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● –Quina serà la seva
marca personal com a
nou director del Memo-
rial Democràtic?

–«La lletra d de demo-
cràcia. La m de memòria
és molt important, però
vull fer més gran la d per
tres raons: perquè en ser
politòleg hi sóc especial-
ment sensible; perquè la
història ha de ser cada cop
més feta pels ciutadans i
no només pel poder, i per-
què la memòria històrica
és important per lluitar per
un futur més democràtic i,
en canvi, el passat s’ha
d’explicar però ja no es pot
canviar. La memòria his-
tòrica ha d’estar al servei
dels valors democràtics.»

–La feina del Memo-
rial ha quedat massa
centrada en la recupera-
ció de la memòria?

–«Sí. Primer, teníem
l’obligació de no oblidar
els fets i l’objectiu està
sent complert. Precisa-
ment la programació d’ac-
tes pel 2009 estarà dedica-
da a l’exili. Tanmateix, jo
voldria introduir algun ac-
te per la reconciliació de-
mocràtica amb elements
de la guerra, l’exili i l’opo-
sició al franquisme. L’acte
s’ha de pensar molt bé per-
què sigui realment plural i
democràtic i ha de servir
per tancar ferides. Això sí,
perdonar però no oblidar.»

–Com i amb qui es fa-
ria aquest acte de recon-
ciliació democràtica?

–«La transició va ser
l’expressió d’una primera
reconciliació democràtica
amb la institució d’un sis-
tema constitucional ho-
mologable a les democrà-
cies liberals. Però, des del
punt de vista dels valors i
de la memòria, no s’ha fet
prou. Vam pactar una am-
nistia, no una amnèsia. La
reconciliació plena no ar-
ribarà fins que cada una de
les víctimes de la dictadu-
ra franquista tinguin el re-
coneixement públic i de-
mocràtic que mereixen.»

–Algunes d’aquestes
víctimes formaran el
Consell de Participació,
un òrgan format per unes
50 o 80 entitats. Tindrà

un caràcter vinculant o
serà un aparador?

–«L’important és la de-
mocràcia i, per tant, cal en-
fortir la participació de la
societat civil. El Consell de
Participació serà fonamen-
tal per al Memorial, però no
prendrà decisions ni asses-
sorà perquè ja hi ha altres
organismes per fer-ho.
Tanmateix, serà un consell
impulsor de dinàmiques i
propostes de treball. A
més, la seva existència serà
garantia d’una manera de
fer bé les coses.»

–I, per exemple, enti-
tats crítiques com la Co-
missió de la Dignitat hi
seran presents?

–«Fins a mitjan de fe-
brer no podré dir-ho. Tinc
una idea inicial i encara
per consensuar sobre la
composició de les 80 enti-
tats del Consell de Partici-
pació: 30 serien entitats
lligades a la memòria his-

tòrica; 20 serien associa-
cions importants durant el
franquisme i la transició
com els col·legis profes-
sionals, el moviment ve-
ïnal o els sindicats; 20, del
món de la cultura i la uni-
versitat, i, finalment, 20
dels mitjans de comunica-
ció. En tot cas, escoltar
què diguin les entitats de la
memòria tindrà per mi una
especial rellevància.»

–Algunes han criticat
que el Memorial vol
«patrimonialitzar» la
memòria i afavorir enti-
tats menys crítiques.

–«Estic segur que ho so-
lucionarem i no hi haurà
cap conflicte. La Comissió
de la Dignitat o qualsevol
entitat crítica ha d’entrar
en la dinàmica de prendre
les decisions per consens.
I si jo ho incompleixo,
també voldré que m’ho di-
guin. Per això no hi haurà
cap problema amb les enti-

tats i els partits. A més, jo
no tanco la porta a ningú.
Només cal tenir un diputat
al Parlament perquè el
Memorial ho tingui en
compte. Hem de respectar
totes les opcions que el po-
ble català ha escollit.»

–També amb partits
molt crítics amb la llei
de memòria democràti-
ca com PP o UDC?

