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1.‐ Context inicial: la transició democràtica 

 

Després del llarg període de la dictadura franquista, començà a l’Estat espanyol una etapa de 

recuperació de llibertats i de drets individuals i col∙lectius.  

L’any 1979 hi va haver eleccions als ajuntaments. A Sant Feliu, el nou govern es va trobar molta 

feina  per  fer.  Entre  d’altres  coses,  calia  engegar  una  feina  de  recuperació  de  la  memòria 

democràtica al voltant de la Segona República, la Guerra Civil i el franquisme. 

Dos anys després, l’any 1981, es van poder retornar al cementiri de Sant Feliu les despulles de 

Josep  Irla  i  Bosch,  un  guixolenc  republicà  que  havia  estat  president  de  la  Generalitat  de 

Catalunya a l’exili.  

Coincidint amb això fou publicat el llibre de Felip Calvet i J.M. Roig i Rosich, Josep Irla. President 

de la Generalitat de Catalunya a l’exili, on havia mort. 

Al mateix temps, despuntava un historiador, l’Àngel Jiménez, que investigava un període que 

encara aixecava molts recels, la Guerra Civil.  

 

2.‐  Què  va  motivar  la  seva  recerca  sobre  la  Guerra  Civil  i  el 

franquisme? 
 

Per  què  l’Àngel  Jiménez  es  dedicava  a  recuperar  aquests  episodis  històrics?  Ell  creia  que  la 

societat no podia viure sense memòria dels fets més recents, i que sense memòria no hi havia 

futur ni identitat.  

Com  que  es  tractava  de  fets  traumàtics  (guerra,  violència,  assassinats,  repressió),  el  fet  de 

recordar no era per fer reviure el dolor o per un esperit de revenja, sinó per poder tancar ferides 

i construir un futur de solidaritat, de justícia i de pau.  

L’Àngel  creia que, cinquanta anys després de  la Guerra Civil,  ja era hora de poder‐ne parlar. 

L’oblit, en canvi, era perillós, perquè ens podia empènyer a repetir els mateixos errors.  

Calia  construir  una  societat  humana  i  democràtica,  i  la millor maner  de  fer‐ho  era  recordar 

l’últim període democràtic que hi va haver al país, el de la Segona República. 

Calia recordar però, a la vegada, també calia passar pàgina, sense ressentiments. 

Aquesta aposta per la memòria històrica o democràtica era encara més important pel fet que, 

durant la dictadura franquista (1939‐1975), els vencedors de la guerra només van recordar els 

herois i les víctimes del seu bàndol. En canvi, es va difondre la idea de que els republicans havien 

participat en fets delictius. 
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Amb la recuperació de la democràcia tampoc es va fer memòria dels represaliats. Hi va haver un 

“pacte d’oblit” per no perjudicar la convivència entre franquistes i opositors.  

L’Àngel es va proposar, amb els seus treballs, recollir l’experiència dels oblidats de la història: 

les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme i els lluitadors per les llibertats, la democràcia i els 

avenços socials i polítics. 

L’Àngel  seguia  les  doctrines  del  filòsof  alemany Walter  Benjamin:  ”És  una  tasca més  àrdua 

honorar la memòria dels éssers anònims que la de les persones cèlebres”.  

 

3.‐ D’on venia l’Àngel Jiménez? Quina formació tenia? 

 

Però per què l’Àngel Jiménez tenia tant d’interès en fer aquesta nova història? Qui era? D’on 

venia? 

Nascut el 1940, era fill d’una família immigrant –els Jiménez‐Navarro– del carrer de la Barca de 

Girona.  

A  l’entorn familiar va començar a sentir històries de la Guerra Civil que no coincidien amb la 

versió oficial del règim franquista.  

A l’Escolania del Mercadal de Girona, on va estudiar, es va trobar amb una tercera versió de la 

Guerra Civil.  

Després  començà  estudis  de  Filosofia  i  Teologia  al  Seminari  Diocesà  (1954‐1965).  L’Àngel 

s’encaminava a l’ofici religiós. Allà féu noves coneixences que li descobriren un cristianisme més 

radical i proper al missatge d’amor als pobres i als marginats.  

Entrà  en  contacte  amb  la  Hermandad  Obrera  de  Acción  Católica,  organització  dedicada  a 

evangelitzar  el món  obrer,  en  la  qual  hi  havia molts  opositors  al  règim  franquista,  com  per 

exemple  Paco Mera,  a  qui  l’Àngel  va  conèixer.  Mera  era  un  antic  guerriller  comunista,  ara 

reconvertit al catolicisme crític.  I va viure amb esperança els aires de renovació al si de l’Església 

del Concili Vaticà II (1962‐1965). 

El 1965 fou ordenat prevere i destinat a la parròquia de Sant Feliu de Guíxols. Comença aquí la  

Pere Matamala– es va fer càrrec del moviment escolta, i això el posà en contacte amb l’educació 

del joves. 

D’altra banda,  l’any 1970,  signà un manifest demanant amnistia per als presos per activitats 

laborals i sindicals. 

