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La idea de la transició espanyola a la democràcia com un procés essencialment acordat i

consensuat ja fa temps que ha estat durament criticada. L’historiador Xavier Casals hi

afegeix ara un volum considerable que ha subtitulat El voto ignorado de las armas.

GENÍS BARNOSELL

MÉS CLAUS SOBRE EL MITE 
DE LA TRANSICIÓ PACÍFICA

J a fa uns anys que la idea de la
transició política espanyola a la
democràcia com un procés essen-

cialment consensuat i acordat ha sofert
crítiques molt dures. L’any 2009 Igna -
cio Sánchez-Cuenca i Paloma Aguilar
criticaven en un article a Politics&So-
ciety la visió de la transició espanyola
com una transició modera da i negocia-
da, i assenyalaven que aquesta pers-
pectiva havia ocultat els seus aspectes
més conflictius. Per contra, deien, entre
la mort de Franco i la victòria del
PSOE el 1982 hi havia hagut 718
morts polítiques, de les quals 504 eren
degudes a actors no estatals i 214 a la
repressió estatal (xifres que Xavier Ca-
sals llegeix malament ja que, en citar
l’article, assenyala que el total de morts
va ser de 504). En la tradició de la 
sociologia històrica, el seu era un cas
d’anàlisi de com la mobilització social
influïa en la violència, i d’aquí que se
centressin en el principal causant de
morts, ETA, responsable, directament
o per causa de grups escindits del
71,6% dels morts causats per actors
no estatals (mentre que la «violència
revolucionària» seria culpable del
13,3% i els grups feixistes del 15,1%).
La idea fonamental era que la violència
etarra havia sigut posterior al declivi
de la mobilització social del naciona-
lisme basc, afegint-se així a una tesi
prou clàssica que assenyala una relació
inversa entre grau de mobilització
social i violència política.

L’any següent, el 2010, el periodista
Mariano Sánchez publicava en castellà
el llibre La Transición sangrienta, que
va tenir una repercussió mediàtica
molt més gran, aconseguint que tots
els diaris esbombessin com una
novetat el que Sánchez-Cuenca i Agui-

lar ja havien demostrat. Els comptes
de Sánchez eren una mica diferents i,
de fet, donaven una xifra menys cri-
danera que els anteriors: entre novem-
bre de 1975 i desembre de 1983 hau-
rien mort 591 persones, de les quals
188 haurien sigut fruit de la violència
d’origen institucional. A través de gai -
rebé 500 pàgines, Sánchez narrava els
moments principals de la violència po-
lítica de la transició i concloïa que
aquesta violència havia format part in-
destriable d’aquell procés de canvi po-
lític, que la violència institucional
havia sigut molt menys estudiada que
la resta, que afegint-hi els ferits hospi-
talitzats –molts d’ells arran de mani-
festacions represaliades pels cossos de
seguretat– el nombre de víctimes as-
cendia a 2.663 i que, en definitiva, la
dinàmica de terrorisme, repressió i gu-
erra bruta va ser omnipresent al llarg
de tot el període.

Dos anys més tard, Sophie Baby ja
podia escriure en el títol del seu llibre
de més de 500 pàgines sobre política
i violència a Espanya entre 1975 i
1982 que la idea d’una transició pací-
fica era un «mite» (Le mythe de la
transition pacifique). 3.200 actes de
violència i 714 morts entre la mort de
Franco i la victòria el PSOE així ho
testimoniarien. Com Sánchez-Cuenca
i Aguilar, Baby assenyalava l’augment
de la violència a mesura que el nou rè-
gim es consolidava, com ho mostraria
tant l’auge d’ETA com l’intent de cop
d’estat del 1981, i hi afegia una anàlisi
detallada de la violència estatal, con-
cloent que els governs espanyols ha -
vien usat i abusat de la violència, tant
en el nivell de la repressió policíaca de
les manifestacions com, sobretot, en
el terreny de la guerra bruta contra
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ETA, que anomenava terrorisme pa-
raestatal. Així, l’aparell repressiu fran-
quista s’havia mantingut intacte i la
violència havia continuat com a
mètode de repressió, alhora que els
manifestants van seguir sent vistos per
les autoritats com a provocadors irres-
ponsables. Al mateix temps, però,
Baby destacava com, amb l’excepció
d’ETA, la violència contestatària
s’havia mantingut com un element
marginal i sense cap suport massiu, el
llenguatge de la transició havia posat

l’èmfasi en el diàleg i la negociació, i,
comparat amb la Guerra Civil, és clar,
Espanya no va sucumbir ni a la revo-
lució ni a la contrarevolució. 

