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● –Estem fent tard per
recuperar la memòria?
Els avis i àvies que van
patir la Guerra Civil
s’estan morint.

–«Sí, però una altra pre-
gunta seria: abans hauria
estat possible? La societat
hauria respost abans com
respon ara? Si l’any 2008
tenim els problemes que te-
nim i, fins i tot, alguns par-
tits polítics no estan del tot
d’acord..., imagina’t l’any
1978. Les lleis han arribat
en el moment que havien
d’arribar. La societat va ne-
cessitar un període per
construir una democràcia
estable abans de començar
a rascar el passat. Associa-
cions de la memòria ja
existien des dels anys se-
tanta, però no tenien un su-
port social i de l’adminis-
tració com ara. Trenta anys,
en història, no és res.»

–Per què cal saber qui
hi ha a les fosses?

–«Perquè és el nostre
passat més palpable. Con-
tenen restes humanes de
persones represaliades o de
soldats morts al front. És la
materialització del que va
ser la guerra. No són testi-
monis orals ni arxius, sinó
un tros de terra ple de cadà-
vers sigui per la raó que si-

gui. Per a les persones que
tenen familiars sepultats,
és importantíssim, però per
a la societat també, perquè
és un coneixement històric
que ens mancava.»

–L’avantprojecte de
llei, que està ja en tràmit
al Parlament, vol obrir
totes les fosses?

–«No. La llei no pretén
obrir fosses, sinó regular el
procés d’obertura quan
s’escaigui. Ara sabem que
hi ha fosses, d’algunes sa-
bem qui hi ha dintre i d’al-
tres no en sabem res. D’una
banda, la llei servirà per
dignificar, preservar i mar-
car les fosses que estiguin
abandonades de les quals
ningú reclama cap familiar,
i, d’altra banda, per exhu-
mar les restes de persones
desaparegudes buscades.
Se n’obriran poques ja que
molts dels morts són sol-
dats difícils d’identificar.»

–Alguns partits, com
ara Unió o el PP, criti-
quen la futura llei perquè
obre ferides del passat?

–«Obrir ferides? Hi ha
gent que no les ha pogut
tancar. Hi ha gent que va
patir molt i gent que ho re-
corda amb rancor, però
avui han passat 70 anys i en
democràcia no ens ha de fer
por investigar la nostra his-

tòria. Tanmateix, hi ha una
diferència entre la gent que
va viure la guerra i la dicta-
dura i els que no les vam
viure. Per mi, no hi ha cap
ferida oberta: jo faig histò-
ria i l’important és conèixer
el passat. En canvi, és cert
que la gent gran té ferides
no tancades, té pors... El
franquisme va intentar in-
centivar aquesta por fins a
l’últim dia, però si no to-
quem res farem seguidisme
del que volia Franco.»

–Aquests temors han
comportat una excessiva
precaució a l’hora de fer
les lleis de la memòria
històrica tant a Catalu-
nya com a Madrid?

–«A Catalunya, la llei
del memorial democràtic i
la de fosses només han tin-
gut cura d’adaptar-se bé a
la realitat catalana: tres
anys de guerra civil, amb
actuacions fora de lloc per
part de tothom... Primer, te-
nim fosses de les víctimes
de grups incontrolats que
malentenen la revolució i
maten gent pel fet de ser ca-
tòlics o de no tenir les ma-
teixes idees; després, les
dels camps de treball del
Servicio de Investigación
Militar controlats pel PCE,
i finalment, les fosses de
soldats morts en els com-

bats, que en són la majoria
al llarg del front al Pallars,
el Segre i l’Ebre. En canvi,
la llei estatal transmet mol-
ta prudència i ambigüitat.
És una posició molt con-
servadora i amb cura de no
espantar ningú.»

–També s’ha criticat
que les lleis de la memò-
ria obliden els morts a la
rereguarda republicana?

–«S’equivoquen. El pre-
àmbul i molts articles diuen
que es rescabalaran les víc-
times de totes les parts.
S’exhumaran i dignifica-
ran fosses sense especificar
el motiu i l’any. Tot i això,
les fosses de Montcada,
Cerdanyola o Lleida, de
víctimes de la violència a la
rereguarda, ja van ser ober-
tes i dignificades amb mo-
numents en record dels caí-
dos. A més, els seus supo-
sats responsables van ser
perseguits i jutjats per tri-
bunals militars. Això vol
dir que si una persona té un
familiar a la fossa de Mont-
cada i vol que la Generalitat
la dignifiqui ho pot dema-
nar i no se li negarà.»

–Però en el preàmbul
l’avantprojecte se centra
en les víctimes republi-
canes de la guerra.

–La llei està feta per a
tothom, però la realitat és

que unes víctimes ja van
ser homenatjades i les al-
tres no. La llei diu que les
víctimes del bàndol fran-
quista, del que van anome-
nar la barbarie roja, ja van
ser dignificades durant 40
anys pel règim. Avui que-
den per exhumar o dignifi-
car sobretot fosses de sol-
dats i civils del bàndol re-
publicà.»

–Considera que el tre-
ball que ha fet la Gene-
ralitat se centra en la ve-

ritat i la reparació de les
víctimes però no ha fet
gens en la justícia i el
càstig als culpables?

–«És un plantejament
que no es pot fer. La Gene-
ralitat no té competències
ni mecanismes d’actuació
perquè el poder judicial és
independent. L’única ins-
titució que podria instar
l’actuació judicial o fer
una declaració d’il·legiti-
mitat dels judicis del fran-
quisme seria l’Estat.»

La historiadora demana que l’avantprojecte de llei de fosses sigui aprovat al Parlament amb
el suport de tots els partits ja que l’objectiu del govern no és obrir fosses sinó dignificar-les

«La llei de memòria històrica de
l’Estat és molt prudent i ambigua»

Queralt Solé. HISTORIADORA I ASSESSORA DEL MEMORIAL DEMOCRÀTIC
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� Una jove historiadora. Queralt Solé (Barcelona,
1976) està especialitzada en la Guerra Civil. Ha treballat
amb l’equip d’assessors de la direcció general del Memo-
rial Democràtic per elaborar el mapa de fosses comunes.
Fins fa poc era la cap de la Unitat de Fosses i Desapareguts.
Ara és professora de la UB. Ha publicat quatre llibres sobre
la repressió i la dictadura. / ORIOL DURAN


