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● Quina és la finalitat
del llibre El genocidi
franquista a València?

–«Hem pretès que els
noms de totes aquelles
persones que van assassi-
nar o que van morir a causa
de les condicions de vida
que els van imposar per
haver defensat la llibertat i
la democràcia no es per-
dessin. Ens semblava una
injustícia molt gran que ni
tan sols se sabessin els
noms de persones que ha-
vien estat segrestades, tor-
turades o apallissades fins
a morir, i després llança-
des com gossos a les fos-
ses i condemnades a l’o-
blit.»

–No s’hauria d’haver
fet abans?

–«Aquest treball l’hau-
ria d’haver fet fa anys la
mateixa administració.
Però ha hagut de ser el Fò-
rum el que ho fes a partir

del 2005. Hem intentat
omplir un buit alhora que
denunciàvem l’immens
horror que va ser la dicta-
dura franquista. Però, a
més, el llibre vol ser un ho-
menatge a les víctimes i
una denúncia de fins a on
pot arribar el feixisme.»

–El títol parla de «ge-
nocidi»...

–«Lògicament. Si tenim
en compte que a Nurem-
berg van ser definits com a
crims contra la humanitat,
els assassinats i altres
agressions contra la pobla-
ció civil o les persecucions
per motius polítics, aquí és
igual. El franquisme es va
valer de tota una estructura
repressiva perfectament
planificada, amb presons,
exèrcit, policia, institu-
cions, ordes religiosos, Fa-
lange... per fer desaparèi-
xer gairebé 25.000 perso-
nes (totes documentades),
que van ser llançades a sis

immenses fosses comunes
entre el 1939 i el 1945 al
cementiri de València.»

–Per què s’hi han inte-
ressat més els mitjans
internacionals que no els
de Madrid?

–«El tema va ser desco-
bert i denunciat en ple de-
bat de la llei de la memòria
que blinda la impunitat
dels responsables i col·la-
boradors del genocidi
franquista. Cal no estra-
nyar-nos, doncs, que hagin
fet mans i mànigues per
minimitzar l’afer. És molt
difícil justificar la impuni-
tat quan estem parlant de
tants milers de morts do-
cumentats en una sola ciu-
tat. De fet, es va haver de
crear la primera Comissió
de la Veritat de l’Estat es-
panyol, composta per dife-
rents personalitats de dife-
rents països, per interna-
cionalitzar les fosses i
treure-les del bloqueig in-

formatiu.»
–Quina resposta heu

tingut de les institucions
valencianes?

–«Senzillament, cap.
Han intentat actuar des del
principi, per tots els mit-
jans, com si les fosses no
existissin, mirant cap a
l’altre cantó. I això que
l’esquerra va governar la
ciutat durant catorze anys
d’ençà de la mort de Fran-
co.»

–Què espereu trobar
en futures investiga-
cions?

–«L’estudi no ha fet més
que començar. Ara tot de-
pendrà que les institucions
vulguin implicar-s’hi. De
moment, no crec que ho
facin, però estic convençu-
da que un dia o altre ho fa-
ran. Aquest assumpte no té
marxa enrere.»

–Però l’arquebisbe de
València no pretén fer
un macrosantuari de re-

cord als catòlics morts?
–«Aquest projecte és

una cortina de fum per
desviar l’atenció i, de pas-
sada, retre homenatge per-
manent als dos-cents reli-
giosos morts tot ignorant
els 26.300 morts republi-
cans. Si no fos per la tragè-
dia que significa, faria riu-
re aquesta desproporció.
L’Ajuntament, que tant
s’entesta a destruir l’única
fossa que queda intacta,
cedeix 3.500 m² de terreny
públic en el lloc més car de
València per a la seva
construcció. No podem
oblidar que moltes de les
víctimes del franquisme
havien estat empresona-
des en edificis religiosos.

Cal dir que la implicació
de l’Església catòlica en la
repressió franquista va ser
total.»

–Com us ha afectat
personalment tota
aquesta història?

–«És molt difícil docu-
mentar tants milers de per-
sones mortes, entre les
quals hi ha milers de xi-
quets i xiquetes morts de
fam, sense quedar-ne afec-
tats. Personalment, mai
hauria volgut conèixer
aquesta situació. Ara és un
consol pensar que potser
hem contribuït a fer que no
torni a succeir. Però mal-
auradament sabem que no
en podem estar de tot se-
gurs.»

La presidenta del Fòrum de la Memòria del País Valencià presenta el llibre denúncia sobre
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«El bloqueig informatiu busca la
impunitat dels responsables»
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