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� El líder dels socialistes
valencians, Joan Ignasi
Pla, ha dimitit el seu càrrec
com a secretari general
després que diversos mit-
jans de comunicació de-
nunciessin que havia re-
format el seu habitatge
sense haver pagat cap fac-
tura. Les primeres explica-
cions de Pla, assegurant
que ell s’havia ofert a
avançar el pagament, sem-
blen no haver convençut
l’executiva d’un partit en
ple procés de renovació
després del desastrós re-
sultat de les passades auto-
nòmiques. Aquesta derro-
ta ha convertit la formació
en un autèntic camp de ba-
talla pel lideratge, per al
qual ja s’han «ofert», per
substituir-lo, diferents as-
pirants, entre els quals hi
ha l’exministre Jordi Sevi-
lla. De moment, Joan Ler-
ma, actual senador a les
Corts espanyoles, dirigirà
la comissió gestora.

Pla ha preferit ignorar
les circumstàncies inter-
nes del partit i ha assegurat
que és víctima de la «cam-
panya d’assetjament més
forta, que un grup de co-
municació ha posat mai en
marxa, per derrocar un lí-
der polític de l’Estat».
«No sé per què m’han ele-
git a mi, però alguna intuï-
ció tinc. I no entenc els que
consideren que tot s’hi
val», va denunciar en una
compareixença íntegra-
ment en valencià per ex-
prés desig seu. El socialis-
ta, que no ha renunciat a
l’escó a les Corts, ha dit
que iniciarà les accions le-
gals per defensar-se.

Ara, el partit comença
una etapa d’interinitat com
la que ja es va viure fa una
dècada i que va tenir nefas-
tes conseqüències. El
PSPV haurà de decidir si
convoca un congrés extra-
ordinari abans de les gene-
rals o si ajorna la renova-
ció fins més endavant.

Pla dimiteix com a líder
dels socialistes valencians
i Lerma dirigirà la gestora

T. RODRÍGUEZ/ València

Pla anuncia la seua dimissió a la seu del PSPV-PSOE. / EFE

� Joan Ignasi Pla es va fer càrrec d’un partit dividit
a principis d’aquesta dècada i el va cohesionar, pe-
rò això no li va servir per aconseguir l’anhelat èxit
electoral que als socialistes se’ls resisteix des del
1995. Va intentar derrotar Camps en dues ocasions
i en totes dues va fracassar. En l’última, el passat 27
de maig, va perdre una gran oportunitat per anar-
se’n, però va optar per continuar al capdavant del
partit per evitar una sagnant batalla interna pel seu
relleu a les portes de les generals. Haguera estat un
bon moment per a la renúncia. S’hauria evitat el
mal tràngol que ha hagut de passar per no haver pa-
gat la reforma del seu pis, un trist epíleg per a una
carrera política. Pla veu darrere del forçat adéu una
operació conspirativa –mediàtica i política– contra
la qual no ha tingut la comprensió de Ferraz, que
mai ha sintonitzat amb el socialista valencià: Blan-
co i Zapatero ja tenen en Jordi Sevilla el seu substi-
tut. El balanç de la seua oposició no pot ser més de-
cebedor. El PP valencià ha augmentat el seu suport
electoral convocatòria rere convocatòria, tot i el
desgast que comporten dotze anys a la Generalitat.
La corrupció, tantes vegades denunciada per Pla en
les files del PP, ha estat sorprenentment l’element
que ha posat fi a la seua trajectòria.

Un trist epíleg

el perfil

� Diversos experts in-
ternacionals en matèria
de recuperació de la me-
mòria democràtica que
van presentar ponències
en el Col·loqui Memo-
rial Democràtic van ava-
lar les lleis estatal i la ca-
talana, que s’aprovarà al
Parlament dimecres vi-
nent. El periodista ar-
gentí Horacio Verbitsky,
president del Centre
d’Estudis Legals i So-
cials del país sud-ameri-
cà, va destacar que final-
ment «Catalunya i Espa-
nya estiguin desenvolu-
pant lleis de memòria».
Amb referència a la llei estatal,
Verbitsky la va considerar «un
punt de partida», però va restar
transcendència al fet que només es
declarin il·legítimes les sentències
franquistes perquè «han passat se-
tanta anys i difícilment es podrà
jutjar els responsables d’aquells
crims». L’historiador Ricard Vi-

nyes també va expressar que el text
legislatiu «pot ser eficaç per posar
fi a la impunitat i el buit ètic».

