
anllevo el títol de les
jornades que, obertes
a tothom, se celebra-
ran els dies 9 i 10
d’octubre a la seu a

Barcelona del Departament d’Interior i
que recull, al meu entendre, dues de les
qüestions encara pendents de resoldre
en el camp d’això que es denomina
«memòria històrica» i que, per higiene
democràtica i dignitat de les víctimes,
intenta restituir parcel·les d’un passat a
voltes esborrat i oblidat.

Les fosses comunes són una constant
de la història recent d’Europa i, molt es-
pecialment, del darrer segle. N’hi ha de
la Primera i la Segona Guerra Mundial
(si es tracta de soldats, en general ben
cuidades i situades en cementiris, i si
són fruit de la repressió, ha calgut po-
sar-les al descobert i dignificar-les), in-
cloent-hi la ignomínia estalinista de les
fosses de Katyn: el març de 1940, Stalin
ordenava a l’Exèrcit Roig eliminar el
cos d’oficials de l’exèrcit polonès, i més
de vint mil oficials foren assassinats a
Katyn (prop de Smolensk). També les
guerres dels Balcans, donaren lloc a
fosses, en aquest cas, fruit de la neteja
ètnica i, per tant, clandestines, i que de
mica en mica surten a la llum. És més,
en la majoria de països –excepte els que
encara romanen sota un sistema amb re-
miniscències totalitàries com Rússia–
s’ha legislat i s’han impulsat mesures
de senyalització o de recuperació i dig-
nificació de les despulles enterrades en
fosses comunes. A l’Estat espanyol les
coses no han estat exactament així. Van
caldre gairebé tres dècades des de la
mort del dictador perquè es comencés a
legislar sobre una qüestió que ateny i
enfosqueix el passat més immediat. Du-
rant la dictadura hom va intentar esbor-
rar el rastre de l’horror que durant la
Guerra Civil i la immediata postguerra
va sembrar de fosses gran part de la geo-
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grafia peninsular, que no dubtava d’uti-
litzar les referències a les fosses de Ka-
tyn per donar compte de l’horror de
l’estalinisme (discurs d’Osca, 23 de ju-
ny de 1953; discurs a la Capitania Gene-
ral de Sevilla, 29 d’abril de 1956), obli-
dant, però, referir-se als milers de repu-
blicans assassinats pel franquisme i en-
terrats de manera no menys ignominio-
sa. Segons els llistats presentats per 22
associacions de recuperació de la me-
mòria a requeriment del jutge Baltasar
Garzón, el total de víctimes de la repres-
sió franquista (no sempre desaparegu-
des, que són només aquelles víctimes de
la repressió que no han estat localitza-
des o exhumades) ascendiria a més de
140.000 (tot i que els llistats podrien in-
cloure alguna reiteració), distribuïdes
de la manera següent: Galícia (7.000),
Astúries (6.000), Cantàbria (2.535),
País Basc (1.900), Navarra (3.920), la

Rioja (2.070), Catalunya (3.338), Illes
Balears (1.486), Aragó (9.538), Caste-
lla-la Manxa (8.851), Castella i Lleó
(14.660), Extremadura (9.486), Madrid
(3.424), Andalusia (42.131), País Va-
lencià (29.034), Múrcia (1.000), Illes
Canàries (2.211) i Ceuta i Melilla (768).
Tot i la prudència amb què cal prendre’s
aquestes xifres, perquè no sempre ha es-
tat possible realitzar estudis exhaustius
que confirmin els totals, no hi ha cap
dubte que el fet que una gran part
d’aquestes víctimes continuïn desapa-
regudes és motiu més que suficient per
justificar les iniciatives legislatives que
s’han dut a terme fins ara. I no hi ha
motius, per molt que alguns s’entestin a
dir el contrari, per criticar-les, perquè ni
es tracta d’ignorar les víctimes de la re-
pressió republicana, en general força
més ben estudiada que la repressió fran-
quista, ni de cercar una revenja que avui

