
i no fos perquè l’ensorrament econòmic ha fet
mal de debò a moltes persones i amb les coses de
menjar no s’hi juga, gairebé es podria dir que

aquest 2008 ha estat un any de fireta, que se’ns ha que-
dat a les mans amb la inconsistència d’una joguina xine-
sa. Va ser l’any de la Catalunya optimista. Us en recor-
deu d’aquell doll d’alegria que van vessar sobre nostre
els socialistes en la campanya de les eleccions espanyo-
les? Contra el català emprenyat, la Catalunya optimista.
Els va anar molt bé, certament. Pobra Catalunya! Tot fu-
gint d’aquella Espanya agra, que ens insulta, que ens
odia i que voldria esborrar del mapa la nostra llengua es
va llançar als braços de l’Espanya socialista, que és tan
Espanya com l’altra, però que almenys no té un alè tan
pudent. A finals d’any, d’aquell entusiasme en queden
les engrunes, com sempre. S’ha convertit en realisme i a
la prosa quotidiana no volen pas els clavells com en els
mítings del PSOE. Als Estats Units també hi ha hagut
una explosió d’optimisme. Hi ha hagut tant optimisme

S com execució d’hipoteques, que són dues circumstàn-
cies de mal combinar. L’optimisme que ha generat Oba-
ma, l’esperança, la il·lusió, les llàgrimes. I aquelles ca-
setes abandonades, amb el cartellet fatídic, For sale, i
l’herba del jardí retornada al desordre natural. Somriu-
res i llàgrimes. S’ha capgirat tant el món, aquest any,
que hem vist com els estats havien de socórrer els bancs,
havien de deixar-los diners perquè no hi hagués un fe-
nomenal corralito a tot Occident. Tants anys sentint cri-
ticar l’estat i cantar les excel·lències del lliure mercat i
ara l’estat ha hagut d’estendre la xarxa perquè els trape-
zistes del capitalisme no s’esclafessin i ens esquitxessin
a tots i ha hagut de posar la màquina de fabricar diners a
tota marxa, aquell aparell que meravellava el general
Franco. Quan es veuen coses com les que hem vist
aquest any es comprèn que tot és una gran broma sense
cap ni peus, que corre molta puteria, que tota solemnitat
és només paròdia, que de sentit no n’hi ha i que l’absurd
i la mentida governen. El 2009 continuarà.
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Un agent de la borsa de Nova York, el 15 de setembre pas-
sat, dia de la fallida de Lehman Brothers. / EFE

s evident que aquell que no esti-
gui d’acord amb la llei de la me-
mòria històrica es negarà que es
vulgui saber què va passar amb
els més de 150.000 assassinats

comesos pels qui van fer un cop d’estat,
encara que es justifiquin dient que no cal
tornar als temps de la Guerra Civil des-
prés de més de 70 anys i d’haver-se apro-
vat una llei d’amnistia el 1977. Una llei
que tapa el que va succeir, i que en reali-
tat és una llei d’impunitat, ja que no es va
exigir ni tan sols que es demanés perdó
per tantes morts ignominioses. Si la de-
mocràcia estigués ben consolidada sobre
unes bases de justícia i llibertat, no sé per
què ni el PP, ni l’Església, ni els sectors
conservadors s’haurien d’oposar a exhu-
mar les fosses comunes, i no diguem la
mateixa fiscalia general, que addueix
que es tracta de crims comuns i que Gar-
zón no hi té legitimitat.

No és just que es consideri que no és
una necessitat vital per a molts ciutadans
obrir les fosses, ni és just que no es bus-
qui la justícia ni la veritat perquè quedin
moltes ferides no tancades. Si es vol con-
servar la memòria dels assassinats per

É
ETA, també cal saber on estan enterrats
les víctimes de tants afusellaments. El
paper del fiscal demostra una gran man-
ca de sensibilitat i nega que es posin tots
els mitjans possibles perquè es posi fi
d’una vegada al silenci de l’extermini
sistemàtic dels republicans, com si no es
tractés d’éssers humans.

És interessant tenir com a referència
històrica i documental el llibre de Paul
Preston La guerra civil española (Edito-
rial Debate, 2006) perquè es tracta d’un
hispanista d’enorme prestigi, no com
d’altres pseudohistoriadors que es dedi-
quen a falsejar la història, que volen fer
creure que ambdues parts del conflicte es
varen comportar de la mateixa manera. I
recordar com l’Església catòlica, en boca
del papa Pius XII, va felicitar Franco per
la seva croada catòlica contra el comu-
nisme i el liberalisme.

Mentre el franquisme s’implantava
utilitzant el terror de les tropes nacio-
nals, els mercenaris, la Falange i els re-
quetès utilitzaven la mort, la tortura, el
pànic, l’expropiació, els robatoris i la
violació de les dones roges com a estra-
tègia, la majoria dels republicans, que re-

presentaven la legitimitat, cridaven a
l’ordre i al respecte dels presoners, i de-
nunciaven la justícia incontrolada, com
ho demostren les crides a l’humanisme
envers els aviadors caiguts i els preso-
ners, com ho demostren els testimonis
dels missatges per ràdio d’Indalecio
Prieto. Quina diferència si es comparen
amb els del general Queipo de Llano:
«...id preparando las tumbas», deia.

Posaré uns quants exemples extrets
del llibre de Paul Preston: «Les dones re-
publicanes eren castigades amb humilia-
cions públiques i privades per haver-se
escapat breument dels estereotips de gè-
nere. Les arrossegaven pels carrers des-
prés d’haver-los afaitat els cabells, les
omplien de plomes i les obligaven a
prendre oli de ricí, i a causa d’això s’em-
brutaven en públic. La humiliació sexual
consistia des d’obligar-les a recórrer
nues els carrers fins a la violació. Això
quedava justificat per la propaganda
franquista, que acusava totes les dones
d’esquerres de ser putes.»

Preston descriu (pàgina 225) l’actitud
de Millán Astray quan va exclamar histè-
ricament: «Catalunya i el País Basc, el

País Basc i Catalunya, són dos càncers en
el cos de la nació. El feixisme, remei
d’Espanya, ve a exterminar-los.» S’im-
posava imitar les tècniques nazis i feixis-
tes de la violència i l’assassinat per exter-
minar els enemics...

I també són molt il·lustratives les de-
claracions del capità Aguilera al corres-
ponsal Peter Kemp (pàgina 228): «Esti-
mat amic, cau pel seu propi pes. Un indi-
vidu que s’agenolli per netejar-te les sa-
bates al cafè o al mig del carrer, està pre-
destinat a ser un comunista. Doncs, per
què no matar-lo de seguida i així allibe-
rar-se de la seva amenaça? No fa falta ju-
dici, la seva mateixa professió és l’evi-
dència de la seva culpabilitat.»

I José Artero, canonge de la catedral
de Salamanca, i traslladat a la catedral de
Tarragona, durant el sermó, va dir tot en-
rabiat: «¡Perros catalanes! ¡No sois
dignos del sol que os alumbra!»

I hi ha encara qui no vol que se sàpiga
la veritat d’una part transcendental de la
història d’Espanya i els150.000 assassi-
nats pel franquisme (que cal sumar als
40.000 que hi va haver entre els rebels
contra la República, el legítim govern).
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Dir no a la memòria històrica és dir no a la veritat i la justícia. No pot ser just que no es consideri una necessitat vital per
a molts ciutadans obrir les fosses i posar fi al silenci que ha planat sobre l’extermini de molts republicans
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