A ra Xavier Casals, ben conegut
pels seus estudis sobre l’ex -
trema dreta espanyola, s’afe -

geix als estudis sobre la violència po-
lítica durant la transició amb un altre
volum gruixut, de 800 pàgines, amb
el suggeridor subtítol de El voto igno-
rado de las armas, i una provocativa
presentació per part de l’editorial, Pa-
sado&Presente, com «lo que el Estado
nunca querrá que sepas» (paràfrasi de
l’italià Il libro che lo stato italiano non
ti farebbe mai leggere, de Gianni Fla-
mini, publicat el 2008). El llibre de Ca-
sals és, segons com, un híbrid dels de
Sánchez i Baby, ja que narra els prin-
cipals casos de violència política com
el primer, però té l’ambició teòrica de
la segona. Considerant aclarit l’aspecte
quantitatiu, s’esforça a explicar els di-
ferents tipus de violència, els seus orí-
gens i la seva ideologia i ho fa, de ma-
nera semblant a Baby, mirant tant cap
a l’estat com als moviments contesta-
taris. En relació a aquests dos autors,
però, el lector hi trobarà tres grans
aportacions: un inici del relat en 1973,
fet que permet detallar l’assassinat de
Carrero Blanco i contextualitzar millor
l’actitud d’algunes institucions de
l’estat en tot el període estudiat; un es-
tudi del 23-F que pot aprofitar tota la
bibliografia produïa en els darrers
anys, i una interpretació original ba-
sada en el concepte de gaullisme; i, fi-
nalment, una reinterpretació de tota
la violència política de la transició a
la llum de les conclusions parcials de
cada apartat.

A la primera part, s’analitza l’assas-
sinat de Carrero Blanco, fet que en-
dinsa l’autor en conspiracions, teories
conspiradores i serveis policials i
secrets en procés de reconversió, fets
als quals s’afegeixen notes menors (en
el context d’aquestes primeres quasi
200 pàgines) sobre «utopies armades»
com el FAC, Època, el MIL, la Unión
do Povo Galego, el FRAP, el GRAPO
i l’MPAIAC. Enmig del conjunt nota -
ble d’interpretacions, Casals intenta
destriar el gra de la palla d’uns temes
sobre els quals hi ha notícies de

premsa, prou memòries personals però
poca documentació d’arxiu –per fer-
nos-en una idea, es pot dir que l’única
documentació d’arxiu disponible 
és l’americana que va publicar wiki-
leaks–, de manera que la lliçó principal
de tota aquesta primera part és que la
seva història està pràcticament per fer.
De tota manera, l’autor n’extreu unes
quantes conclusions raonables. Una,
que en els anys 1973-75 els serveis
d’intel·ligència espanyols van adquirir
un protagonisme, professionalització
i autonomia creixents, en bona mesura
per efecte de l’acció d’ETA. Una altra,
que els alts comandaments policials
«continuaron su carrera y conservaron
sus redes de confidentes e infiltrados,
siendo [Roberto] Conesa su caso em-
blemático al convertirse en un icono
de la eficacia contraterrorista en la
Transición» (p. 145). I, finalment, que
les dinàmiques d’infiltració en grups
terroristes es van iniciar sota el fran-
quisme i van continuar amb la demo-
cràcia –fet que fa creïbles que algunes
accions violentes comeses durant la
Transició fossin, de fet, induïdes pels
cossos de seguretat de l’Estat. 

En darrer terme, tot això va tenir
algunes conseqüències importants, es-
pecialment, l’existència d’«un larvado
y prolongado pulso político-policial»
(p. 176), ampliat per una magistratura
benvolent amb la violència policial per
la seva idèntica formació franquista,
que va fer que l’acció dels cossos po-
licials fos difícil de fiscalitzar per part
de l’executiu, i que, al mateix temps,
els governs de la Transició decidiren
reciclar en nom de la defensa de la de-
mocràcia els homes i mitjans repressius
de la dictadura. Com ja havia conclòs
Baby, aquests portaren amb ells els mè-
todes de la dictadura, com la tortura
i la guerra bruta, que no van desapa-
rèixer pas amb la mort de Franco.
Així, la Transició no es pot compren -
dre «sin la espada de Damocles que
constituyó el Ejército» i sense «la ac-
tuación del ‘alcantarillas’ del Estado
y servicios de información creados du-
rante el franquismo y reciclados por
la democracia» (p. 169).

