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La manera més fàcil de trobar un habitatge

Si no troba 
l’habitatge, el

podem avisar quan 
el tinguem
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● La Guerra Civil i la repressió
franquista van causar desenes de
milers de morts a Catalunya. D’a-
questes, però, encara queden 2.171
persones desaparegudes. Simple-
ment, van desaparèixer: oficial-
ment, no van morir; però, els seus
familiars no els han tornat a veure
mai. La Generalitat està investi-
gant cas per cas i, de moment, han
trobat documentació dels últims
dies en vida en 303 casos.

«És un procés molt lent i dificul-
tós», va justificar ahir el conseller
d’Interior i Relacions Institucio-
nals. Joan Saura assegura que «Ca-
talunya està fent una experiència

capdavantera» i que requereix un
treball minuciós, i sovint sense re-
sultats. A més, el mateix conseller
avança que «serà impossible loca-
litzar molts d’aquests expedients».

La Generalitat està sent assesso-
rada en la tasca de recuperació de
foses i identificació de persones
desaparegudes per una comissió
d’experts d’alt nivell formada pels
historiadors Manuel Persona (As-
sociació per la Recuperació de la
Memòria Històrica) i Antoni Se-
gura (catedràtic d’història a la UB)
i pel jurista Carlos Jiménez Villa-
rejo (exfiscal anticorrupció). El
professor Segura valora molt «po-

sitivament» l’actuació de la direc-
ció de Memòria Democràtica enca-
ra que s’obrin «poques fosses».
Pensa el mateix Jiménez Villarejo,
ja que aquesta actuació «completa
a Catalunya el compromís amb la
llei de la memòria històrica aprova-
da al Congrés» i permetrà «impul-
sar, finançar i investigar» les fosses
comunes, que són, segons el parer
de Villarejo, «fonamentals per a la
recuperació de la memòria». Segu-
ra i Villarejo creuen que ja era hora
que es parlés de les fosses «per jus-
tícia i per llei» tot i que tots dos
consideren que s’ha trigat molt per
la «debilitat de la Transició».

Encara queden 2.171 desapareguts

● El soldat Joan Solé Ja-
ques tenia 38 anys quan va
ser ferit de mort a causa
d’un obús franquista a la
batalla de Vic en plena re-
tirada republicana. Era l’1
o el 2 de febrer de l’any
1939, just en els últims
dies de la Guerra Civil. Ell
i tres soldats més de Gavà
van quedar enterrats allà
mateix, a prop de la masia
de la Rovira de Gurb (Oso-
na), junt amb 22 cadàvers
anònims més. Dies més
tard, la família Solé va de-
manar al Bisbat de Vic un
enterrament cristià al seu
poble de naixement. La
resposta va ser contun-
dent: «Els rojos no poden
ser enterrats al cementiri.»

Des d’aleshores, els fa-
miliars d’aquells soldats
visiten la fossa cada any
per dipositar-hi flors.
Montserrat Martínez Solé
fa 56 anys que espera po-
der enterrar de manera
digna el seu avi al cemen-
tiri de Gavà. En els propers
mesos, però, el malson de
la família Solé Jaques es
podria acabar. La Genera-
litat iniciarà al juny l’ex-
humació de la fossa comu-
na de Gurb com a prova pi-
lot per a la futura aplicació
de la llei de fosses. El des-
enterrament, reclamat des
de fa anys per les quatre fa-
mílies dels desapareguts
de Gavà, té el suport de
l’Ajuntament de Gurb i la
col·laboració de l’Asso-
ciació per la Memòria His-
tòrica i de diferents uni-
versitats catalanes.

La prova pilot de Gurb
servirà per establir un pro-
tocol que guiï les futures
exhumacions un cop apro-
vada la llei sobre les perso-
nes desaparegudes durant
la Guerra Civil i la dicta-

dura franquista al Parla-
ment. Tot i això, Joan Sau-
ra, conseller d’Interior i
Relacions Institucionals,

va afirmar
ahir que en reali-

tat «s’obriran molt
poques fosses».

Només s’exhuma-
ran quan hi hagi documen-
tació històrica o testimo-
nis orals que acreditin la
identitat de la persona que
hi estigui enterrada.

La direcció general
de Memòria Democràtica
del Departament d’Inte-
rior ha comptabilitzat 179
fosses comunes a tot Cata-
lunya després d’una inves-
tigació iniciada fa cinc
anys i que continua encara
oberta. El mateix conseller
Saura va fer una crida a la
societat civil a enriquir el
mapa de fosses localitza-
des. El mapa, presentat
ahir per primer cop, identi-
fica 88 fosses certificades
–a través de documentació

municipal,
registres de

cementiris, llistes
de difunts dels hospitals
militars...– i més de 90 que
es consideren molt proba-
bles per la coincidència de
testimonis orals i dades
històriques. Geogràfica-
ment, bona part de les fos-
ses, que són de soldats
anònims, se situen al llarg
del front d’Aragó: des del
front del Pallars fins al de
l’Ebre, passant per llocs
tacats de sang com Serós
–amb onze fosses de gent
sense identificar– o la zo-
na de Balaguer. L’informe
no inclou ara mateix dese-
nes de fosses, que són en-
cara dubtoses.

La falta de dig-
nitat d’aquestes

fosses és un altre proble-
ma. La majoria no estan ni
senyalitzades ni tancades a
l’entorn i no tenen ni tan
sols una placa de record o
homenatge. Qualsevol ri-
uada o erosió del terreny
podria fer desaparèixer de-
finitivament un bocí de la
memòria col·lectiva del
país. L’oblit farà la resta.

La dignitat de les fosses
El conseller Joan Saura es
va comprometre a recupe-
rar, per mandat de l’Esta-
tut i del Parlament, la me-
mòria democràtica del
país durant la Guerra Civil
i el franquisme. «Dignifi-
car les fosses és, a més, un
compromís ètic», va afir-
mar ahir el president
d’ICV, ja que «cal donar
resposta a les persones que
tenen enterrat un familiar
de manera indigna».

La fossa del soldat Joan Solé
La Generalitat exhumarà al juny una fossa a Gurb, prop de Vic, com a prova pilot per a la futura aplicació de la llei de fosses
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