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urant la primera època del franquisme, la
repressió va ser molt dura. Entre els anys
1943-47, el nou règim, temerós dʼun
desembarc aliat, tenia ocupat el litoral
de la comarca per lʼexèrcit a qui havia donat severes ordres.
També nʼhi hagué, de soldats, a la vall dʼAro.
Això, juntament amb la intensa campanya publicitària i ideològica, justificant lʼordre social establert i la propietat, va
causar almenys la indiferència de la majoria de la gent que,
per damunt de tot, volia sobreviure.
Però, malgrat el que acabem de dir, la repressió franquista
-per ella sola- no explica del tot la feblesa de la resistència
política al primer franquisme. Caldria tenir en compte altres
factors, com el de la divisió i enfrontament del conjunt de les
forces polítiques vençudes com a continuació de les tensions
produïdes ja durant la Guerra Civil. Entre els partits polítics,
les rancúnies i desconfiances de la guerra perduraren molt de
temps. I això els restà eficàcia en la seva lluita antifranquista.
Passats els primers anys, no va tenir lloc la necessària entesa ni la coordinació -com era dʼesperar- entre les direccions
polítiques de lʼexili i les de lʼinterior per a conduir una acció unitària antifranquista. Ni lʼesperançadora victòria dels
aliats -maig de 1945- no ho aconseguí.
En el marc dʼaquesta repressió i de la manca dʼunió i coordinació entre les forces polítiques, els intents dʼoposició organitzada més seriosos, durant els anys quaranta, varen ser els
que portaren a terme el PSUC, ERC i la CNT.
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Apunts per a la història de la primera
oposició al franquisme a Sant Feliu de
Guíxols i la Vall dʼAro
ENTREVISTA
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Entrevista a Pere Pujol Jordana,
el compromís amb lʼideal comunista
FONTS DʼARXIU
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Un fons documental: el cartellisme
durant la Guerra Civil i la immediata
postguerra
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