L’Àngel buscava relacionar‐se amb activistes antifranquistes. Entrà en contacte amb el guixolenc 

Josep Vicente –qui després seria el primer alcalde democràtic de la Transició de la ciutat.   Va 

anar a classes clandestines de català a casa seva. Alhora, féu algun viatge a França per poder 

comprar llibres prohibits a Espanya.  
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Encara fent de sacerdot, l’Àngel començà la llicenciatura d’història el 1970. Va conèixer l’obra 

de Carles Rahola, el qual havia tractat personatges oblidats com el guixolenc Pere Caimó, un 

líder del republicanisme federal.  

És així com l’Àngel començà una recerca sobre Caimó, que el portà a consultar l’Arxiu Municipal 

de  Sant  Feliu.  És  així  com  comença,  junt  un  altre  jove  estudiant  d’història,  Josep Clara,  una 

recerca sobre Caimó i això el porta a consultar  la documentació de l’Arxiu Municipal de Sant 

Feliu de Guíxols.  

El treball de recerca sobre Pere Caimó fou premiat per la Colla Excursionista Cassanenca el 1973, 

i això féu que s’acabés publicant en forma de llibre dos anys després. És el primer llibre publicat 

per l’Àngel Jiménez.  

Un dels objectius del llibre era el de contribuir a recuperar un passat, el republicà, que “ens ha 

estat escamotejat”. En aquest sentit, els autors proposaven que un carrer de la ciutat portés el 

seu nom. 

Ben  aviat  decidí  que  la  seva  carrera  sacerdotal  havia  arribat  a  la  seva  fi  i  començà  a  fer  de  

professor a l’escola Benjamí, de Nou Barris, a Barcelona. Hi estigué deu anys (entre 1974 i 1984).  

Benjamí  era  una  cooperativa  d’ensenyament  amb  una  pedagogia  renovada,  on  s’ensenyava 

diferent que a les escoles tradicionals. La història, per exemple, es feia molt vivencial, per captar 

l’atenció d’uns alumnes, fills d’una barriada immigrant, que estaven poc motivats per a l’estudi.   

 

4.‐  La  seva  recerca  sobre  la Guerra Civil  i  la  Segona República 

espanyola 

 

Malgrat el seu treball a Barcelona, continuà vinculat a Sant Feliu, al que sentia com al “seu” 

poble, malgrat que Girona seria sempre la seva ciutat natal. De fet, continuava fent recerca a 

l’Arxiu Municipal guixolenc els dissabtes. Era un treball solitari, dedicat ara a investigar sobre 

diferents aspectes de la Guerra Civil al municipi. Mentrestant, es llicencià en Història (1976). 

El seu interès per la guerra de 1936‐1939 es basava, com hem dit, en intentar trobar la veritat 

entre les diferents versions que li havien arribat del conflicte.  

L’Àngel considerava, com altres historiadors d’aquell moment, que la Guerra Civil havia estat el 

fet més important de la història recent. Havia marcat a tota la societat. Per això calia estudiar‐

la en tota la seva complexitat.  

A finals dels anys seixanta ja havia començat a llegir llibres sobre el tema, publicats a l’estranger. 

Alhora, començà a entrevistar a testimonis guixolencs dels fets i a recollir el seu relat oral, però 

la gent encara tenia por de parlar.  
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Un dels primers temes que va investigar i publicar, el 1981, va ser el de la repressió republicana 

dels  primers mesos  contra  els  capellans  i  religiosos,  tal  com estaven  fent  altres  historiadors 

catalans. 

La seva no era una investigació quantitativa –quants foren assassinats– o factual –què va passar, 

sinó que, sobretot, se centrava en buscar les causes, la naturalesa i el context d’aquella violència, 

sense emetre judicis morals. Calia entendre la violència –que no és el mateix que justificar‐la. 

El que provocà la repressió republicana de la Guerra Civil va ser el cop d’estat militar del 17‐18 

de juliol de 1939. Sense la violència feixista no n’hi hauria hagut en zona republicana.  

A Sant Feliu, l’assassinat de religiosos es produí per primer cop la nit del 30 d’octubre de 1936, 

quan es va estendre el pànic produït pel que semblava un desembarcament  feixista a Roses. 

Fou, doncs, un acte de revenja. Les autoritats republicanes van condemnar aquells lamentables 

fets.  

Àngel Jiménez dedicà també alguns dels primers treballs a fer memòria de la Segona República 

(1931‐1939). Si volia estudiar la Guerra Civil, calia entendre bé els seus antecedents. No només 

es proposava entendre‐la, sinó també reivindicar‐la.  

Amb el temps, va anar completant aquests estudis sobre la Segona República a Sant Feliu. Les 

conclusions eren clares: a Sant Feliu, la República sempre va tenir un ampli suport. La tradició 

republicana de Sant Feliu es remuntava al segle XIX.  

Malgrat  l’escepticisme que va expressar l’obrerisme guixolenc de la CNT quan es proclamà la 

Segona República, els governs republicans van emprendre mesures reformistes i democràtiques 

de gran abast, les quals representaven un gran pas cap a la modernitat.  

Des  del  primer  moment,  i  per  la  por  a  perdre  els  antics  privilegis,  les  forces  reaccionàries 

conspiraren. I això es va materialitzar en el cop d’estat militar del juliol de 1936. 

Un altre aspecte que l’Àngel Jiménez va investigar fou el dels bombardeigs durant la Guerra Civil. 

