidade”.
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