ja no tindria sentit. És, en definitiva, una
qüestió de justícia i de dignitat, no pas
de remoure innecessàriament el passat,
ni d’obrir velles ferides que, per altra
banda, no es van tancar mai, ja que si
una cosa no va cercar la dictadura és la
reconciliació, tot al contrari, ja que va
marcar clarament i durant quatre dèca-
des la divisió entre vencedors i vençuts.
De la mateixa manera, la perpetuació de
símbols, monuments, noms de carrers,
etc. del franquisme, que encara avui es
poden veure en moltes ciutats i pobles
d’Espanya (també a Catalunya), ex-
igeix aplicar sense més tardança el que
disposa l’article 15 de la denominada
llei de la memòria històrica (llei
52/2007, de 26 de desembre de 2007):
«les administracions públiques, en l’ex-
ercici de les seves competències, pren-
dran les mesures oportunes per a la reti-
rada d’escuts, insígnies, plaques i altres
objectes o mencions commemoratives
d’exaltació, personal o col·lectiva, de la
insurrecció militar, de la Guerra Civil i
de la repressió de la dictadura», i res-
pecte al Valle de los Caídos, el que dis-
posa l’article 16, que prohibeix explíci-
tament dur a terme «en cap lloc del re-
cinte […] actes de naturalesa política ni
d’exaltació de la Guerra Civil, dels seus
protagonistes o del franquisme». En
aquest sentit, val la pena assenyalar, per
concloure, que, a diferència del que va
succeir en altres països d’Europa que
van patir una o totes dues guerres mun-
dials, el franquisme ni tan sols va erigir
cementeris per enterrar dignament els
soldats morts durant la Guerra Civil, sinó
que només va construir un monument fa-
raònic de glòria i tomba del dictador.
Monument que van construir presoners
republicans i on després es van traslladar
milers de despulles de soldats republi-
cans i de l’exèrcit franquista, sovint sen-
se haver procedit a identificar-les prèvia-
ment i sense el vistiplau de les famílies.

Fosses comunes i simbologia franquista
Les jornades que es faran dijous i divendres a Barcelona analitzaran dues de les qüestions encara pendents de la
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Obertura d’una fossa a Gurb. Es tracta de recuperar, per higiene democràtica, la dignitat
de moltes víctimes d’un passat esborrat. / DIRECCIÓ GENERAL DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

i ha governs que compren a la
banca hipoteques que no poden
cobrar. Hi ha governs que es

queden bancs arruïnats. Hi ha una carre-
ra de governs per garantir la totalitat
dels dipòsits bancaris, amb l’esperança
que els clients no retirin els diners d’uns
bancs que han demostrat que no saben
invertir i que si hi ha una fugida en mas-
sa de la pasta quedaran més eixuts del
que estan. Són unes intervencions go-
vernamentals que s’afegeixen a les que
fa més d’un any que fan els bancs cen-
trals, que no paren de deixar diner barat
als bancs perquè puguin funcionar, i que
ens diuen que són imprescindibles per-
què el sistema financer no s’encalli.

Sembla raonable, però si et pares a
pensar és una enorme collonada, en el

H doble sentit de parida i presa de pèl: es
prenen mesures per evitar que es pari un
sistema que no funciona, perquè si fun-
cionés no caldrien mesures!!! Es tracta
de salvar les entitats financeres, no pas
el sistema financer, i és ben curiós que
amb la gentada de tècnics que proposen
actuacions no n’hi hagi cap que proposi
una cosa ben elemental, i que ajudaria
els clients: l’euríbor s’ha d’eliminar!
Mesura el tipus d’interès del mercat in-
terbancari, però aquest és gairebé in-
existent, i com que la banca es deixa
pocs diners l’euríbor s’enfila per sobre
del 5%, més d’1 punt per sobre del que li
cobra el BCE, però tot i així els governs
permeten que aquest indicador fantas-
ma serveixi per calcular els interessos
dels crèdits.

El fantasma de l’euríbor
de set en set | JOAN POYANO

ls últims mesos estem assistint a
Tortosa a l’execució d’una pila
d’obres del programa d’actua-

cions de la llei de barris. Una colla de
carrers del nucli antic estan aixecats o
ho han estat recentment amb l’objectiu
de renovar-ne els serveis i el paviment.
Els resultats ja són ben visibles en unes
poques vies públiques ja remodelades
que s’han obert al públic.

L’ofensiva constructora municipal ha
coincidit amb el primer any del govern
encapçalat per Ferran Bel (CiU), un al-
calde molt popular i m’atreviria a dir
que estimat per bona part del veïnat.
Possiblement, l’equip de Bel va agafar
el comandament de l’Ajuntament en un
moment en què l’anterior administració
municipal havia fet gran part de la faena

E prèvia que requereix un projecte com la
llei de barris, però ningú pot negar que
l’actual equip ha anat per faena i ha estat
capaç de posar a licitació i d’executar
les obres a tota vela.

Potser sí que tenen una part de raó
aquelles veus que es lamenten perquè
les inversions públiques a l’àrea urbana
més degradada de Tortosa arriben mas-
sa tard –la majoria de nuclis antics de
ciutats importants han estat recuperats
en els últims anys– però, més enllà de
les lamentacions, el que interessa ara és
que la ciutat vella tortosina es regeneri i
recuperi l’esplendor que mai no havia
d’haver perdut. Hi ha faena per a dies,
sortirà un problema rere l’altre, s’alça-
ran crítiques, però el repte de transfor-
mar la Tortosa antiga mereix el sacrifici.

Llei de barris
la galeria | JORDI DURAN
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