Inspirat per recerques d’historiadors com Joan Villaroya (1981) i recordant la tràgica experiència 

de  la  seva  família  en  relació  amb  aquests  fets,  exposà  unes  primeres  conclusions  sobre  els 

bombardeigs  de  l’aviació  feixista  sobre  Sant  Feliu,  el  1983.  Considerà  els  bombardeigs  com 

l’aspecte més “sinistre” de la guerra, com un atac als civils indefensos i com un intent de causar 

pànic entre la població.  

 

5.‐ La seva recerca ja com a arxiver municipal 

 

Els anys 1985‐1990 l’Àngel recollí els treballs previs sobre la Guerra Civil i els amplià en diferents 

articles.  

Amb la vista posada al proper cinquantenari de la guerra (1986), creia que havia arribat l’hora 

definitiva de poder parlar del conflicte i dels seus efectes; és més, volia iniciar un debat públic al 
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voltant d’aquests fets. Alhora, feia una crida a que diferents persones deixessin el seu testimoni 

oral respecte aquest episodi. 

Calia  rebatre  la  única  versió  sobre  la Guerra  Civil  que  hi  havia  hagut  durant  quaranta  anys. 

Segons el franquisme, com que la Segona República havia estat un període farcit de desordres 

públics, la guerra havia esdevingut inevitable.  

En canvi, segons les investigacions de l’Àngel, a inicis de 1936, es podia parlar d’un “oasi català” 

i, alhora, es podia demostrar que el cop d’estat es va estar preparant des dels inicis de la Segona 

República.  

Els treballs de l’Àngel van evidenciar que els primers mesos de la guerra, el govern local, que 

estava a mans d’ERC passà a estar encapçalat pel Comitè Antifeixista, dins el qual  la CNT era 

l’element predominant.  

També  va  ressaltar  els  intents  per  canviar  d’un  sistema  d’economia  capitalista  a  un  altre 

d’economia col∙lectivitzada, la qual no va tenir prou temps per demostrar si podia haver estat 

eficient. 

L’any 1986, l’Àngel Jiménez publicà finalment un treball que feia un temps que estava preparant: 

la síntesi històrica sobre Sant Feliu de Guíxols. Ho fa dins la col∙lecció dels Quaderns de la Revista 

de Girona. 

La publicació va rebre algunes crítiques de part d’alguns historiadors de la vella escola. En canvi, 

va rebre també bones opinions dels qui ressaltaven que havia aconseguit fer una història més 

social i moderna.  

L’any 1988, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols comprà una finca que havia sigut de la família 

de Josep Irla, l’expresident de la Generalitat. No es tractava de la casa natal de Josep Irla sinó 

d’una finca propera, al mateix carrer Algavira, que havia estat la taverna dita “cal Romaguer”, 

regentada per la seva família. 

El 1988, l’Àngel fou nomenat director del Museu d’Història, a més de l’Arxiu Municipal. L’any 

següent nasqué la revista L’Arjau, la successora de l’Informatiu de l’Arxiu i el Museu. Presentava 

una  imatge  renovada  i,  a  més  dels  continguts  informatius,  hi  havia  treballs  de  recerca  de 

diferents historiadors.  

L’any 1992, el Museu d’Història reobrí després d’un temps tancat per obres de rehabilitació. 

Arxiu i Museu eren ubicats en dependències de l’antic Monestir annex a l’església parroquial. 

L’Àngel dirigí el Museu fins a 1998. 

A partir de 1988,  continuaren els  treballs de  l’Àngel  sobre  la Guerra Civil.  Per una banda va 

estudiar el destacament dels artillers bascos destinats a Sant Feliu, al puig d’en Gustinoi, on 

tenien una bateria antiaèria per a defensar la ciutat.  

Alhora, l’Àngel consultà nova documentació, com la Causa General contra Sant Feliu de Guíxols, 

de  l’Arxiu  Històric  Nacional,  a Madrid:  un  document  essencial  de  la  repressió  franquista  de 

postguerra que permetia conèixer millor la repressió republicana i altres qüestions del període 

de la Guerra Civil. 
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6.‐ Altres recerques i  línies d’actuació de l’Àngel des de l’Arxiu 

Municipal 

 

Apart  dels  treballs  sobre  la  Guerra  Civil,  l’Àngel  tenia  altres  centres  d’interès:  la  història 

medieval, la del segle XIX, la del moviment cooperatiu, etc. També estava redactant una síntesi 

històrica sobre Sant Feliu de Guíxols amb un caire social –fugint dels grans noms‐ i pedagògic ‐

que fos senzilla, intel∙ligible i útil als escolars.  

Tot plegat ho pogué portar a terme a partir de 1985, moment en que va ser nomenat arxiver 

municipal de Sant Feliu de Guíxols, substituint al reputat Lluís Esteva.  

Des  de  l’Arxiu  Municipal,  l’Àngel  desplegà  la  seva  activitat  en  diferents  fronts:  els  Tallers 

d’Història, la col∙lecció d’Estudis Guixolencs, la revista Informatiu de l’Arxiu i el Museu –després 

transformada en L’Arjau– i la recuperació de la memòria històrica. 

Un  dels  col∙laboradors  més  fidels  de  l’Àngel,  a  l’Arxiu,  fou  en  Ramon  Tauler. 

