
a impossibilitat de fer taula
rasa en el tema de la guerra
de l’Estat espanyol, que se-
guí l’alçament del general
Francisco Franco contra la

República, ens duu a un carreró sense
sortida, amb la carència d’una informa-
ció històrica ponderada i objectiva,
d’una part, i amb un acte de justícia pen-
dent, per l’altra.

Les generacions que van néixer als
quaranta i cinquanta i als inicis dels sei-
xanta del segle XX van rebre una visió
esbiaixada de les causes, fets i conse-
qüències del que fou el conflicte contem-
porani més traumàtic dins la Península, i
que s’erigí a manera de precedent de la
Segona Guerra Mundial. La dictadura
dels vencedors, personalitzada per Fran-
co, havia desencadenat un gran silenci i
molt rancor retingut, al costat d’una in-
tensa repressió dels homes i dones que
havien participat activament a la Repú-
blica, tant si fou políticament com cultu-
ralment.

Les generacions nascudes a partir dels
anys setanta del segle XX han pogut ob-
tenir informació. Però ha estat una infor-
mació mediatitzada pels equilibris de la
transició, que tot ho distorsionà. Una
transició que encara no ha dit la darrera
paraula.

El recent gest del jutge Baltasar Gar-
zón, si bé ha fet prendre una certa cons-
ciència del greuge no segellat, en tren-
car-se sobtadament ha acabat de des-
orientar la població.

Cal obrir un fòrum que dugui a terme
la tasca abandonada pel jurista i que posi
les teories al seu lloc, al lloc més objectiu
possible. Que possibiliti el coneixement
del que realment s’esdevingué. El conei-
xement d’on arriben i on acaben les res-
ponsabilitats dels bàndols enfrontats.
Que salvi el greuge comparatiu que en-
cara plana pels cels d’aquests dies del
nostre nou mil·lenni.

L

Perquè, si bé és cert que hi va haver ac-
cions de crueltat des dels inicis de la
guerra fins que es van deposar les armes
amb el triomf dels franquistes, aquestes
accions van venir de les dues parts dels
bàndols confrontats. Paisatge que forma
part de totes les guerres, analitzades a
bastament pels teòrics corresponents.

El gran greuge comparatiu rau en la
següent tessitura: els crims realitzats per
alguns sectors del bàndol republicà van
ser jutjats –o, més ben dit, venjats, donat
que els judicis eren sumaríssims, a porta
tancada i sense defensa possible–. I no es
jutjaren-venjaren només crims, sinó que
es perseguiren ideologies, cultures, po-
bles sencers.

Tant els testimonis vivents de l’època
com alguns estudis documentats donen
fe dels crims que perpetrà el franquisme
des del poder. Potser en algun cas execu-

tà un criminal republicà, no se’n pot dub-
tar, d’això. Però, en ser com eren els judi-
cis una pantomima, tampoc no hi ha dub-
te que molta gent anà a raure als murs
d’execució sense haver fet res més que
pensar d’una manera que als franquistes
no els agradava.

En qualsevol cas, sigui com sigui, el
franquisme ja ha jutjat la República. I
l’ha jutjada durant quaranta anys. L’ha
jutjada, anul·lada, perseguida, anorrea-
da. N’ha tingut, de temps, el general
Franco per executar la seva venjança en
nom d’una justícia que mai no existí.

Ben al revés, la gent republicana fou
perseguida, expulsada del país durant
anys i anys, represaliada si s’havia que-
dat, bescantada pels pobles i ciutats. Fo-
ren perseguits els mestres, a qui es tanca-
ren les aules; els catedràtics, a qui
s’anul·laren les càtedres; els escriptors,

de qui es cremaren les obres; els artistes,
a qui es clogueren els ulls i la boca; els
estudiosos de cultures alienes a la caste-
llana, que van haver de treballar des de
l’exili o des dels pisos secrets d’unes ciu-
tats en blanc i negre. Foren perseguits els
treballadors de qualsevol ram que havien
alçat braços de joia en esclatar la repúbli-
ca. Dones i homes enamorats de la lliber-
tat.

Com hi ha algú que encara gosa esta-
blir un equilibri de culpabilitats i justícia
entre els republicans i els nacionales?
S’ha de ser cec o tenir ganes de llepar els
poders que siguin per afirmar que «tots
vam fallar», i restar tan tranquil. Potser
sí, potser en la més extrema de les visions
objectives es pot dir «Tots vam fallar».
El que no es pot dir en cap dels casos és
que tots hem estats jutjats.

La República ha estat jutjada.
El franquisme no ha estat jutjat per

ningú.
Molts arxius que podrien destapar el

rostre dels qui, acabada la guerra, encara
seguiren caçant republicans i demòcra-
tes, encara resten segellats, amb una cera
infranquejable que els pot cloure per
sempre més.

