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Descripció
El document correspon a una fotografia química en blanc i negre, de dimensions reals
de 9x12, presa el dia 5 de juny de 1946, al port de Barcelona.
Interès del document
El dia 5 de juny de 1946, el vapor Plus Ultra arribava al port de Barcelona procedent de
la badia de Manila (Filipines), on va portar ajuda humanitària i va recollir els ciutadans
espanyols que havien quedat atrapats en mig de la batalla de Manila (1945),
enfrontament que s’emmarca en el transcurs de la Segona Guerra Mundial.
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La fotografia il∙lustra l’ambient festiu i de celebració en què es van rebre els repatriats,
així com l’alegria de ser definitivament a casa per part dels que acaben d’arribar.
Homes i dones, ancians, joves i nens es barregen en una festa en què s’aprecia un
clima d’entusiasme i gaubança, i en el qual també es fa patent l’exaltació nacionalista i
el fervor patriòtic.
El document és una mostra de les diverses accions de propaganda franquista fins al
punt de convertir un fet negatiu per al règim, com és la pèrdua de la Segona Guerra
Mundial en ocasió de propaganda i de reafirmació.

Context
El mes d’agost de l’any 1945 es va produir el final de la Segona Guerra Mundial amb la
victòria dels Aliats encapçalats per la URSS, els Estats Units i la Gran Bretanya davant
les forces de l’Eix.
Durant el conflicte mundial, el govern espanyol dirigit pel general Franco va adoptar un
posicionament oficial de no bel∙ligerància, tot i que inicialment havia mostrat
preferències per col∙laborar amb Alemanya. El distanciament polític progressiu de
l’Espanya franquista vers l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista durant la guerra no va evitar
que els Aliats li giressin l’esquena una vegada acabat el conflicte. No obstant això, el
final de la guerra mundial suposà un gran desengany pel règim franquista.
Durant les celebracions de les conferències de pau posteriors al final de la guerra es
van fer paleses les denúncies i condemnes dels mandataris Aliats a la dictadura del
general Franco. Així mateix, a finals del mes d’abril de 1945 es va celebrar la
Conferència de San Francisco (Califòrnia, Estats Unitats), en la qual es va fundar l’
Organització de les Nacions Unides, amb la finalitat de garantir el diàleg i treballar per
a la pau mundial entre totes les nacions i Estats. L’Espanya franquista va ser ignorada i
marginada i, conseqüentment, en quedà exclosa.
D’aquesta manera començava una etapa d’aïllament internacional per a Espanya. En
aquest marc, l’Espanya franquista va intentar sobreviure i ser reconeguda
internacionalment per mitjà de dues estratègies diferents: per una banda,
desvinculant‐se dels vestigis i símbols propis del feixisme tot emfatitzant la vessant
catòlica i anticomunista del règim en un context polític caracteritzat per l’inici de la
Guerra Freda; per l’altra, intentant impulsar mesures orientades a demostrar l’adhesió
de la ciutadania espanyola al nou ordre instaurat a Espanya el 1939 a través d’actes
propagandístics de ressò.
Qüestions:
‐

Identifica les connotacions polítiques de la concentració organitzada per rebre
els repatriats.

‐

Explica el significat real de la concentració que es va fer per rebre els repatriats
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