Desinteressadament,  feia  feines  d’ordenació,  inventari  i  recopilació  de  dades  per  a  d’altres 

investigadors.  Poc es podia imaginar l’Àngel que aquell home bondadós havia estat un espia 

antifeixista els anys quaranta!  

Els Tallers d’Història, engegats el curs 1985‐1986, estaven inspirats en els Tallers d’Història de 

Girona, impulsats per l’arxiver Ramon Alberch.  

Volien motivar a mestres, professors i alumnes a conèixer la història local a través d’activitats i 

d’un dossier en base a la documentació de l’Arxiu. En aquest sentit, aprofitaven l’experiència 

prèvia de l’Àngel com a professor.  

L’objectiu final dels Tallers era que els estudiants es fessin preguntes  i s’estimulés així el seu 

sentit crític. Els Tallers també foren útils per obrir l’arxiu a nous públics.  

 

7.‐ La Guerra Civil als Tallers d’Història. Inici de la difusió 
 

El 1994, el Taller d’Història es  titulà Sant Feliu de Guíxols  (1910‐1939). De  la primera Guerra 

Mundial a la Guerra Civil. Era la primera vegada que es tractava la Guerra Civil en el marc dels 

Tallers.  

Coincidint amb això, l’Ajuntament programà dos actes de memòria democràtica:  

 La inauguració del monòlit en memòria de les víctimes dels camps nazis, als jardins de 

Juli Garreta 

 I  un acte d’homenatge als  guixolencs afusellats  al  cementiri  de Girona a  causa de  la 

repressió franquista.  
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Com a culminació dels actes institucionals i del Taller d’Història, va tenir lloc, alhora, la publicació 

del llibre La Guerra Civil a Sant Feliu de Guíxols (1995), dins la col∙lecció d’Estudis Guixolencs. 

L’Àngel recollia en el llibre tot el que havia investigat sobre la Guerra Civil fins al moment. Hi 

afegí els noms de les víctimes conegudes del conflicte,  incloent els afusellats per la repressió 

franquista i els morts en camps francesos o nazis.  

La publicació servia per commemorar l’imminent seixantè aniversari del conflicte.  

L’Àngel establí el “cost humà” de la Guerra Civil en les 254 víctimes. Després aquesta xifra pujaria 

considerablement. 

L’autor donava a la Guerra Civil el tractament de “lluita de classes” en la línia del materialisme 

històric marxista d’autors com Pierre Vilar. La guerra suposà la derrota de les classes populars. 

La lluita de classes era el motor de la història i la Guerra Civil fou un episodi més d’aquesta.  

El llibre va ser polèmic. Hi hagueren persones molestes perquè s’esmentaven els noms dels seu 

pares en actes violents o repressius. Tot i que l’Àngel ja havia anat publicant articles sobre aquest 

tema, sembla que la societat encara no estava preparada per entomar‐lo.  

Però l’Àngel es plantejava anar més enllà, fins i tot. En un futur proper –deia‐ calia estudiar a 

fons el període del primer franquisme –la postguerra‐, perquè era la continuació natural de la 

Guerra Civil.  

 

 

8.‐ Altres treballs importants de l’Àngel 

 

Aquí cal esmentar dos altres treballs importants de l’Àngel Jiménez:  

 La Guia històrica de Castell d’Aro i S’Agaró (1996)  

 I el voluminós llibre Sant Feliu de Guíxols. Una lectura històrica (1997). 

El primer permetia conèixer el patrimoni i la història del municipi veí. L’Àngel havia considerat 

sempre la Vall d’Aro com un àmbit d’interrelació amb Sant Feliu.  

El  segon  fou  considerat un  llibre  d’història  local modèlic.  Era pedagògic:  estava escrit  en un 

llenguatge accessible i, a més, contenia documents de l’arxiu, cronologies i bibliografies.   
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9.‐ Conèixer Josep Irla 

 

Els anys 1997‐1998, l’Àngel continuà tractant el tema de la memòria democràtica, però ara des 

del terreny de la repressió franquista i de l’exili, a través de la figura de Josep Irla. 

Josep Irla ja havia estat reivindicat per l’Ajuntament –retorn de les despulles, adquisició de la 

taverna. També l’Àngel l’havia esmentat en els seus treballs dedicats a la Segona República.  

D’altra  banda,  la  qüestió  de  l’exili  havia  aflorat  quan  Pere  Pujol  i  Jornada  explicà  la  seva 

experiència en una conferència dels Tallers d’Història, el 1992. 

Ara  es  tractava  d’estudiar  a  fons  aspectes  inèdits  de  la  figura  de  Josep  Irla  i  Bosch.  L’Àngel 

s’endinsà en els documents del Tribunal de Responsabilitats Polítiques, testimoni de la repressió 

econòmica contra els republicans, encara que es trobessin a l’exili.  

El 1998 sortí publicat el llibre Memòria d’un temps, dedicat a Josep Irla i als bombardeigs de la 

Guerra Civil. Era un llibre de fotografies amb uns textos breus.  

Al  mateix  temps,  s’organitzaren  unes  jornades  entorn  de  la  figura  de  Josep  Irla,  el  Taller 

d’Història d’aquell curs tractà el tema i s’inaugurà un bust en la seva memòria, obra de Marzo 

Mart, a la rambla de la Generalitat de Sant Feliu. Només restava pendent un homenatge a nivell 

nacional,  cosa que va  tenir  lloc el  2001 amb  la  col∙locació del bust de  Josep  Irla  al  pati dels 

tarongers del palau de la Generalitat de Catalunya.  

