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ELS PAPERS DE SALAMANCA

«Estem davant d’un acte
de justícia, reparació i tam-
bé de normalitat», asse-
nyalava ahir el conseller de
Cultura i Mitjans de Co-
municació, Joan Manuel
Tresserras, amb un dels lli-
bres retornats entre les
mans, un exemplar dels
poemes La nau que el seu
autor Ventura Gassol dedi-
ca a Rovira i Virgili i que
va ser confiscat de la bi-
blioteca de l’escriptor tar-
ragoní durant la Guerra Ci-
vil. Llibres com aquest,
sense valor històric ni lite-
rari però d’una forta càrre-
ga simbòlica van ser retor-
nats ahir a Catalunya
d’acord amb la llei aprova-
da el novembre del 2005,
que va permetre un any
després el retorn dels pri-
mers documents confis-
cats: arxius històrics de la
Generalitat i el Parlament
de Catalunya.

Els llibres
Ara, dos anys més tard,
l’Estat ha lliurat la docu-
mentació privada que cor-
respon a entitats, sindicats,
associacions i particulars
com és el cas d’aquesta
primera remesa de 120 lli-
bres que a més dels 75 que
pertanyien a Rovira Virgili
n’hi ha 15 més del polític i
advocat Antoni Xirau; 11
del sindicat CNT Barcelo-
na; 5 de l’Ateneu Polyte-
chnicum (centre fundat per
professors destituïts de
l’Escola Industrial de Bar-
celona); 4 de l’historiador
Lluís Nicolau d’Olwer; 3
del pedagog Pau Romeva i
Ferrer, i 3 més que corres-
ponien al periodista Mi-
quel Guinart i Castellà; el
president del Consell de
l’Escola Nova Unificada
(CENU), Joan Puig i Elias,
i finalment al diari La Hu-
manitat. Tots aquests lli-
bres han estat digitalitzats
a Salamanca d’acord amb

la llei del 2005 abans de ser
retornats. A partir d’ara
l’administració es posarà
en contacte amb els pro-
pietaris dels llibres perquè
o bé facin la sol·licitud del
llibre o en facin la cessió a
l’Arxiu Nacional de Cata-
lunya.

Falten 1.200 caixes
Però el procés de retorn en-
gegat el gener del 2006 en-
cara no s’ha acabat. El con-
seller de Cultura i Mitjans
de Comunicació, tot i ad-

metre el retard en el retorn
dels documents, explicava
que el lliurament d’aques-
ta primera remesa és una
mostra del compromís
amb l’Estat perquè els pa-
pers de privats comences-
sin a arribar a Catalunya
abans de final d’any. «El
procés s’ha desencallat i el
que fem és simplement
complir la llei i el ritme és
bo», afegeix.

Sense presses però sen-
se pausa. Així serà el tre-
ball a partir d’ara segons

s’interpreta de les paraules
del conseller, ja que es cal-
cula que encara han d’arri-
bar de Salamanca unes
1.200 caixes amb docu-
mentació de particulars.
Un volum que haurà de de-
terminar una comissió
d’arxivers que treballa a
Salamanca visualitzant un
volum de 20.000 docu-
ments per trobar senyals
que en certifiquin la pro-
pietat. Un procés que tot fa
pensar que durarà un any
més.

Arriben els primers «papers» privats
La primera remesa està formada per 120 llibres, bona part dels quals pertanyien a l’escriptor Rovira i Virgili

● La primera remesa de documentació
privada confiscada durant la Guerra Civil
i que es conservava a l’Arxiu General de
la Guerra Civil Espanyola a Salamanca és

Tresserras, al fons, amb els 120 llibres retornats dilluns. / JUANMA RAMOS

● L’Audiencia Nacional ha donat el vistiplau al
trasllat a Catalunya d’unes 507 caixes amb docu-
ments de l’arxiu de Salamanca confiscats a la Gene-
ralitat i a particulars durant la Guerra Civil. L’Au-
diència legitima l’ordre del Ministeri de Cultura del
18 de gener del 2006 que n’autoritzava l’entrega.
En la seva sentència, la secció setena de la sala con-
tenciosa administrativa desestima, així, el recurs de
l’Ajuntament de Salamanca reclamant la nul·litat
d’aquesta ordre ministerial, que autoritzava el tras-
llat a Catalunya de documents de l’Arxiu General
de la Guerra Civil espanyola en entendre que va
prescindir «totalment i absolutament» del procedi-
ment legalment establert. El recurs del consistori
qüestionava també la constitucionalitat de la llei
21/2005, en què es recolza la citada ordre ministe-
rial, per la qual cosa convidava a impugnar-la al
Constitucional. L’Audiència considera que s’han
complert tots els requisits per a la selecció dels do-
cuments que, en virtut de l’ordre ministerial recor-
reguda, van ser extrets de l’arxiu de Salamanca i
traslladats posteriorment a Catalunya.

D’altra banda, l’Audiència va advertir ahir també
que la llei discrimina els «espanyols no catalans»
que també vulguin recuperar documents confiscats
que es troben a l’arxiu de Salamanca. Entén que
aquests no poden recuperar els documents ja que la
llei 21/2005 només afecta els papers catalans.
S’apunta que «seria desitjable que, al més aviat pos-
sible, el legislador de la mateixa manera que ha fet
amb els documents de persones naturals confiscats
a Catalunya a causa de la Guerra Civil de 1936 a
1939, i en honor de la preservació d’aquest dret (...)
a la igualtat reconegut en l’article 14 de la Constitu-
ció, regulés igualment la restitució dels documents
que van confiscar a les persones naturals a la resta
d’Espanya i en circumstàncies similars».

● La Comissió de la Dignitat considera que aquest
lliurament és només un «tast», que s’anirà repetint
al llarg de l’any en petites transferències, a mesura
que avanci el procés d’identificació i digitalització
dels documents, segons indica el seu portaveu, Jo-
sep Cruanyes. Calia fer un gest polític abans que
acabés l’any, tal com s’havia compromès, però la
quantitat de documentació que ha de tornar a Cata-
lunya procedent de l’arxiu de Salamanca encara és
molta. La Comissió de la Dignitat especifica que
aquests lligalls van ser «retornats amb 910 dies de
retard sobre el previst en la llei de retorn».

EMMA ANSOLA / Sant Cugat del Vallès des de dilluns a l’Arxiu Nacional de Cata-
lunya. El conjunt el formen 120 llibres, 75
dels quals formaven part de la biblioteca
privada de l’escriptor, historiador i polític
Antoni Rovira i Virgili. Aquest és un pas

més del llarg procés de retorn que es va
iniciar el gener del 2006 amb el lliurament
dels arxius de la Generalitat. Però encara
no hi són tots. Resten pendents unes 1.500
caixes, aproximadament, que contenen

documentació privada de partits polítics,
associacions, sindicats, entitats i particu-
lars que, un cop digitalitzades a Salaman-
ca, es calcula que retornaran a Catalunya
al llarg de l’any 2009.
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