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La proposta del PSOE és
que en l’exposició de mo-
tius de la llei s’assumeixi
una declaració anterior del
Congrés, com també la
condemna de l’Assemblea
del Consell d’Europa del
17 de març del 2006. En
aquesta exposició de mo-
tius també se satisfà la de-
manda de Josep Antoni
Duran i Lleida de condem-
nar les injustícies per mo-
tius religiosos, com la que
va patir el fundador
d’UDC Manuel Carrasco i
Formiguera. CiU en diu la
tercera Espanya. A més
s’hi honora el Cos de Car-
rabiners, els brigadistes,
guerrillers i integrants de
la Unió Militar Democrà-
tica.

L’article 3 de la propos-
ta declara la «il·legitimi-
tat» de tots els tribunals
franquistes –i els incontro-
lats del bàndol republicà
durant la Guerra Civil–, i
es declaren «il·legítimes»
les condemnes. Però no
s’anul·len per llei; així que
els interessats a tenir més
que una reparació moral
–es podrà demanar una de-
claració de reparació i re-
coneixement personal al
Ministeri de Justícia– hau-
ran d’iniciar un procés ju-
dicial, amb l’avantatge
que també es deroguen to-
tes les normes repressores
de la dictadura i per tant no
es podran al·legar. Ara bé,
ERC argumenta la seva
posició contrària, justa-

ment, perquè creu que hi
haurà un viacrucis judi-
cial. ICV ha dit que dema-
narà una fiscalia especial,
condició per donar suport
a un nou govern del PSOE.

La llei també preveu
compensacions a més col-
lectius dels inicialment
previstos, i n’hi haurà tam-
bé per als familiars de
morts en defensa de la de-
mocràcia entre el 1968 i el
7 d’octubre del 1977.
L’administració també
haurà de facilitar –tot i que
no ho farà directament– la
localització de fosses, amb
un protocol d’actuació,
també per a les exhuma-
cions.

Pel que fa als símbols i
els monuments públics,
l’última proposta del
PSOE és que totes les ad-
ministracions prendran
mesures per retirar els sím-
bols franquistes si no hi ha

raons artístiques i arquitec-
tòniques que ho impedei-
xin. Però hauran d’estar
protegits per llei, perquè
aquesta és l’excusa de Ca-
pitania General a Barcelo-
na per mantenir l’àliga a la
façana. En el cas concret
del Valle de los Caídos, hi
estaran prohibits els actes
d’exaltació del franquisme.
L’amenaça per tot plegat és
la retirada de subvencions.

Un altre aspecte de la llei
és que els voluntaris de les
Brigades Internacionals no
hauran de renunciar a l’an-
terior nacionalitat per obte-
nir l’espanyola immediata-
ment. La llei també preveu
que a Salamanca s’integrin
tots els documents origi-
nals o còpies referits a la
Guerra Civil, un fet en prin-
cipi no incompatible amb
el retorn dels papers pro-
pietat de particulars cata-
lans.

La nova proposta del PSOE considera il·legítims els judicis, però no els anul·la

La llei obligarà a retirar els símbols
franquistes si no estan justificats per

motius artístics o arquitectònics
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� En l’exposició de
motius es condemna
el franquisme per
primer cop en una
llei

� Es reconeix la
injustícia de totes les
condemnes, inclosos
els motius religiosos

� Es declara la
il·legitimitat dels
tribunals, jurats i
qualsevol òrgan
constituït durant la
guerra per imposar
condemnes i també
durant la dictadura

� Dret a obtenir del
Ministeri de Justícia
una reparació i a
buscar l’anul·lació als
tribunals, que no es
podran agafar a les
lleis franquistes

� Col·laboració de les
administracions per
trobar fosses i fer
exhumacions

� Les administracions
prendran mesures
per retirar escuts,
insígnies, plaques i
altres objectes que
exaltin el
franquisme, si no ho
impedeix la llei

� No es podrà fer
exaltació al Valle de
los Caídos

� Els documents de la
Guerra o còpies
aniran a Salamanca

� Nacionalitat
espanyola per als
brigadistes

� El PSOE va fer arribar ahir als
grups del Congrés un nou document
que ha de servir de base per acabar de
negociar en la Comissió Constitu-

Al Valle de los Caídos s’hi fan misses per Franco. / EFE

cional la llei de la memòria històrica,
que no tindrà el suport ni del PP ni
d’ERC per motius oposats, però sí
d’ICV. CiU, de qui s’han introduït
peticions en el text –com ara l’ad-

missió de la injustícia de la violència
per motius religiosos–, encara no hi
ha donat el seu vistiplau global. La
proposta de llei assumeix la condem-
na del franquisme.

LES CLAUS

é, ja ha estat inaugurada la fira del llibre de
Frankfurt. El discurs inicial de Quim Mon-
zó fou sensacional i tot indica que aquest

esdeveniment serà una fita important per a la pro-
jecció internacional de la cultura catalana. Felici-
tem-nos per endavant, doncs. Però no ha estat fàcil.
De fet, tot ha estat més complicat i conflictiu del
que raonablement calia esperar i preveure. És pos-
sible que en el llarg procés de gestació de l’esdeve-
niment els organitzadors hagin comès algun error.
Segur. Això és inevitable quan es gestionen proces-
sos complexos. Però no ens enganyem: la polèmica
que ens ha acompanyat durant tots aquests mesos
no s’explica per cap suposada manca d’habilitat
política dels organitzadors. Des del precís moment
que es va posar en marxa la preparació de la presèn-
cia de la literatura catalana a l’aparador més potent
del món, es va començar a alimentar de forma arti-
ficial la polèmica sobre la presència o no d’escrip-
tors catalans d’expressió castellana. Tot això, ve-
nint d’una llarga campanya mediàtica contra l’ex-
tensió de l’ús social del català a la qual es va super-
posar la violenta campanya contra el nou estatut.

� Els tòpics i prejudicis anticatalans
dels cercles periodístics madrilenys
s’incorporen al menú informatiu dels
corresponsals internacionals...

Així, el debat sobre llengua i Frankfurt va aportar
un altre element per a la campanya de desprestigi
del catalanisme polític amb la cançoneta de sem-
pre: novament els polítics catalans marginen el cas-
tellà... Naturalment, els mateixos que diuen això
troben d’allò més normal que TV3 no pugui arribar
al País Valencià. Esgotador, certament, però co-
mença a ser hora que entenguem que en els darrers
25 anys Madrid ha reforçat el seu paper com a cen-
tre peninsular hipertròfic de producció i distribució
d’informació. Aquest fet explica que la pràctica to-
talitat dels corresponsals estrangers desenvolupen
la seva activitat a la capital. La conseqüència és ne-
fasta: la imatge que Catalunya projecta al món està
elaborada per uns professionals que construeixen
les seves interpretacions a partir de l’endogàmic
món del periodisme madrileny. Tots els tòpics, to-
tes les calúmnies i tots el prejudicis anticatalans
dels cercles periodístics madrilenys s’acaben in-
corporant en diferent mesura al menú informatiu
dels corresponsals internacionals...

És evident que necessitem anar de Barcelona al
món sense haver de passar necessàriament per Ba-
rajas. Cert. Però també ho és que necessitem pro-
jectar-nos culturalment i informativament al món
sense haver de passar per Madrid. Directament.
Ens hem de poder mostrar com som per a poder
desfer la caricatura que ha dibuixat la brunete me-

diática.
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