Pel que fa a l’Arxiu Municipal, aquest havia fet pública la intenció de reunir documents al voltant 

de la figura de Josep Irla, de l’exili i del franquisme, per tal de combatre l’amnèsia de la dictadura 

i el silenci de la Transició i poder recuperar la tradició republicana de la ciutat, base de la cultura 

ètica i crítica.  

Més endavant l’Àngel aniria a consultar els expedients sumaríssims del Tribunal Militar.  

L’Arxiu guixolenc va rebre documentació a través de la família del president i també de Felip 

Calvet, que conservava documents que havien pertangut a Josep Irla. Entre els documents més 

valuosos hi havia les seves memòries, escrites a l’exili poc abans de morir.  

L’Àngel reivindicà, també, la interessant figura del germà del president, Francesc Irla. Per últim, 

publicà un estudi sobre l’expropiació franquista de la finca de la volta de l’Ametller, propietat de 

la família Irla.  

Els mateixos anys en què l’Àngel treballà sobre Josep Irla, començà a reflexionar sobre el gènere 

de  les  biografies.  Arribà  a  la  conclusió  de  que  les  vides  dels  personatges  no  es  podien 

descontextualitzar de la seva època. Calia explicar aquest context històric i evitar presentar unes 

“vides exemplars”.  

A més d’Irla, l’Àngel s’havia interessat, fins ara, per personalitats com les dels republicans Carles 

Rahola i Salvador Albert, i l’anarquista Francesc Isgleas –a qui aconseguí que donés nom a un 

carrer.  
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10.‐ Cal ampliar la recerca: creació del GREF 
 

La intenció manifesta de l’Àngel de recuperar documents i fer memòria de l’època franquista i 

de l’exili es materialitzà l’any 2002, quan es constituí el Grup de Recerca de l’Època Franquista 

(GREF),  composat  per  joves  historiadors  de  Sant  Feliu  i  en  el  qual  també  participà,  com  un 

membre més i, alhora, com a element inspirador, l’Àngel Jiménez.  

El GREF col∙laborà estretament amb l’Arxiu fins l’any 2006. Volia investigar aquesta època encara 

foca  del  passat  recent.  La  Transició,  amb  el  seu  “pacte  d’oblit”  no  havia  estimulat  gens  les 

recerques sobre el període.  

Si bé el franquisme s’havia tractat en el Taller d’Història del curs 1996‐1997, el GREF el començà 

a estudiar a fons, centrant‐se en la postguerra i la repressió. 

En aquell moment hi havia una pervivència de les actituds franquistes en una part de la societat 

‐un “franquisme sociològic”‐ i, alhora, una barreja d’indiferència i ignorància en una altra part. 

Per això l’objectiu del GREF fou el de desvetllar la memòria i capgirar la versió dels vencedors de 

la guerra.  

La repressió fou l’instrument bàsic que va utilitzar el franquisme per mantenir‐se en el poder 

sense suport social. Va ser el fenomen clau de la postguerra i caracteritzà la naturalesa del règim. 

La repressió serví per anul∙lar totes les conquestes i avenços fets durant la Segona República. 

Fou la continuació de la Guerra Civil: una “guerra continuada”.  

Així doncs, la repressió franquista era l’element essencial que es proposava estudiar el GREF. I 

la recuperació de la memòria dels vençuts i dels lluitadors per la llibertat, el seu objectiu final. 

Calia fer‐ho sense ànim de revenja, cercant l’autèntica reconciliació –que havia de partir de la 

veritat i del reconeixement de les responsabilitats de cadascú.  

El  GREF  publicà  sis  números  del  seu  butlletí,  El  Trenta‐nou,  i  organitzà  sengles  jornades 

divulgatives de la recerca que anava portant a terme, amb conferències, testimonis, exposicions, 

sortides i projeccions de films.  

El  primer  dels  actes  públics  que  van  organitzar  el  GREF  i  l’Arxiu municipal  fou  l’homenatge 

institucional a les víctimes del franquisme, el 2002.  

Es va poder elaborar una primera  llista amb els noms de 377 víctimes del  règim,  fins  llavors 

mancades de reconeixement, en base a documentació com: 

 consells de guerra del Tribunal Militar –judicis sumaríssims 

 expedients del Tribunal de Responsabilitats Polítiques 

 documentació de presons 

 llistats de llibertat vigilada 

 expedients de depuració laboral 

 censos de població 

 documentació de lleves militars 
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 testimonis orals 

 bibliografia. 

Les segones jornades del GREF (2003) ja es van fer a la nova seu de l’Arxiu Municipal, ara a la 

carretera de Girona, en un edifici compartit amb  la Biblioteca. Es van centrar en  la  figura de 

l’exiliat Felip Calvet, col∙laborador de Josep Irla i coautor de la primera biografia del president 

de la Generalitat. 

La ciutat de Sant Feliu lliurà a Felip Calvet la medalla de Fill Predilecte, a títol pòstum, i a Teresa 

Rovira, la seva esposa, la de Filla Adoptiva.  

