
na de les meves pel·lícules
certament preferides és Conte
de Tòquio, amb la qual, a pro-

pòsit d’un matrimoni d’ancians que vi-
sita els seus fills residents a la capital
japonesa, Yasujiro Ozu va abordar de
manera plena i culminant els seus te-
mes relacionats entre ells i relatius al
pas del temps: Els canvis en l’estructu-
ra familiar derivats de la modernització
de la societat japonesa; el distancia-
ment generacional i les dificultats dels
fills, ocupats amb la feina i la pròpia fa-
mília, per fer-se càrrec dels pares quan
aquests es fan vells; el treball d’accep-
tar la pèrdua d’una persona estimada;
la decepció pel que fa a la pròpia vida.
Tot i la sobrietat de Yasujiro Ozu, o
potser per això mateix, aquesta pel·lí-
cula conté algunes de les seqüències
cinematogràfiques que més m’emo-
cionen. N’hi ha una en què un nen petit
recull herbes en un camp mentre la se-
va àvia li pregunta si, quan sigui gran,
voldrà ser metge com el seu pare. La
pregunta deixa de ser tòpica quan,
mentre el nen no diu res, la dona es de-
mana on serà quan el nen es faci gran i
potser sigui metge. És la primera pre-
monició del personatge de la seva
mort, que s’esdevindrà cap al final del
film. És un moment que defineix el ci-
ne d’Ozu: No hi passa res i, de sobte,
arriba una gran emoció.

Mirant de lluny el nen i la vella, l’ho-
me d’aquesta comenta que juguen.
Vistos de prop, podem pensar que ca-
dascú està en el seu món o que hi ha al-
gun fil invisible que els comunica. Pas-
sant per la meitat del camí de la vida, la
relació entre els nens i els vells se’m
presenta com un misteri. Fa temps que
observo que, en les reunions familiars
o amistoses, els nens i els vells es bus-
quen i creen un món a part, que em re-
sulta inaccessible. És la seva resposta
al món dels adults, que acostumem a
dur la veu cantant en les cites interge-
neracionals. Els nens, per molt que al-
guns insisteixin a cridar l’atenció, i els
vells, si no és que són dominants de me-
na, s’hi senten marginats, de manera
que creen una relació al marge. No ho
han observat durant aquestes festes?

U
Els nens i els vells
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Més despeses d’enviament.Recull diari de les festes majors,
tradicions i celebracions

culturals més destacades dels
Països Catalans.

Les activitats firals més 
remarcables del Principat.

Santoral diari, planning anual,
calendari perpetu, guia de telèfons i

tota la informació habitual d’una
agenda completa. 

Reproduccions de cites
de personatges cèlebres.

Comandes
per telèfon

902 22 10 10

edició d’El Punt al Pene-
dès es feia ressò fa uns dies
(13/12/2008) del lliura-
ment per part de l’Institut

d’Estudis Penedesencs a la Generalitat de
Catalunya d’un dossier sobre Les fosses
de la guerra civil al Penedès, elaborat en
el marc del projecte de recerca i divulga-
ció històrica Tots els Noms (El Penedès,
1931-1978). La importància de l’acte rau
en el fet que s’emmarca en plena polèmica
al voltant de les fosses de la Guerra Civil i
del franquisme, i que les comarques pene-
desenques són les primeres de Catalunya
a disposar d’un cens exhaustiu d’aquestes
característiques (www.totselsnoms.org).

La polèmica originada per la decisió
del jutge Garzón d’actuar respecte de les
fosses i dels crims contra la humanitat del
franquisme ha acabat com el rosari de
l’aurora, entre un jutge mediàtic i una fis-
calia que és «la veu del seu amo», és a dir,
el govern. En qualsevol cas ha servit per
demostrar que la nostra democràcia és en-
cara immadura. Immadura perquè un go-
vern i unes corts democràtiques són inca-
paces de trencar els silencis del franquis-
me i la transició. Immadura perquè la ma-
joria de la judicatura boicoteja sistemàti-
cament qualsevol intent de conèixer el
passat. Immadura perquè la jerarquia
eclesiàstica catòlica segueix santificant
els seus «màrtirs» mentre predica que
l’oblit de les seves «víctimes». Immadura
perquè el principal partit de dreta del nos-
tre país no acaba de trencar amb el fran-
quisme, i el principal partit de centrees-
querra viu encara amb la síndrome d’Es-
tocolm vers el franquisme. La identifica-
ció i exhumació de fosses en aquells casos
que els familiars ho reclamin hauria de ser
una tasca de l’Estat, ni dels historiadors ni
de la judicatura. Què fem obrint fosses a
Bòsnia, i negant-nos a obrir les del nostre
país? El dossier sobre les fosses penede-
senques, resultat d’un intens treball de re-
cerca documental i oral realitzat pels col-
laboradors del projecte Tots els Noms,
identifica 33 fosses al Penedès, de les
quals tan sols 8 havien estat identificades

L’

prèviament per la Generalitat de Catalu-
nya. Aquestes fosses contenen les restes
inhumades de 488 persones, majoritària-
ment soldats republicans que perderen la
vida en els combats de mitjan mes de ge-
ner de 1939. Tot i que també hi ha restes
inhumades d’un petit grup de soldats fran-
quistes i d’un altre de civils morts a causa
dels bombardeigs franquistes. La meitat
d’aquestes fosses estan dins dels cementi-
ris penedesencs, tot i que sovint sense
identificar, i l’altra meitat, a la muntanya i
enmig de camps de conreu, sense cap ti-
pus d’indicació. L’estudi de la localitza-
ció de les fosses (majoritàriament a les zo-
nes muntanyoses de l’Alt Penedès i del
Baix Penedès) ens permet qüestionar el
pretès passeig de les tropes franquistes al
seu pas pel Penedès. La distribució geo-
gràfica de les fosses, els informes dels
exèrcits franquista i republicà, i els testi-
monis orals mostren que, tant al Baix Pe-
nedès (Bonastre, Masllorenç, la Bisbal i el
Montmell), com a l’Alt Penedès (Avinyo-
net, Subirats, Olesa, Torrelavit), algunes

companyies republicanes aturaren
l’avanç franquista un parell de dies. Uns
dies que resultaren vitals perquè les co-
lumnes de refugiats poguessin arribar pri-
mer a Barcelona i després a la frontera
francesa sense caure a mans de les tropes
franquistes. Molts d’aquests soldats mori-
ran en aquests enfrontaments, especial-
ment els membres de la 158 brigada de
carrabiners al Baix Penedès, i la 196 bri-
gada mixta, organitzada al centre, i envia-
da a Catalunya els darrers dies de la guer-
ra, a l’Alt Penedès.

Què cal fer amb aquestes fosses? Doncs
algunes s’haurien d’excavar per tal de po-
der estudiar el que va passar realment, o
per identificar els cossos en aquells casos
que hi hagi familiars que ho reclamin. En
tot cas el que caldria fer amb totes és se-
nyalitzar-les, per tal de servar-ne el re-
cord. Aquests homes que van morir de-
fensant un règim democràtic contra el fei-
xisme mereixen quelcom més que estar
enterrats a dos pams sota terra. Mereixen
el nostre record i el nostre homenatge.

A dos pams sota terra
la contra | RAMON ARNABAT

Aquests homes que van morir defensant un règim democràtic contra el feixisme
mereixen quelcom més que estar enterrats a dos pams sota terra

Soldats republicans enterrats al fossar de Sant Sadurní d’Anoia. / LLUÍS EROLES


