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El retorn de les eleccions de la dictadura franquista
ADVERTIMENT: Aquest número del Document del Mes té el fons groc en solidaritat a tots aquells que, sigui on sigui, estan
empresonats per les seves idees polítiques, especialment de l'Iran, Xina, Turquia o, si fos el cas i només si fos el cas, Espanya.

Dades arxivístiques
CAT AMR 1.1. Ajuntament de Roses, 4.4. Eleccions Generals, Exp. 1/1949, designació de
compromissaris de l'Ajuntament de Roses per participar en l'elecció de Procuradors a
Corts que s'ha de celebrar el dia 3 d'abril de 1949. Castellà.
Història arxivística
Una vegada finalitzada la tramitació de l'expedient per designar qui havia de representar
l'Ajuntament de Roses en l'elecció dels procuradors a Corts, es guardà a l'arxiu
municipal, en prou bones condicions. Amb la creació del servei de l'Arxiu Municipal, tots
els expedients d'aquesta sèrie documental foren classificats, ordenats, descrits i
instal·lats correctament per a la consulta posterior de qualsevol interessat.
Contingut
En el context d'una dictadura feixista com fou el règim franquista, l'organització d'un
simulacre d'eleccions esdevenia un afer ben simple. D'aquesta manera, l'expedient que

presentem no té gaire complicacions administratives. De fet, es reduïa a l'acta del Ple que
escollia el compromissari local, tasca que recaigué en l'alcalde del moment, Antoni Serra
Comas, i la seva corresponent certificació. El plec inclou també tota la propaganda electoral
que el sistema podia oferir: una carta del figuerenc Joan Bonaterra Matas, procurador a
Corts, en la qual presentava la seva candidatura a la reelecció.
Context
L'any 1949 la dictadura franquista estava immersa en el rígid període autàrquic,
caracteritzat per la carestia i la fam d'amplis sectors de la població, sobretot de les
classes vençudes en la guerra de 1936-1939. Tanmateix, el règim de Franco aspirava a
ser reconegut internacionalment. L'onada anticomunista dels països oocidentals, en el
marc d'una cada vegada més contundent Guerra Freda amb la Unió Soviètica, va
propiciar que paulatinament, durant la primera meitat de la dècada de 1950, la dictadura
fos acceptada: la signatura del Concordat amb el Vaticà i el Pacte de Madrid amb els
Estat Units, tots dos l'any 1953, i la incorporació a les Nacions Unides el 1955 segellaren
el franquisme com un aliat ferotgement anticomunista.

Certificació de la votació del compromissari de Roses

En aquest context general, calia donar versemblança a una il·lusió d'obertura política
amb una pantomima d'eleccions a Corts. De fet, les eleccions es reduïen a fer votar una
sèrie de compromissaris triats dins les files més "ultres" del règim. Res més. Ni llibertat
de premsa, ni garanties democràtiques de cap mena, ni vestigis de juntes electorals. Res,
simplement una il·lusió.
Avui dia, hi ha convocades unes eleccions que pretenen la il·lusió d'una normalitat
política, amb candidats empresonats i una latent violència institucional que es reflecteix

com l'ombra de l'espasa de Damocles: no hi ha una llibertat efectiva i real per proposar
uns determinats programes electorals, censura, manca de llibertat d'expressió o
persecució al color groc [sic]; en canvi, la violència verbal i l'amenaça explícita de reprimir
i esborrar qualsevol rastre d'identitat nacional catalana són ben presents. Eleccions de
1949 i eleccions de 2017, convocades amb les mateixes inicials polítiques: Francisco
Franco i M. Rajoy (opni: Objecte Polític No Identificat).
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