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No hay votos

Transición violenta
'La transición española', de Xavier Casals, editado por Pasado & Presente, é unha das recomendacións para
entender este periodo

.

Martes 21 de Junio de 2016 | Javier Nogueira

Acceda a todos os contidos da última edición do suplemento 'Táboa Redonda'

ANDAMOS EN tempo de campaña electoral e non está na miña intención participar nela, pero as editoriais
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atoparon un grande momento para poñer á venda volumes que traten de asuntos políticos. O mercado, xa
saben.

Os evidentes cambios no panorama partidistas nos últimos dous anos e a crise sistémica que se vive en España
dende 2008 fixeron que por primeira vez xurdise unha corrente crítica coa ata o de agora sacrosanta
Transición á democracia. Comezou por un cuestionamento da coñecida como CT (Cultura da Transición),
seguiu por unha crítica ao mesmo resultado político do proceso e, unha vez aberta a porta, comezan a saír
libros de maior ou menos calidade que expoñen visións alternativas ao relato canónico construído a principios
dos 80 e que tanto vostedes como eu coñecemos de sobra.

Tanto por tese como por rigor investigador semella que vimos de recibir unha obra chave na reinterpretación
da Transición. Trátase de ‘La Transición española. El voto ignorado de las armas’, obra do profesor catalán
Xavier Casals. Publica Pasado & Presente, agora mesmo a mellor editorial española de non ficción.

A tese da obra pódese resumir en dous postulados e ambos os dous atacan o relato oficial. O primeiro é que a
Transición española foi violenta, moito, non pacífica como se ten dito ata a saciedade. Os mortos no período
comprendido entre 1975 e 1982 superan con moito os rexistrados tanto en procesos producidos na mesma
época (Portugal, Grecia) como anos despois na caída do comunismo —coa excepción da revolución que
liquidou a Ceaucescu en Romanía—. O segundo, e máis arriscado, é que esta violencia tivo un efecto paradoxal
e non buscado polos seus executores: contribuíu a estabilizar o proceso en lugar de facelo descarrilar.

Ambos os postulados quedan sobradamente demostrados cunha investigación chea de detalles e marcada polo
rigor. Moitos dos feitos acaecidos naqueles anos están cubertos aínda pola néboa da confusión: pasaron
corenta anos pero a moitos non lles interesa que se revelen as verdadeiras conexións entre Forzas Armadas,
sociedade civil e restos do réxime franquista. En case todos os actos de terrorismo estudados preséntanse así
diferentes hipóteses e óptase polo máis razoábel, rexeitando conspiracións pero manténdose o autor firme á
hora de sinalar, se é preciso, a irresponsabilidade de importantes institucións estatais.

Interese particular reviste o estudo da situación en Euskadi. Por incríbel que pareza, nin na esfera vasca nin na
española existe unha obra que podamos considerar referente á hora de analizar a violencia de Eta e a da
contrainsurxencia estatal. Se Casals tirase de certos fíos que solta en 1982 podería construír sen lugar a dúbidas
unha historia valiosa. Polo de pronto temos que nos conformar co seu análise da tensión producida por Eta e
como ao mesmo tempo que mobilizaba aos pretorianos, facilitaba o acordo entre forzas aterradas polo estado
de excepción vivido nos «anos de chumbo».

A lectura resulta sinxela, cun aire de crónica xornalística moi necesario en ocasións. Se temos que atopar un
defecto sería unha certa repetición de información en determinadas partes, provocada polo uso de sínteses ao
comezo dos distintos capítulos. Malia todo, non se trata de algo que entorpeza en exceso unha obra
verdadeiramente excelente, destinada non só a converterse en referente para o estudo da época senón a abrir
camiño para outras do mesmo calado ou, agardemos, aínda mellores e máis necesarias para interpretar o noso
pasado.
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