Arribats a l’alçada de 1976, Casals
considera que la Transició es desenvo-
lupà en quatre grans escenaris, que
analitza fins a 1980 a la segona part:



MIRADOR / HISTÒRIA

54 L’AVENÇ 425 JULIO/AGOST 2016

Madrid com a capital (i que atreu la
major part de l’anàlisi del llibre), el
País Basc amb ETA, Catalunya (on
confluïen una cultura llibertària insur-
reccional, alguns intents nacionalistes
d’emular el basc, i l’activisme ultra-
dretà) i les illes Canàries. Altres esce-
naris serien rellevants però no deter-
minants, malgrat que «la voluntad de
crear cortafuegos a la expansión del
abertzalismo y el pancatalanismo se
tradujo en apostar desde el Gobierno
central por intensificar la españolidad
de Navarra (...) y la Comunidad Va-
lenciana, donde el valencianismo de
signo catalanista fue objeto de encar-
nizadas persecuciones por parte de la
derecha anticatalanista» (p. 183), com
demostraren els atemptats a Joan Fus-
ter i Sanchis Guarner, si bé el tema fo-
namental de l’activitat ultradretana
violenta al País Valencià no rep més
atenció.

S ense poder superar les difi -
cultats metodològiques de la
primera part, la segona analitza

les relacions entre política i violència
al llarg del període 1976-80, amb la
idea fonamental que en aquells anys
les urnes foren decisives, però també
ho foren les «armes» –en el sentit,
semblant a la primera part, tant de
l’ús efectiu com de l’amenaça de fer-
les servir.

La primera idea d’aquesta segona
part és que les violències desplegades
per l’extrema esquerra (els GRAPO,
la violència anarquista, la lleu imitació
catalana de la violència etarra o
l’MPAIAC) i l’extrema dreta (el GAS,
la Triple A o «incontrolats» diversos
vinculats a grups d’extrema dreta com
FN o JEP) es van neutralitzar mútua-
ment. Lluny de desestabilitzar el
procés polític, el seu efecte real va ser
el de «l’estabilització» dels moderats,
amb el resultat que, amb excepció
d’ETA, «el recurso a las armas para
alterar el rumbo de los acontecimien-
tos» va resultar «inviable» (p. 266).
Una segona idea –encara que l’autor
no ho planteja exactament així– és
l’ampli ús per part de l’Estat de me-
canismes alegals o clarament il·legals
i violents. Mecanismes, tanmateix,
d’eficàcia molt diversa, i no necessà-
riament coincidents entre ells. Una via

d’aquesta violència van ser els lligams
entre col·lectius diversos d’extrema
dreta i elements o àmbits de la segure -
tat de l’estat, encara que «la opacidad
de tales vínculos imposibilita establecer
hasta qué punto la actuación de los
primeros fue manipulada o instrumen-
talizada por los segundos» (p. 371).
Una altra via va ser la continuació de
la guerra bruta, especialment contra

ETA i el seu entorn, que es va concre -
tar en la «primera guerra bruta» de la
mà, sobretot però no només, del BVE,
algunes armes del qual «eran de ‘fa-
bricación militar’ y tenían números de
serie reservados a las FAS» (p. 336).
Al mateix temps, Casals detalla tot un
seguit d’intervencions estatals en la po-
lítica que buscaven alterar la correlació
de forces existent, des de la pressió a
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alguns procuradores en Cortes fran-
quistes massa reaccionaris, a la mani-
pulació de la llei electoral, la «solució
Tarradellas», la influència de l’exèrcit
en la redacció de la Constitució, i fins
i tot una possible manipulació del re-
ferèndum constitucional. 

Tot plegat, però, no hauria evitat
l’ascens del «pretorianismo» al si de
l’exèrcit, primer arran de la legalització
del PCE i, després, a redós de la inten -
sa activitat terrorista etarra. El soroll
de sabres hauria estat, així, insistent,
i hauria preparat el camí al 23-F
mentre la UCD entrava en crisi i Suá -
rez es desgastava políticament i perdia
el favor del rei. 

L es circumstàncies de la dimissió
de Suárez enllacen amb la tercera
part. Suárez hauria perdut el favor

del rei perquè aquest veuria de bon ull
«un Gobierno de unidad presidido por
su antiguo secretario», el general de di-
visió Alfonso Armada (p. 473). I això,
és clar, ens porta directament al 23-F.

El terrorisme etarra com a causa de
la «crisi» rep, és clar, força atenció. En
canvi, altres elements, com les pors al
desenvolupament autonòmic o la crisi
econòmica, a penes hi són esmentats.
En canvi, l’aportació més rellevant de
Casals ha sigut inserir la seva anàlisi
en el fet que la «solució Armada» «go-
zó de una prédica formidable» i en de-
finir-la políticament. Efectivament,
«políticos, periodistas y empresarios
bendijeron un experimento cuya hoja
de ruta no pasaba por las urnas, sino
por maquinaciones urdidas al margen
del Congreso: conciliábulos castrenses,
complots políticos, cenáculos perio-
dísticos y apoyos empresariales» (p.
478). 