Des de la Generalitat, el secreta-
ri de Relacions Institucionals, Jo-
sep Vendrell, va fer «una crida a la
dreta espanyola perquè s’homolo-
gui amb la dreta internacional i
condemni el franquisme». En el

col·loqui, que continua avui, ahir
van parlar dels conceptes de legali-
tat, legitimitat, responsabilitat i
reparació, i es van glossar models
d’institucions per recordar vícti-
mes, com el Museu de l’Holocaust
de Washington, el de la Resistèn-
cia de la Deportació de França o la
Topografia del Terror de Berlín.

Experts a favor de les lleis estatal i catalana

Una de les taules rodones del Col·loqui Memorial Democràtic, ahir al matí. / R. LAMSDORFF

El balanç negatiu d’AI se
suma a la posició crítica de
l’equip Nizkor –de defen-
sa internacional dels drets
humans– i una cinquante-
na d’associacions per la
no-anul·lació directa de
les sentències de la repres-
sió franquista. Però AI va
més enllà de posar en
qüestió «una fórmula am-
bigua, com és la declara-
ció d’il·legitimitat». De-
nuncien que els crims de
tortures, les execucions
sense judici i les desapari-
cions «ni s’esmenten, ni
s’aborda la responsabilitat
de l’Estat».

El director d’AI a l’Es-
tat, Esteban Beltrán, va
afegir-hi que el text legal
no assumeix la posada en
marxa d’«una comissió
nacional d’investigació
sobre les violacions de
drets humans comeses»
sota el franquisme, com
recomanava la condemna
del règim formulada pel
Consell d’Europa el 2006.

Beltran va qualificar la
llei de «tímid pas endavant
en la llarga batalla contra
l’oblit de les víctimes del

franquisme». I creu que
l’Estat encara «ha de mos-
trar un compromís clar
amb els drets humans», ja
que continua sense reco-
nèixer la doble victimitza-
ció dels que no van ser re-
coneguts com a víctimes
durant dècades. L’organit-
zació hi afegeix que, en el
cas de la il·legitimitat de

les sentències o en l’obli-
gació d’elaborar un mapa
estatal de fosses comunes,
es fan «meres declaracions
d’intencions i disposi-
cions ambigües» que ara
depenen de l’aplicació
efectiva de la llei. L’exfis-
cal general anticorrupció,
Carlos Jiménez Villarejo,
va coincidir a reclamar al

poder judicial que «apli-
qui amb valentia» la nova
llei i «iniciï d’ofici els pro-
cessos per anul·lar les sen-
tències de Franco». Pel ju-
rista, molt més optimista
amb el text, el reconeixe-
ment de la il·legitimitat de
«tot l’aparell de justícia
del franquisme» té un «va-
lor extraordinari».

El jurista Jiménez Villarejo insta la justícia a revisar d’ofici els processos franquistes

Amnistia Internacional troba la llei
de memòria històrica un «tímid pas

molt allunyat del dret internacional»

EMILI AGULLÓ / Barcelona

� AI reconeix «avenços»
quant al dret de la veritat,
ja que el govern haurà de
protegir i catalogar els do-
cuments inclosos en els ar-
xius de la repressió. I l’or-
ganització també destaca
l’obligació de l’adminis-
tració de recopilar els tes-
timonis orals per integrar-
los en l’Arxiu General de
la Guerra Civil i la preser-
vació de zones incloses en
el mapa de fosses comu-
nes. En aquest últim cas,
però, critiquen la tendèn-
cia a la «privatització» de
delegar en entitats socials.

� Amnistia Internacional (AI) es va
sumar ahir a les crítiques de diversos
col·lectius al text de la llei de memò-
ria històrica estatal, que consideren

Jiménez Villarejo, presentant un informe d’AI al 2005. / A.P.

«molt allunyat del dret internacio-
nal». L’organització creu que s’han
obviat «víctimes de tortures, execu-
cions extrajudicials i desapareguts
per la força», i que l’efectivitat de la

llei només es provarà aplicant-la. En
aquesta línia, el jurista Carlos Jimé-
nez Villarejo va instar el poder judi-
cial a revisar d’ofici tots els judicis
franquistes ara declarats il·legítims.

«Avenços» en
polítiques de
fosses i arxius


