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HOMENATGE ALS REPRESALIATS PEL FRANQUISME. 

Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú, 25 de febrer de 2010 

 

Amigues i amics, bona tarda a tothom 

Avui es un dia especial. Més de trenta anys després de la recuperació de la 

democràcia, assistim a aquest acte que – al meu modest entendre – era i és del tot 

necessari. Es evident que no es tracta de cap gest de compensació ,de desgreuge o 

de compromís. Ja no tindria sentit. Es, senzillament, i vull dir-ho així, un acte de 

legitimitat democràtica. De fet, cap compensació seria possible davant les històries 

personals que s´apleguen avui aquí. Per a moltes persones, aquest reconeixement, 

aquest homenatge, arriba tard. Per aquells que ja no hi són  el millor homenatge es 

preservar  el seu record i la seva memòria. Memòria, memòria històrica. Vet aquí 

una terminologia amb la que ens hem anat familiaritzant en els darrers anys. No es 

tracta de revissionisme històric. Es tracta, en tot cas, d´enfilar la història en el punt 

precís on ens la van segrestar, pitjor encara, reprendre-la en el punt on ens van 

amagar la veritat i ens van tergiversar el passat. El d´avui és,  també ,un acte de 

justícia. Ens volien convèncer de que ja hi havia un punt i final , de que no calia mirar 

enrera. No es cert. Aquell punt i final amagava molts parèntesis que no s´havien 

tancat i, sobretot, amagava encara molts interrogants. La reconciliació només era 

possible cercant les respostes a aquells interrogants. Ens cal la memòria històrica 

per entendre, sobretot, per entendre. 

Avui aquí homenatgem totes aquelles persones que van ser represaliades  a causa 

de la guerra civil i la dictadura franquista. Això inclou aquelles persones que van ser 

empresonades pels republicans en període de guerra , i també, aquelles que van ser 

víctimes del franquisme, durant la guerra, la postguerra o les darreres etapes de la 
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dictadura.Totes les guerres són dolentes. Una guerra civil té ,però,components 

encara més tràgics . Es evident que – com a totes les guerres – uns i altres varen 

cometre malvestats – però, cal ser clars: les barbaritats dels uns van durar tres anys, 

les dels altres en van durar quaranta. Els uns cometeren atrocitats tot aprofitant-se 

de la manca d´autoritat, els altres cometeren les salvatjades sota l´empara i patrocini 

de la pròpia autoritat. No ens enganyem, va haver-hi reconeixement i enaltiment per 

als uns i oblit i menyspreu pels altres. Uns varen guanyar i uns altres varen perdre. 

Ara, però, es moment d´ homenatge i reconeixement, perquè més enllà de l´atzar i la 

dissort de trobar-se en  un o altre bàndol , tots els represaliats van patir manca de 

llibertat i , sovint, vexacions imperdonables. Poc abans d´acabar la guerra, Franco 

parlava de perdó i de generositat: “ante la Patria, toda rendición es honrosa”. El 

perdó, però, es convertí en revenja.   Era el colofó d´una guerra que, a diferència 

d´altres guerres, la destrucció sistemàtica de l´oponent, l´anihilament físic i ideològic 

del contrari, primava sobre l´ocupació territorial. Alló que deia el darrer ban de guerra 

del 1 d´abril de 1939: “cautivo y desarmado el ejército rojo…La guerra ha terminado” 

no era cert. Per a molts la guerra no s´havia acabat. O potser ,dit d´una altra 

manera, el final de la guerra, no volia dir l´arribada de la pau.S´ha parlat de justícia a 

la inversa. Aquells que fòren lleials a la República fòren acusats de rebel·lió militar. 

Quina paradoxa!. Una màquina implacable de repressió es posava en funcionament. 

Judicis sumaríssims, execucions, presó, camps de treball… Més que justícia - 

sempre arbitrària -  es buscava el càstig i la humiliació dels vençuts. El règim 

dictatorial i  moltes empreses satèl·lits van aprofitar-se de ma d´obra barata, 

qualificada i motivada – ves quin remei !. A Alemania algunes empreses 

col·laboradores del nazisme han demanat perdó. Aquí, aquest gest, em sembla , 

avui encara, inconcebible. Hi ha molta gent a qui neguiteja aquesta mirada enrera, 
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reviure el passat. Entenc que es responsabilitat dels historiadors buscar la veritat. 

Lluny de confussionisme, lluny d´interpretacions interessades, lluny de pactes de 

silenci… hi ha una veritat.  S´ha parlat molt sovint d´oblit, de passar pàgina. Però 

això no es cert. Com ha dit l´Andreu Mayayo, no hi havia oblit, hi havia por, que es 

molt diferent. La gent recordava, i tant que recordaven !, immersos i bloquejats per 

una implacable  neurosi. La nostra guerra, va presentar altres episodis esgarrifosos. 