Algun franquista de pro ara mateix fa
la viu-viu dins els sectors de la política
establerta. Diguem-ho clar: en els go-
verns de després del franquisme hi ha ha-
gut i hi ha governants que participaren
amb el cap enlaire al capdamunt de les
caces de bruixes dels inicis dels setanta i
a qui no s’ha exigit ni tan sols un gest de
perdó.

No es tancarà mai el greuge si no hi ha
un reconeixement dels fets. Sigui a tra-
vés d’ un judici, per més simbòlic que si-
gui, sigui a través d’un acte de disculpa,
o de totes dues coses. Que els que defen-
sem la pau i la democràcia no pretenem
venjances estèrils, sinó tocar, ni que si-
gui amb la punta dels dits, alguna cosa
semblant al concepte de justícia.

La memòria històrica
No es tancarà mai el greuge si no hi ha un reconeixement del que va passar. Si bé és cert que hi va haver accions de
crueltat en els dos bàndols, el que va passar al republicà va ser jutjat, per no dir venjat, durant quaranta anys
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es èpoques de bonança, de pros-
peritat, s’identifiquen amb exhi-
bició: tant tinc, tant ensenyo. El

problema és que el cercle s’ha pervertit
de tal manera que la conseqüència ha es-
devingut més important que el fet. O si-
gui, he d’ensenyar, i tant li fa el que em
costi o si el que mostro no s’adiu amb el
que tinc. Una altra derivació de la pui-
xança és que crea una dicotomia en les
societats, especialment en la vessant
cultural i creativa: d’una banda s’apunta
cap a la transgressió, buscant trencar la
dinàmica de l’enculturació, i d’una altra
banda es lliura a l’artificiositat, a l’exer-
cici retòric, barroc, desembocant en la
sofisticació. O es juga a la contra o s’en-
tra en el joc. Fins i tot per fer el joc s’ha
utilitzat la transgressió, això sí, ben po-

L lideta i domesticada. Les èpoques d’in-
certesa, de mancança, de desesperació
són l’adob en el qual l’enginy, el talent
fan una aposta més descarnada, sense
embuts, amb vocació de ser un element
que revigoritzi el canvi en les pautes de
la socialització de manera estructural. I
una clara mostra n’és l’humor, que, se-
gons el guionista Joan Tharrats, «de-
semmascara, allibera i serveix d’arma i
d’armadura». Les crisis ens posen a tots
davant un mirall que ens ensenya de ve-
ritat què tenim, què som i quina capaci-
tat tenim per refer-nos, per reinventar-
nos. El que hem de fer, quan veiem el
que no ens agrada, no és emprenyar-nos
o fotre’n la culpa als altres, sinó esbos-
sar un somriure d’efectes regeneradors i
començar la refundació.

Somriures regeneradors
de set en set | MARTÍ AYATS
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ncara vaig néixer al pis dels meus
pares i em sembla que a la festa
del bateig anàvem tots plegats

dalt d’un carro amb les rodes guarnides
de flors i la vela desplegada. La primera
televisió va arribar a casa –en blanc i ne-
gre i amb una sola cadena, és clar– amb
els meus deu anys repicats. Després va
venir el sis-cents i aquelles excursions
de diumenge amb parada a la Panadella,
el port de l’Ordal, Cal Coix o les Quatre
Carreteres. Quan fa poc més de trenta
anys els pares d’un conegut van passar
quinze dies al Japó, estàvem convençuts
que nosaltres no hi podríem anar mai; la
majoria dels nostres pares no tenien ni
passaport i anar a Andorra era festa
major. Avui la majoria dels viatges de fi-
nal de carrera ja són intercontinentals i

E volar fins a la Polinèsia o fins a Austràlia
no és cap excentricitat de multimiliona-
ri. I malgrat aquesta mobilitat, resulta
que no sabem gairebé res dels costums,
el tracte, el menjar, la manera de saludar
i la manera de viure la pròpia privacitat
de les persones del món que no són del
nostre entorn immediat. Encetem de-
sembre i s’endevina un Nadal a mig gas,
sense alegries desaforades. Potser des-
prés d’haver voltat tant, tindrem el
temps i la tranquil·litat per intentar en-
tendre l’anar del món i de totes les per-
sones que l’omplen, amb les seves ale-
gries i les seves guerres, o potser ens em-
badocarem davant de les coloraines de
qualsevol de les pantalles actuals on tot
es belluga molt ràpid i no hi ha temps de
pair gairebé res.

Nadal de Quaresma
la galeria | ALBERT IBAÑEZ-DOMÈNEC