Alhora, es presentà el  llibre En memòria de Felip Calvet  i Costa (1920‐1999), escrit per Àngel 

Jiménez.  El  llibre  feia  justícia  a  Calvet  en  tant  que  figura  cabdal  per  a  la  recuperació  de  la 

memòria del president Irla. I, alhora, donava a conèixer la documentació de Calvet i d’Irla que 

recentment havia ingressat a l’Arxiu. 

L’Àngel havia conegut personalment a en Felip precisament quan ambdós feien recerca a  les 

sales de l’arxiu municipal, a finals dels anys setanta.  

Les terceres jornades del GREF (gener de 2004) es dedicaren a l’oposició antifranquista. Entre 

les conclusions exposades es destacava que la llarga duració de la dictadura es va deure tant a 

la repressió com a la divisió i feblesa de l’oposició. Un dels participants a les jornades, el mític 

opositor antifranquista Miguel Núñez, fou, a partir d’ara, una gran influència per l’Àngel.  

El  GREF,  a més,  anuncià  que  acabava  d’obtenir  una  beca  de  recerca  que  li  permetria  veure 

publicat el seu treball en forma de llibre. 

Les quartes jornades (juliol de 2004) tractaren el tema de la dona en el marc del franquisme, 

vista  com  a  una  meitat  de  la  població  que  havia  patit  singularment  la  repressió,  en  veure 

disminuïts els seus drets en relació amb els del període de la República. 

Les cinquenes jornades (2005) abordaren les relacions Església – franquisme. Es constatà com 

aquesta institució s’havia posat, gairebé en bloc, al costat del cop d’estat militar,  i com havia 

justificat moralment la repressió franquista. 

L’any 2005, el Taller d’Història de l’Arxiu va estar inspirat pels treballs del GREF. Es treballà el 

període de la postguerra i s’edità el llibre Memòria de la postguerra (Sant Feliu de Guíxols, 1940‐

1960), escrit per l’Àngel Jiménez. 

Pel que fa a les sisenes i últimes jornades del GREF (2006), tractaren els camps de concentració, 

tant els franquistes, com els de l’exili a França o els del nazisme al cor d’Europa. Alhora, el GREF 

s’acomiadà d’en Ramon Tauler, traspassat feia poc. 

En Ramon Tauler, col∙laborador del GREF i de l’Arxiu, provenia també d’una família represaliada. 

El  seu pare havia estat  afusellat  i  ell mateix  fou detingut  i  portat  a  camps de  concentració  i 

presons franquistes, on va ser torturat. Un cop fugat, treballà per la resistència antifranquista.  
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Quan el GREF l’acomiadà encara no se sabia que també havia estat un espia a  les ordres del 

servei secret britànic. Ell no ho explicà mai, sinó que es va saber gràcies al llibre El tercer ruido 

(2015).  

La darrera activitat del GREF fou la publicació de la recerca feta els anys anteriors en un gruixut 

llibre  escrit  per  diferents membres  del  grup:  Franquisme  i  repressió  a  Sant  Feliu  de  Guíxols 

durant la postguerra (2006). 

L’Àngel, que hi tractava la “repressió directa”, ja s’havia interessat per la repressió franquista 

quan va  conèixer  el  cas de  l’afusellament de Carles Rahola  essent alumne de  l’escolania del 

Mercadal.  Ara,  tants  anys  després,  dins  del  GREF,  estudiava  els  consells  de  guerra  contra 

diversos guixolencs.  

 

11.‐ Les conclusions de l’Àngel sobre la repressió franquista 

 

L’Àngel va adoptar la teoria de Ronald Fraser: la repressió franquista no era una resposta a la 

repressió republicana. En efecte, abans que aquesta es produís, als territoris on triomfà el cop 

d’estat militar ja s’havia posat en marxa la violència franquista.  

A més, no es van perseguir els que havien comès actes delictius durant  la  guerra –ja que  la 

majoria havia marxat a l’exili‐ sinó els que es van quedar a Sant Feliu, confiats, pensant que no 

havien fet res dolent. 

D’altra banda, va observar com els consells de guerra eren una paròdia: les sentències estaven 

dictades abans de començar el judici –era una “justícia al revés”‐, els informes que aportaven 

les parts semblaven haver‐se acordat prèviament –tots deien el mateix‐, i s’acusava de rebel∙lió 

–de tenir idees d’esquerres‐ als que en realitat havien defensat el règim legalment constituït de 

la República.  

En conclusió, la “justícia” franquista era indiscriminada i injusta. No era tant un càstig contra els 

malfactors sinó una forma d’estendre la por entre la població. 

La repressió franquista es va materialitzar en dues tipologies de caràcter greu: els afusellaments 

i els empresonaments –la “repressió directa”. Però l’Àngel advertia que els vençuts van ser molts 

i  van  patir  situacions  molt  diverses:  camps  de  concentració,  batallons  de  treballadors, 

desterrament, pèrdua del lloc de treball, expropiacions, multes, l’exili, els camps nazis, etc. La 

majoria de la població va haver de suportar un ambient general de coerció, por i imposicions.  

Víctimes ho foren totes les persones que es mantingueren fidels al govern democràtic. 

A diferència de la repressió republicana, la franquista es va exercir des de dalt, per part de les 

autoritats, mentre que la primera era espontània i actuava fora del control de les institucions.  

