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La fiscalia va sortir-se fi-
nalment amb la seva i va
presentar el recurs contra
l’admissió a tràmit de la
causa contra el franquisme
davant la sala penal i no
contra el jutjat tal com pre-
tenia Garzón. En el seu es-
crit, el fiscal en cap de
l’Audiencia Nacional, Ja-
vier Zaragoza, es mostra
molt dur i acusa Garzón
d’haver creat «una sort
d’inquisició general in-
compatible amb els princi-
pis que inspiren el procés
penal en un estat de dret
com el que consagra la
Constitució Espanyola».
La fiscalia basa la seva de-
cisió en dos arguments.

En primer lloc, conside-
ra que l’Audiencia Nacio-
nal no és competent per in-
vestigar els crims de la
Guerra Civil i de la dicta-
dura de Franco perquè no
és un tema «subjecte a les
regles de la justícia univer-
sal», és a dir, segons la se-
va opinió, és tracta de de-
lictes comuns ja prescrits
no tipificats com a crims
contra la humanitat en el
moment de ser comesos i
els autors dels quals no po-
den ser perseguits a causa
de la llei d’amnistia de
1977. En aquest sentit,
considera que qüestionar
la legitimitat d’aquesta
llei, com fa Garzón en el
seu acte, «resultaria un ab-
solut disbarat jurídic».
Garzón, però, considera
que els delictes ja estaven

recollits en el Codi Penal
de 1932, i que, tal com es
va fer amb els judicis de
Nuremberg per jutjar els
criminals nazis, l’anome-
nada clàusula Martens
permet jutjar-los com a
crims que van contra els
usos de la guerra.

L’escrit fiscal és molt
dur i acusa Garzón d’obrir
«una causa general» en ad-
metre a tràmit el cas i am-
pliar la seva investigació a
tots els assassinats, deten-
cions il·legals, desapari-
cions, represàlies i altres
delictes comesos des de la
insurrecció militar de1

1936 fins a la postguerra.
«La pretensió de conèixer-
ho tot i de tothom en un
únic procés trenca les més
elementals regles del pro-
cés penal i aboca inevita-
blement a una inquisició
general prohibida en la
Constitució Espanyola»,
diu l’escrit de la fiscalia.

Memòria històrica
Un altre argument pel qual
la fiscalia recorre contra
l’admissió a tràmit de la
causa contra el franquisme
és que, segons la seva opi-
nió, «la protecció dels

drets de les víctimes queda
garantida per les disposi-
cions de la llei de memòria
històrica».

L’exhumació
D’altra banda, i a través
d’un comunicat, la fiscalia
precisa que el recurs con-
tra l’admissió a tràmit
d’aquesta causa «no té
efectes suspensius» sobre
l’obertura de 19 fosses co-
munes i afirma que mai
s’ha oposat a l’exhumació
de les fosses. Tot i això,
considera que ha de ser la
sala penal qui revisi aquest
conjunt de mesures.

Recorre contra la decisió de Garzón de considerar-los crims contra la humanitat

La fiscalia de l’Audiencia pretén
que els crims del franquisme siguin

jutjats com a delictes comuns

● La fiscalia va presentar ahir l’anun-
ciat recurs contra la decisió del jutge
Baltasar Garzón de declarar-se com-
petent per jutjar els crims comesos du-
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D.B. rant la Guerra Civil i la dictadura de
Franco. La fiscalia basa la decisió en
dos arguments. El primer, que aquests
crims han de ser qualificats com a de-
lictes comuns i no contra la humanitat

i, per tant, els òrgans competents per
investigar-los són els jutjats dels llocs
on es van cometre, i el segon, que els
drets de les víctimes ja està garantits
per la llei de memòria històrica.

● El president de Cantà-
bria, Miguel Ángel Revi-
lla, vol que el nou sistema
de finançament autonòmic
reculli el cost efectiu dels
serveis. Petició que va tras-
lladar ahir al president del
govern espanyol, José Luis
Rodríguez Zapatero, du-
rant la reunió que van cele-
brar al Palau de La Mon-
cloa. Al final de la trobada,
Revilla, del Partit Regiona-
lista de Cantàbria, va dir
que Zapatero s’havia mos-
trat favorable a la seva peti-
ció que el nou model de fi-
nançament inclogui el cost
efectiu dels serveis, una va-
riable important en els ter-
ritoris d’orografia compli-
cada. Concretament, Revi-
lla va demanar a Zapatero
que el nou model de finan-
çament tingui en compte el
cost que suposa «fer una
carretera, construir una es-
cola o un consultori mèdic
en territoris com ara Cantà-
bria i i Astúries, on l’oro-
grafia és complicada i la
població viu en nuclis dis-

persos. L’anècdota de la
jornada la va protagonitzar
el taxista que va dur Revilla
a La Moncloa.

«Li presento el taxista»
El caràcter extravertit del
president cantàbric va
convertir en protagonista
inesperat José Antonio
Moreno, el taxista que
l’havia dut fins a La Mon-
cloa i que va poder saludar
Zapatero i intercanviar im-
pressions sobre la crisi
amb ell. El taxista va bai-
xar del cotxe per treure del
portamaletes els productes
típics de Cantàbria que
Revilla porta en cada en-
trevista al president espa-
nyol. Aleshores, Revilla
va presentar el taxista a
Zapatero, qui després de
saludar-lo amb una encai-
xada de mans li va pregun-
tar: «Com li va la vida?» i
si la feina havia disminuït
a causa de la crisi. El taxis-
ta li va contestar que com-
pensa el descens del nom-
bre de clients fent més ho-
res.

El president de Cantàbria
demana que el nou model
de finançament reculli el
cost efectiu dels serveis
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● L’Audiencia Nacional
ha citat a declarar per di-
lluns vinent l’alcalde de
Puerto Real (Cadis), José
Antonio Barroso d’IU,
com a imputat per un de-
licte d’injúries a la corona.
En un acte a l’Ateneu Re-
publicà de Campo de Gi-
braltar, el 16 d’abril pas-
sat, Barroso va qualificar
Joan Carles de Borbó de

«corrupte» i «fill de cràpu-
la». Segons Barroso, la ci-
tació demostra que el Codi
Penal espanyol considera
«inviolable la figura del
Rei i de la corona, i, per
tant, punible tot el que no
siguin flors i lloances».
Això, segons ell, demostra
els dèficits democràtics
que té la Constitució, la lli-
bertat d’expressió i el Codi
Penal a l’Estat espanyol.

L’Audiencia Nacional cita
un alcalde d’IU per injúries

al monarca espanyol
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