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ELS PAPERS DE SALAMANCA
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� 18 de gener del 1978. El
senador Josep Benet recla-
ma que es conservi la docu-
mentació de la repressió
franquista.

� 18 de març del 1980.
Proposició no de llei en què
es demana la reclassificació
dels fons i que es retornin
íntegrament a la Generalitat
de Catalunya els que li per-
tanyen.

� 18 de novembre del
1982. Un conveni entre el
govern català i el Ministeri
de Cultura permet inventa-
riar la documentació de la
Generalitat a l’Arxiu de Sa-
lamanca. El desembre del
1986 es tanca el procés amb
l’inventari de 507 lligalls.

� 15 de març del 1995. El
govern socialista acorda que
els papers es retornin, deci-
sió que no s’arriba a execu-
tar i origina la polèmica que
s’ha mantingut fins avui.

� Novembre del 2000. Els
governs espanyol i català
creen una comissió tècnica
per analitzar el futur dels
papers arran de les deman-
des del Parlament de Cata-
lunya.

� 30 de gener del 2002. Es
constitueix la Comissió de
la Dignitat.

� Juny del 2002. La comis-
sió tècnica acaba la feina
sense acord i amb dos dictà-
mens. Els historiadors no-
menats pel Patronat de la
Junta d’Arxius volen mante-
nir els papers a Salamanca;
els designats per la Genera-
litat es decanten pel trasllat.

� 22 de juliol del 2002. El
Patronat de l’Arxiu de la
Guerra Civil, presidit per la
ministra Pilar del Castillo
(PP), rebutja el trasllat de
documents a Catalunya per

preservar la unitat de l’ar-
xiu.

� 15 d’octubre del 2002.
Milers de persones es con-
centren a Barcelona en un
acte per reivindicar el retorn
dels arxius.

� 18 de maig
del 2004. El
Congrés aprova
una proposició
no de llei socia-
lista que insta el
govern a nego-
ciar abans de fi-
nal d’any una
solució al con-
tenciós.

� 15 de juny
del 2004. El Pa-
tronat de l’Arxiu
de la Guerra Ci-
vil acorda nome-
nar una Comis-
sió d’experts per
analitzar la peti-
ció de la Gene-
ralitat de recupe-
rar els papers.

� 22 de desem-
bre del 2004. El
Parlament de
Castella i Lleó
reforma dues
lleis per impedir
la sortida de do-
cuments de l’Ar-
xiu de Salaman-
ca. El govern hi
va recórrer en contra davant
del Tribunal Constitucional.

� 23 de desembre del
2004. El Comitè d’Experts
emet un dictamen que reco-
mana retornar a Catalunya
els papers.

� 28 de desembre del
2004. La ministra de Cultu-
ra, Carmen Calvo (PSOE),
diu que el govern assumeix
l’informe dels experts i que
tornarà a la Generalitat els
documents espoliats durant

la Guerra Civil.

� 15 d’abril del 2005. El
Consell de Ministres aprova
el projecte de llei de restitu-
ció a la Generalitat dels pa-
pers i la creació del Centre
Documental de la Memòria

Històrica a Salamanca.

� 11 de juny del 2005. De-
senes de milers de persones
es manifesten a Salamanca
contra el trasllat dels arxius.

� 17 de juny del 2005.
L’Audiencia Nacional des-
estima la immobilització
cautelar dels fons documen-
tals de l’Arxiu de Salaman-
ca que havia demanat Cas-
tella i Lleó.

� 15 de setembre del

2005. El Congrés aprova,
amb el vot favorable de tots
els partits (excepte el PP), el
projecte de llei de restitució
dels papers.

� 3 de novembre del 2005.
Aprovació definitiva de la

llei al Senat.

� 18 de novem-
bre del 2005.
Entra en vigor la
llei, que marca
un termini de
tres mesos per a
la devolució dels
documents i
d’un any per
crear i posar en
marxa el Centre
Documental de
la Memòria His-
tòrica, amb seu a
Salamanca.