Una i altra repressió, però causaren víctimes innocents, que moriren per les seves creences o 

idees. La mort de tots ells –deia l’Àngel‐ hauria de ser un estímul per a construir un futur de 

justícia, de pau i de llibertat.  
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12.‐ Cap a la jubilació 

 

Més enllà del GREF, l’Àngel acabaria tractant tot el període franquista, en tots els seus àmbits –

població, economia, societat, política, cultura, lleure i ensenyament‐ i per a tota la comarca del 

Baix Empordà al volum col∙lectiu Història del Baix Empordà (2006). 

Hi  constatava  la  manca  d’estudis  relatius  al  franquisme  a  la  comarca  en  contrast  amb  les 

facilitats que en aquells moments ja oferien els arxius per poder fer recerca. 

L’any 2007, atès que es complien 70 anys dels primers bombardeigs sobre la ciutat de Sant Feliu 

de  Guíxols,  des  de  l’Ajuntament  es  programà  un  acte  de  descobriment  d’una  placa 

commemorativa a la façana de la Casa de la Vila. 

Alhora, l’acte es reforçà amb una separata de la revista L’Arjau que feia memòria d’aquells fets 

que van suposar  l’arribada de  la violència de guerra a Sant Feliu, malgrat no  trobar‐se en  la 

primera línia del front. 

L’Àngel  es  jubilà  l’any  2007. Apart  de dedicar més  temps  a  la  comunitat  de  la  parròquia  de 

Vilartagues o al moviment de renovació cristiana Fòrum Alsina, continuà investigant qüestions 

relacionades  amb  la  memòria  democràtica,  amb  la  història  en  general  i  col∙laborant  amb 

institucions com el Museu d’Història de Sant Feliu.  

Ara els seus treballs i articles es repartirien en publicacions periòdiques com Revista de Girona, 

Gavarres, Estudis del Baix Empordà i Àncora. Alhora, obrí el seu propi blog. Quan se’l nomenà 

soci honorari de l’Associació d’Amics del Museu de Sant Feliu de Guíxols, el 2008, se’l qualificà 

de “defensor i divulgador del patrimoni i de la història local”.  

La seva trajectòria també l’havia portat a figurar en el Diccionari d’Historiografia Catalana (2003) 

on  se’l  considerà  un  historiador  d’una  “gran  riquesa  informativa  fruit  d’un  coneixement 

exhaustiu de la bibliografia i de la documentació de Sant Feliu de Guíxols”. 

 

13.‐ L’estudi dels testimonis personals 

 

A partir de la jubilació, l’Àngel va dedicar alguns articles a presentar alguns testimonis personals 

sobre la Guerra Civil i la postguerra i a reflexionar sobre la seva naturalesa.  

L’ús del testimoni havia estat una constant en els seus treballs. Començà a fer entrevistes a finals 

dels anys seixanta. Havia escoltat el relat del comunista Pere Pujol ‐de guerra, exili i repressió 

franquista‐ i es meravellà de la prodigiosa memòria d’en Josep Valls o d’en Paco Molinas, per 

exemple.  

L’Àngel  havia  fet  crides  als  testimonis  quan  treballava  sobre  els  bombardeigs  i  es  plantejà 

utilitzar‐ne  per  conèixer  més  fons  l’assumpte  de  les  col∙lectivitzacions,  tot  i  que  creia  que 

algunes versions podien ser interessades.  
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També  alguns  testimonis  orals,  com  el  d’en  Joan  Soler  “Conet”  li  van  fer  conèixer  altres 

testimonis, en aquest cas escrits  ‐unes memòries‐ que  l’ajudaren en  la seva recerca. Però en 

general, els anys vuitanta, la gent encara tenia por de parlar.  

Els testimonis no començaren a oferir el seu relat sobre la guerra i el franquisme fins els primers 

anys 2000. En aquells moments l’Àngel també va emprar testimonis personals escrits, com la 

correspondència de Felip Calvet o les memòries de Josep Irla.  

Una dècada després  treballà els  escrits autobiogràfics d’en Ramon Sais  Sendra. A en Ramon 

l’havia esmentat breument en  treballs  anteriors,  però el  2010 oferia un estudi  complet dels 

escrits de qui va ser l’últim alcalde republicà de Sant Feliu.  Ramon Sais va escriure multitud de 

notes, escrites dia rere dia, en papers diversos i reaprofitats.  

Pel seus escrits es va poder saber que va estar empresonat a Girona ‐en canvi no se li havia obert 

cap consell de guerra‐. I per la memòria oral del seu nebot es va saber que en Ramon es dedicava 

a repartir propaganda antifranquista de forma clandestina durant la postguerra.  

Sense una memòria i altra no s’haurien conegut aquestes històries de repressió i resistència. 

Un altre cas que treballà fou el del diari personal de Lluís Llor i Sàbat (2016), que havia esmentat 

breument  en  algun  treball  anterior.  A  priori,  com  altres  relats  de  vida,  es  tractava  d’una 

explicació  subjectiva  dels  fets.  Tanmateix,  l’Àngel  remarcava  que moltes  qüestions  que  Llor 

havia anotat coincidien amb el que ell havia estudiat sobre la Guerra Civil. Era, doncs, un diari 

rarament objectiu. A més, oferia molta informació sobre la vida quotidiana, cosa que no feia la 

documentació oficial.  

