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La recuperació de la me-
mòria històrica va comen-
çar en una riera de Gurb
(Osona) entre sorra, pe-
dres i ossos. I continuarà
en un laboratori amb un
grup d’arqueòlegs i foren-
ses i tot d’anàlisis d’ADN.
La investigació, pública i
sense secrets, només vol
amagar-se d’un element:
la crispació política.

«És una qüestió huma-
nitària, amb independèn-
cia dels bàndols i les ideo-
logies.» L’historiador An-
toni Segura, membre de la
comissió de Gurb, opina
que, «malgrat que s’està
polititzant, la llei de fosses
només intentarà dignificar
les despulles dels morts i
restituir-les als familiars».
L’especialista considera
que en aquest cas «tot s’ha
fet com s’havia de fer». La
fossa estava documentada,
diversos testimonis havien
confirmat que els quatre
soldats de Gavà havien
quedat enterrats allà i
l’Ajuntament de Gurb i el
propietari de la finca s’ha-
vien posat d’acord. Per

tant, segons Segura, «es
treballava sobre segur».

«El 90% no s’obriràn»
La prova pilot permetrà
elaborar un protocol d’ac-
tuació en fosses comunes
futures, tot i que, com
apunta Antoni Segura, «el
90% de les fosses no
s’obriran mai». El govern
no pot ni té cap intenció
d’obrir les 179 fosses co-
munes certificades fins ara
arreu de Catalunya. La cap

de la Unitat de Desapare-
guts i Fosses Comunes de
la direcció general de la
Memòria Històrica de la
Generalitat, Queralt Solé,
va deixar clar que per obrir
una fossa caldran uns re-
quisits bàsics: reclamació
dels familiars i existència
de dades historiogràfiques
que certifiquin l’emplaça-
ment de la fossa.

Llapis, botons i bales
Les restes dels soldats re-

publicans Gabriel Ivern,
Antoni Olivella, Josep
Roig i Joan Solé estan ara
una mica més a prop de
tornar al seu Gavà natal,
gairebé 70 anys després
d’haver estat mobilitzats
per combatre les tropes
franquistes. Un cop supe-
rada la primera fase d’ex-
cavacions arqueològiques,
ara queden uns quants me-
sos fins que els laboratoris
de la UAB i la UB determi-
nin la identitat dels tretze

cadàvers. Al costat dels
ossos es van trobar bales,
botes, culleres, llapis, im-
perdibles i una ampolla de
farmàcia amb un missatge
a dins. Com explica Segu-
ra, «el vidre es conserva
bé, però el paper que hi ha
dintre està molt deterio-
rat». Durant la Guerra Ci-
vil era freqüent col·locar al
costat dels cadàvers dels
soldats missatges amb les
seves dades personals, ja
que la majoria no solien
dur plaques.

Els investigadors van
confirmar que totes les
restes pertanyen a homes, i
que dos eren molt joves.
Els cossos estaven col·lo-
cats els uns sobre els al-
tres. Alguns dels cadàvers
tenen fractures que po-
drien haver estat causades
per bales, i en cinc s’obser-
va un traumatisme cra-
nioencefàlic per tret al cap.
Això desmuntaria la tesi
que van morir a causa d’un
obús, i tot i que ningú vol
remoure aquest tema, po-
drien haver estat ajusti-
ciats.

Els familiars podran enterrar dignament a final d’any les restes recuperades de la fossa de Gurb

Els quatre soldats de Gavà
● Res de política. Malgrat les crítiques del PP i
els dubtes de CiU sobre la llei de fosses –en trà-
mit al Parlament–, les famílies dels quatre sol-
dats de Gavà enterrats a la fossa comuna de
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Diversos moments dels treballs d’exhumació d’una fossa comuna amb restes de soldats del bàndol republicà a Gurb, a prop de Vic. / MARC RIERA / ACN

● La caiguda de València l’any 1939
va desencadenar la repressió franquis-
ta: milers de presos, uns 25.000 morts i
centenars d’exiliats. D’aquell horror,
avui en queden físicament poques pro-
ves. Una és la fossa comuna del ce-
mentiri de València. Des que es va des-
cobrir, la mobilització ciutadana inten-
ta salvar l’única fossa no destruïda pels
governs municipals, i s’ha aconseguit
una ordre judicial de paralització de les
obres de construcció de 1.030 nínxols
sobre la fossa, després d’haver-se pre-
sentat un contenciós administratiu

Gurb no volen entrar en polèmiques. «Fa 69
anys que anem fins allà, però ara ja som grans»,
explica Montserrat Martínez, néta del soldat
Joan Solé, un dels tretze homes que van morir
en una trinxera l’any 1939. Les restes eren fins

contra l’Ajuntament de València. En el
marc de la campanya, el Fòrum per la
Memòria del País Valencià va presen-
tar dijous a Barcelona la investigació
El genocidi franquista a València. Les
fosses silenciades del cementiri, publi-
cat per Icària. El llibre, coordinat per la
presidenta del Fòrum, Empar Salva-
dor, i prologat per la periodista Núria
Cadenes, és un document històric
d’una gran vàlua que demostra «el ge-
nocidi silenciat fins avui» de milers de
republicans durant el període comprès
entre 1939 i 1945.

ara en un indret poc accessible, amb risc d’es-
llavissades i en una finca particular. Un cop ex-
humats els cadàvers i pendents de les anàlisis
d’ADN, els familiars esperen que podran fer un
funeral digne a Gavà a final d’any.

La fossa «silenciada» de València

Un monòlit a
Ogassa reconeix
la lluita de
Xirinacs per la
nació catalana
● Ogassa. Un monòlit de
granit amb una X mar-
cada, descobert ahir a
Ogassa (Ripollès), re-
corda la figura de Lluís
Maria Xirinacs i la seva
lluita per la nació cata-
lana al pla de Can Pe-
got, lloc on va morir.
L’escultura simbolitza
«el quilòmetre zero per
la independència i la
dignitat del país», en
paraules del seu autor,
Jaume Rodri, escultor i
amic de l’exsenador.
Rodri va criticar dura-
ment el «mediocre» pa-
norama polític actual i
va explicar que, per al
monòlit, havia decidit
ressaltar la X, que en la
cultura xinesa simbolit-
za els homes rectes i
bons. El reconeixement
l’impulsava la Funda-
ció Randa, Germanies i
altres col·lectius rela-
cionats amb Xiri-
nacs. / ACN

La ponència del
PP evitarà els girs
catalanistes
● Barcelona. La ponència
que el PP a Catalunya
debatrà en el congrés
–del 4 al 6 de juliol–
evitarà les etiquetes que
havien debatut en con-
vocatòries anteriors
com la del «gir catala-
nista» que pretenia fer
Josep Piqué. En aquest
sentit, es defineix Cata-
lunya com a «comuni-
tat autònoma» i el Partit
Popular com a forma-
ció «centrista», i es rei-
vindica el paper de la
Constitució Espanyola.
El text estratègic, titulat
Centrats en Catalunya,
també censurarà «el
pensament únic» que, a
parer seu, pretenen im-
posar la resta de partits
catalans. / EFE

Puig diu que el
99% de CDC és
sobiranista
● Barcelona. «A CDC un
99% són sobiranistes.»
Així ho va assegurar el
secretari general adjunt
de CDC, Felip Puig,
que es va mostrar con-
vençut que durant
aquest segle XXI Ca-
talunya haurà d’afron-
tar «la resolució de la
conllevancia del pro-
blema amb Espa-
nya». / ACN