La mateixa part bel·ligerant que tenia cura dels seus morts en combat amb el 

respecte que corresponia,  va permetre que molts dels combatents morts del bàndol 

contrari  es perdessin en l´anonimat de les fosses comunes. Moltes families han 

hagut de plorar la desaparició dels seus morts, sense la possibilitat de tancar el 

procès de dol que tothom mereix. Voleu més impotencia i  menyspreu !. Potser ,en 

comptes de memòria històrica, ens caldria parlar  de veritat històrica. Perquè aquest 

es el únic camí cap a la reconciliació.D´una manera perversa, s´ha volgut identificar 

guerra civil i República. No. La guerra civil es la derivada d´un cop d´estat, d´un 

aixecament militar en contra de la República legitimada per les urnes. Ha hagut 

interès en amagar els valuosos actius de la República, l´intent més seriós que 

s´havia fet per modernitzar les estructures d´un país ancorat en el passat. L´endemà 

mateix de proclamada la República, els sectors més reaccionaris de la societat 

iniciaren una tasca perseverant de conspiració contra el nou sistema. El govern de la 

República va fer front – com mai abans s´havia fet -  als mals endèmics que afeblien 

el cos malalt d´un país abatut per dècades de  guerres civils, guerres colonials, 

pronunciamientos i alternances polítiques estèrils. La reforma agrària, la reforma 

militar, l´educació, les reivindicacions nacionalistes, el paper de la dona…No m´hi 

extendré, però el canvi substancial en l´educació , la lluita frontal contra 

l´analfabetisme o afavorir el rol social de la dona atorgant-li el protagonisme que li 
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pertocava, són els exemples més simptomàtics de quin era l´esperit  d´aquells 

governants: fer avançar el país pel camí de la cultura i de les igualtats socials i de 

gènere. Es per això que el franquisme va ser especialment dur amb aquells 

col·lectius. La depuració  de les mestres i els mestres republicans , l´adoctrinament 

de l´escola franquista  i el retorn de la dona a la seva condició tradicional de mare i 

esposa evidenciaven  els propòsits del nou règim dictatorial. En els darrers anys, des 

de l´ Institut d´Estudis Penedesencs hem desenvolupat  el programa Tots els Noms, 

amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i dels 

tres Consells Comarcals , amb l´objectiu d´aprofundir en el coneixement dels 

períodes de la República, la Guerra Civil i el franquisme a les comarques de l´Alt 

Penedès, Baix Penedès i El Garraf. Fruït d´això, s´han multiplicat els projectes i les 

actvitats encaminades en aquest sentit. Vull cridar l´atenció  en relació als treballs 

publicats fins ara sobre la repressió franquista al Baix i Alt Penedès. Uns compendis 

d´informació exhaustiva i detallada com mai s´havia fet. Enguany, els esforços es 

centren en el coneixement dels represaliats pel franquisme a la comarca de El 

Garraf, fent us de fonts primàries i, en molts casos, inèdites. Així, doncs, aviat 

estarem en condicions de quantificar adequadament la magnitud d´aquella repressió 

al nostre territori més immediat. La guerra, la repressió, la presó, la por… Són 

diferents formes de manca de llibertat, el bé més preuat que hem de preservar com 

a societat, com a col·lectiu. Deia Max Aub: “la llibertat no fa més feliços els homes. 

Els fa, simplement, homes » . Permeteu-me per anar acabant unes reflexions més 

íntimes, més personals. En relació a la repressió franquista he tingut dos referents 

prioritaris . El primer , el del meu avi, l´Àlvar Tubau, combatent republicà que passà 

més de set anys privat de llibertat a la presó Model i a diferents camps de treball a 

Extremadura. Vaig tenir l´oportunitat d´ escoltar de primera ma, una i mil vegades, 
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tota mena d´anècdotes i humorades relacionades amb aquells anys. El meu avi, ja fa 

molts anys que va morir i jo, avui, em sento estafat per aquella visió ensucrada, 

positiva  i fins i tot còmica d´aquelles vivències. Era el resultat del seu caràcter 

optimista. Sens dubte, l´esperit de la Grècia Groga. No vaig ser-hi a temps de furgar 

en alló que de debó  s´amagava darrera aquella interpretació caricaturitzada de la 

realitat. Una realitat – diametralment oposada – que he conegut per altres fonts. Un 

bon dia vaig tenir l´immens plaer de conèixer el Josep Ayza “el Ros”, pescador 

vinarossenc a la mar vilanovina i un incombustible lluitador antifranquista. Aquelles 

hores de conversa a la coberta de la seva barca amb ell i el seu germà Paco varen 

ser, per un jove passarell com jo, una autèntica lliçó de vida. Malgrat les vicissituds – 

també com el meu avi – el Ros destil·lava un profund optimisme, una immensa 

convicció de ser capaç de contribuir a  canviar el món que li havia tocat de viure.  

Penso, en definitiva, que aquesta es la gran lliçó que ens han llegat aquestes dones i 

homes que van combatre la injustícia . Tantes històries com persones.  Ho han 

portat amb serenitat, amb dignitat. No són represaliats només aquells que van patir 

privació de llibertat, també ho són tots aquells que la guerra i la dictadura els va 

negar l´oportunitat de viure amb plenitud, de desenvolupar-se personalment i 

professionalment. Exili, desterraments, depuracions ... Quàntes oportunitats , 

quàntes energies perdudes !. La generació posterior també en va patir les 

conseqüències.   Han passat més  de tres dècades de democràcia… Potser per a 

moltes d´aquestes persones, la prudència  ja ens hagi fet traïdors. Malgrat tot, som 

avui aquí per recordar-les, per homenatjar-les, perquè   elles són  les que ens han 

obert i desbrossat el camí. Per tot plegat el meu agraïment, el meu agraïment més 

profund . Gràcies, unes immenses i emocionades gràcies a totes i a tots.  

Albert Tubau i García 
 