El  valor  de  tots  aquests  testimonis  ‐fossin  orals,  cartes, memòries  o  diaris‐  radicava  en  que 

permetien  conèixer  millor  els  fets,  o  bé  enriquir  i  precisar  la  informació  que  oferia  la 

documentació escrita.  

Ara bé, també comportaven uns perills: la memòria es mostrava selectiva, sovint justificava la 

trajectòria vital del narrador o pretenia esdevenir història, quan en realitat era només un relat 

personal.  Ara  bé,  tampoc  calia  veure  el  document  oficial  com  un  testimoni  completament 

“objectiu” ‐advertia l’Àngel.  

 

14.‐ La importància de la memòria democràtica a l’Estat espanyol 

 

L’Àngel  va  continuar  reflexionant  sobre  la  importància  de  la  memòria  democràtica  en  un 

context, a l’Estat espanyol, marcat pels nous aires del revisionisme neofranquista, i a Catalunya, 

pels intents de reduir a la mínima expressió el Memorial Democràtic de la Generalitat. 

El neofranquisme insistia en que la Guerra Civil havia estat inevitable atesos els desordres viscuts 

durant  la  Segona  República  i  justificava,  així,  la  dictadura  franquista.  Per  sort,  sortiren 

historiadors de renom a rebatre‐ho: Josep Fontana, Borja de Riquer, Andreu Mayayo o Àngel 

Viñas. 



               Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols 
    Tallers d’Història 2022 – 2023      

                                                                                                                 Àngel Jiménez, reparació i memòria 

 

 
 
 

15 
 

Atès que la democràcia i les llibertats aconseguides perillaven, calia defensar‐les. Per això l’Àngel 

tornava a fer memòria de la Guerra Civil als 75 i als 80 anys del conflicte (2011 i 2016), cosa que 

va fer al seu blog o des de les pàgines d’Àncora. 

I afegia que el següent pas en memòria democràtica havia de ser la nul∙litat general de tots els 

processos judicials i administratius de la repressió franquista, cosa que no havia fet encara cap 

govern. Sense això no es podia parlar de normalitat democràtica.  

Per la seva banda, l’Ajuntament de Sant Feliu també continuà portant a terme accions a favor 

de la memòria col∙lectiva: 

 L’any 2011 s’inaugurà una escultura en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i del 

franquisme, obra d’Anna Gutiérrez, a la plaça de l’Hospital Miquel Murlà. 

 El  2014,  s’obrí  al  públic  ‐adequat  i  musealitzat‐  el  niu  de metralladores  del  port,  al 

promontori dels Guíxols. 

 Per últim, l’any 2015, es feu visitable el refugi antiaeri del barri del Puig. 

 

15.‐ Una manera de fer història 

 

L’Àngel Jiménez ha mantingut, al llarg de la seva carrera, uns criteris sobre el fet de fer història 

i fer memòria. 

Una de  les primeres coses que va aprendre a  la  llicenciatura d’història  fou que calia  sempre 

buscar les causes dels fets, preguntar‐se el perquè de les coses que succeïen.  

Alhora,  que  l’historiador  havia  de  “preguntar”  a  la  documentació  i  que,  en  funció  de  les 

preguntes que se li fes, obtindria unes respostes o altres.  

De fet, seguint a Pierre Vilar, creia que “l’objectiu de la història és ensenyar‐nos a pensar davant 

els problemes més greus del món” i a ser crítics davant d’aquests. 

Pel que fa als resultats de la recerca, l’objectivitat era una quimera. Cada historiador explicava 

els fets a partir de la seva pròpia visió. La solució era l’honestedat: esmentar quines havien estat 

les fonts utilitzades.  

L’Àngel  sempre  va  posar  en  pràctica  les  seves  recerques  en  l’àmbit  de  la  història  local.  Fer 

microhistòria  ‐deia‐ era  l’única manera d’interrogar  i  integrar  totes  les  fonts que es  tenien a 

l’abast.    

Quant a la documentació, remarcava que podia constituir una font de drets per a les víctimes 

de la guerra i  la dictadura: permetia demostrar condicions viscudes i rebre reconeixements o 

indemnitzacions, si era el cas.  

Josep M. Muñoz definí a l’Àngel Jiménez com a “mestre‐arxiver‐historiador” i com a “activista 

de la memòria històrica”. També en destacava la seva “voluntat de servei cristiana”.  
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Sense la seva determinació i capacitat de treball, avui Sant Feliu no tindria els estudis sobre la 

Guerra Civil  i el  franquisme de què es disposen, ni  la rehabilitació pública de  les víctimes del 

franquisme, ni un arxiu municipal obert a la ciutadania, ni els Tallers d’Història destinats al públic 

escolar.  

Gemma Tribó reconeixia que l’Àngel no ho havia tingut fàcil: recuperar la memòria democràtica 

en aquest país havia estat complicat, per la versió fixada pel franquisme i pel retard del suport 

institucional a les polítiques memorials.  

Però l’Àngel va fer de la Guerra Civil “el tema de la seva vida”, amb excel∙lents resultats de cara 

a la memòria col∙lectiva guixolenca. D’aquesta manera es convertí en l’historiador “socialment 

útil” de què parlava el mestre d’historiadors, Josep Fontana.  

 