� 12 de desem-
bre del 2005. La
Junta de Castella
i Lleó presenta
un recurs d’in-
constitucionalitat
contra la llei da-
vant el Tribunal
Constitucional.

� 3 de gener
del 2006. Unes
4.000 persones
es manifesten a
Salamanca con-
tra el trasllat.

� 19 de gener del 2006.
Els documents surten final-
ment de Salamanca i es tras-
lladen al Ministeri de Cultu-
ra de Madrid.

� 20 de gener del 2006.
L’Audiencia Nacional ac-
cepta un recurs de l’Ajunta-
ment de Salamanca i paralit-
za el trasllat a Catalunya.

� 26 de gener del 2006.
L’Audiencia Nacional aixe-
ca la suspensió i autoritza
finalment el trasllat.

� 31 de gener del 2006.
Els papers arriben a l’Arxiu
Nacional de Catalunya, a
Sant Cugat.

� 5 de febrer del 2006. El
Palau Moja obre l’exposició
dels papers retornats, que
després farà un itineri per
tot el país.

� 20 de febrer del 2006. El
ple del Tribunal Constitu-
cional denega les mesures
cautelars que havia sol·lici-
tat la Junta de Castella i
Lleó per ajornar fins a la re-
solució dels recursos el tras-
llat de la documentació.

� 9 d’octubre del 2006. El
Tribunal Constitucional re-
butja el recurs d’empara in-
terposat pel PP contra la de-
cisió de la mesa del Congrés
d’admetre a tràmit el projec-
te de llei de restitució dels
papers a la Generalitat.

� 8 d’octubre del 2007.
Moció al Congrés de la Co-
missió de la Dignitat per re-
clamar el retorn dels papers
privats.

� 21 d’octubre del 2007.
Acte concert reivindicatiu al
Palau Sant Jordi organitzat
per la Comissió de la Digni-
tat.

� 30 de gener del 2008. La
Generalitat publica la llista
de privats, empreses i asso-
ciacions amb documentació
confiscada pendent de retor-
nar.

� 8 de febrer del 2008. La
Comissió de la Dignitat pre-
senta un requeriment al Mi-
nisteri de Cultura perquè en
el termini d’un mes traslladi
a Catalunya els set lligalls
pendents del primer lliura-
ment i perquè torni a co-
mençar el procés de retorn
dels dos milions de docu-
ments de particulars i enti-

tats pendents.

� 26 de març del 2008. El
Ministeri de Cultura admet
en una carta que els set lli-
galls que tenien retinguts a
Madrid des del 2005 «no
ofereixen cap dubte respecte
de la seva atribució».

� 12 d’abril del 2008. La
Comissió de la Dignitat ce-
lebra a la Seu Vella de Llei-
da un nou acte reivindicatiu.
Es recupera la figura d’El
més petit de tots, icona crea-
da per l’escultor barceloní
Miquel Paredes, símbol de
la lluita contra el feixisme a
la Guerra Civil.

� 19 de juny del 2008. El
conseller Tresserras admet
dubtes sobre l’emplaçament
definitiu que haurien de te-
nir alguns dels papers. Ma-
ría José Turrión és nomena-
da primera directora del
Centre de la Memòria His-
tòrica.

� 11 de juliol del 2008. El
govern i l’Estat acorden el
retorn immediat de les set
caixes de papers pendents
de la primera remesa i co-
mençar a treballar en els dos
milions de documents que
encara hi havia a l’arxiu
castellà.

� 17 de juliol del 2008. Es
reuneix la comissió mixta
Ministeri-Generalitat, que
acorda l’inici de les activi-
tats del grup de treball per
identificar i digitalitzar la
documentació pendent de
retornar de particulars, enti-
tats, partits i sindicats.

� 1 d’agost del 2008.
L’Arxiu Nacional de Catalu-
nya rep la resta de papers
que havien de tornar el
2006. Tresserras assegura
que els primers documents
de particulars seran retornats
abans que acabi el 2008.

EL RETORN, PAS A PAS

Un acte reivindicatiu i part dels papers. / R.L. / G.M.