Aquesta «solució Armada» és qua-
lificada de gaullista per Casals: un go-
vern presidencialista d’unitat en una
situació excepcional alhora que militar,
amb un general al capdavant, i, efec-
tivament, mostra el conjunt de suports
amb què podia comptar entre les elits
polítiques, militars i econòmiques. Ca-
sals adverteix també que «gaullismo
puede rimar fácilmente con golpismo»
(p. 534). I és que les fronteres amb el
«pretorianisme» militar –la disposició
de l’exèrcit a intervenir decisivament
en la vida política– eren fluides i difu-

ses. I ambdues tendències van coincidir
en el 23-F.

Aclarir-ne els detalls, és clar, és tota
una altra qüestió. L’autor ens adverteix
encertadament que la bibliografia
sobre el cop «se halla lejos de ofrecer
una versión monolítica y clara del epi-
sodio, aunque conozcamos sus vigas
maestras», donats els seus múltiples
protagonistes, l’existència de «varias
redes golpistas» que no deixaren do-
cumentació (o que no es coneix) i per-

què «no hubo interés en rememorar
que los meses previos al 23-F hubo un
clima conspiratorio general» (p. 502).
Però l’opció de Casals no ajuda gaire
a aclarir les mancances de la biblio-
grafia existent, sobretot perquè usa al
mateix nivell obres de recerca com les
de Muñoz Bolaños i una novel·la com
Anatomía de un instante, de Javier
Cercas, on el passat es sotmet a la visió
optimista del present i on l’autor no
deixa d’usar elements retòrics habi -
tuals al conjunt de la seva obra literà -
ria, com l’ús de successos hipotè tics o
d’arquetips literaris per interpretar
l’actuació dels personatges històrics.
No sobta, doncs, una certa oscil·lació
al voltant de l’actuació del rei Juan
Carlos el 23-F, un fet clau, ja que cal
recordar que intentar demostrar la no
implicació de la Corona en els fets ha
sigut un element recurrent de la versió
oficial des dels mateixos anys vuitanta
del segle XX. Així Casals pot iniciar

la seva narració afirmant que no sem-
bla que la trama d’Armada fos pos -
sible «sin conocimiento del Rey» 
(p. 509) per concloure que «no
creemos que el Rey hubiese favorecido
el golpe» (p. 525), sense que consideri
en cap moment si «la ronda de las Ca-
pitanías» (p. 523) va influir o no en la
presa de posició final d’un monarca i
rebaixant, amb Cercas, la seva possible
implicació a una «imprudència». 

Arribats a aquest punt hom es pre-
gunta com un home prou intel·ligent
per ser, segons els seus apologetes, «el
piloto del cambio», no es va adonar
de les implicacions dels plans d’Arma-
da, com no s’hauria adonat dels diners
que la seva germana tenia a Panamà
o dels negocis del seu gendre, passant
al mateix temps, segons el New York
Times, de no tenir pràcticament res a
acu mular una fortuna de 1.800
milions d’euros en menys de cinquanta
anys.

En definitiva, Casals ofereix una re-
visió àmplia de la bibliografia dispo-
nible sobre la violència de la Transició,
contribueix a perfilar-ne les caracte-
rístiques i la cronologia, i a les apor-
tacions dels autors ja citats hi afegeix
dues aportacions especialment relle-
vants: l’esforç per caracteritzar políti-
cament les alternatives autoritàries a
la democràcia provinents de sectors
diversos de l’establishment i la idea
d’un «impacto paradójico y contradic-
torio» de la violència, que «estabilizó
cuando pretendió desestabilizar» 
(p. 562). Al capdavall, la Constitució
va reflectir les «presiones castrenses»
(p. 559), però l’autor també indica el
que podrien ser cessions de l’Estat –te-
ma avui tabú– en «las comunidades
que presentaron mayores problemas»,
el País Basc, Navarra i les Canàries, i
de les quals podrien ser bones mostres
el seu tracte fiscal.
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   L’aportació més
rellevant de Casals 
ha estat inserir la
seva anàlisi del 23-F
en el fet que la
«solució Armada»
«gozó de una prédica
formidable» en
sectors polítics,
mediàtics i
empresarials, i a
l’hora de definir-la
políticament com a
gaullista. 




