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«Les fosses comunes parlen»
L’avantprojecte de llei sobre la localització de persones desaparegudes durant la Guerra Civil entra en l’últim tràmit parlamentari
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● Avui queden per localit-
zar i identificar 2.351 per-
sones de les prop de trenta
mil que van desaparèixer a
Catalunya durant la Guer-
ra Civil i la dictadura fran-
quista. No se sap on paren.
No són mortes, però tam-
poc estan vives. La majo-
ria, segons creuen histo-
riadors i tècnics de la Ge-
neralitat, són dins de les
més de 179 fosses comu-
nes que hi ha escampades
pel país.

L’única manera de po-
sar nom i cognom a les
víctimes és l’exhumació
de les fosses comunes, i
per això el govern de la
Generalitat vol tirar enda-
vant amb urgència l’últim
tràmit parlamentari de
l’avantprojecte de la llei
de fosses. Tot i l’oposició
pràcticament segura del
PP i d’Unió Democràtica,
el govern tripartit conside-
ra que la iniciativa és un
dels seus projectes estel-
lars de la legislatura.

El dret a ser enterrat
La llei de fosses té com a
objectiu «restablir la dig-
nitat de les persones des-
aparegudes durant la
Guerra Civil i la dictadu-
ra», i en concret, «fer efec-
tius els drets dels seus fa-
miliars a obtenir informa-
ció sobre el destí dels seus
parents, recuperar-ne les
restes i, si això no fos pos-
sible, la senyalització del
lloc de l’enterrament».

La informació que do-
narà l’exhumació de fos-
ses no servirà només als
familiars, sinó que, segons
el cap d’assessoria jurídica
del Departament d’Inte-
rior, Jordi Conde, «conte-
nen una informació molt
valuosa sobre què va pas-

sar durant la guerra i la dic-
tadura i per què va passar».
Segons Conde, «les fosses
parlen», i per això més

d’un no vol
sentir-ne a
parlar. Tan-
mateix, la
conselleria
de l’ecoso-

cialista Joan Saura no pen-
sa abandonar el projecte,
amb l’objectiu de «reparar
un dèficit democràtic de
l’Estat».

La direcció general de
Memòria Democràtica del

Departament d’Interior ha
elaborat un mapa amb 179
fosses comunes a tot Cata-
lunya i un cens de perso-
nes desaparegudes lliurat
recentment al jutge Balta-
sar Garzón. El mapa, pre-
sentat el mes d’abril passat
per primer cop, identifica
88 fosses certificades –a
través de documentació
municipal, registres de ce-
mentiris, llistes de difunts
dels hospitals militars...– i
més de 90 que es conside-
ren molt probables per la
coincidència de testimonis

orals i dades històriques.
Geogràficament, bona

part de les fosses, que són
de soldats anònims, se si-
tuen al llarg del front
d’Aragó: des del front del
Pallars fins al de l’Ebre,
passant per llocs tacats de
sang com ara Serós –amb
onze fosses de gent sense
identificar– o la zona de
Balaguer. L’informe no
inclou ara per ara desenes
de fosses, que són encara
dubtoses. La Generalitat
va iniciar el mes de juny
passat l’exhumació de la
fossa comuna de Gurb, a la
comarca d’Osona, com a
prova pilot per elaborar un
protocol d’actuació per a
la futura llei de fosses.

De tota manera, actual-
ment la falta de dignitat
d’aquestes fosses comu-
nes és un altre problema.
La majoria no estan ni se-
nyalitzades ni delimitades,
i no tenen ni tan sols una
placa de record o home-
natge. Qualsevol riuada o
erosió del terreny podria
fer desaparèixer definiti-
vament un bocí de la me-
mòria col·lectiva del país.
L’oblit farà la resta.

Veritat, sí; culpables, no
El cap del servei jurídic
del Departament d’Inte-
rior, Jordi Conde, també
explica que, com que Ca-
talunya no té competència
per fer una actuació penal
sobre la qüestió de les fos-
ses comunes, la futura llei
s’acontentarà amb els ob-
jectius «de la veritat i la re-
paració de les víctimes»,
però no de la justícia i la
condemna dels culpables.
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