–«Jo o altres diputats
podem tenir una posició
particular sobre la llei però
l’hem de respectar i defen-
sar perquè som càrrecs pú-
blics. Tanmateix, el Me-
morial ha d’intentar ser
una institució de consens.
Per sort, a Catalunya, el
ventall de forces que va
lluitar per un sistema de-
mocràtic és gran i facilita
molt les coses. La immen-
sa majoria del poble català
vota partits que s’identifi-
caven amb l’oposició de-
mocràtica al franquisme.»

–Precisament alguns
partits polítics s’han
queixat que el Memorial
no ha fet prou crítica a
la violència a la rere-
guarda republicana?

–«No estic d’acord amb
aquest debat. Dir què van
fer els incontrolats de la
FAI o la repressió estali-
nista no és ara el nostre de-
bat perquè no tenim la
missió de fer una interpre-
tació veritable sobre els
fets. Això és feina dels his-
toriadors. Molts innocents
van morir assassinats en
els dos sectors. I ho con-
demnem. Però uns ja van
ser homenatjats i els altres
encara estan oblidats.»

–Un any després
d’aprovar-se la llei, l’ob-
jectiu era «visualitzar»
el Memorial amb un es-
pai físic. Ja el tenen?

–«A mitjà termini vo-
lem un edifici al centre de
Barcelona com a seu del
Memorial. Però abans que
acabi la legislatura la prio-
ritat número u és tenir una
seu provisional per acon-
seguir una major presència
pública. Guanyi qui gua-
nyi les properes eleccions
ha de tenir clar que el Me-
morial és una institució ir-
reversible i que mereix el
màxim reconeixement.»

En la seva primera entrevista en premsa, Caminal anuncia que vol organitzar un acte per la
«reconciliació democràtica» que reculli elements de la guerra, l’exili i l’oposició al franquisme

«Guanyi qui guanyi les properes
eleccions ha de tenir clar que
el Memorial és irreversible»

Miquel Caminal. DIRECTOR DEL MEMORIAL DEMOCRÀTIC

SERGI PICAZO / Barcelona

� De Comorera a Caminal. El nou director del Memorial
Democràtic, Miquel Caminal (Barcelona, 1952), proposa
un canvi de rumb per a una institució que ha estat observa-
da amb lupa des del naixement. Caminal és catedràtic de
ciència política de la UB i autor de nombroses obres sobre
nacionalisme i federalisme. A més, va rebre un premi per la
seva tesi sobre el comunista Joan Comorera.

e estripat el paper que tenia escrit per pu-
blicar avui en aquesta secció just després
de veure els moments inicials de la trans-

missió del partit Catalunya-Colòmbia ofert per
TV3. Crec que les imatges (m’estalvio d’entrar en
tots els detalls) són la metàfora perfecta de la situa-
ció política i social que viu el nostre país: la parado-
xa rampant. Després d’una colla d’anys fent passar
bou per bèstia grossa; és a dir, fent creure que un
partit amistós per Nadal ens acostava a la condició
de país esportiu, hem aconseguit buidar el camp de
seguidors. Ahir van ser 30.000 espectadors, una en-
trada pròpia d’un Barça-Xakhtar; és a dir, la pitjor
de la temporada. I encara sort que hi havia els se-
guidors de l’equip visitant, que en algunes imatges
semblaven l’equip local. El camp buit és la metàfo-
ra perfecta del país buit. Hem gastat les energies
dels que voldríem seleccions oficials catalanes en
partits sense valor real, i al cap dels anys els partida-
ris de les seleccions oficials s’han cansat de la co-
mèdia i no fan acte de presència. I els no partidaris,
òbviament, tampoc. És la gran paradoxa que s’es-
tén per tot el país. Acaben exigint que s’acompleixi

l’Estatut els que voldrien que Catalunya fos un es-
tat europeu. Acaben exigint un finançament just els
que fa dècades que denuncien l’espoli fiscal. I al fi-
nal, acaben consolidant-se els estatuts retallats, els
acords de finançament insuficients i els partits
amistosos. I tothom a posar-hi bona cara i a creure’s
que estem millor que mai i que qualsevol episodi
anterior va ser pitjor.

Algú s’hauria de preguntar on són el mig milió
de catalans que han signat a favor de les seleccions
catalanes. Com que no és imaginable que les signa-
tures siguin falses, cal creure que hi ha hagut un vot
de càstig. No sé ben bé a qui va adreçat el càstig, pe-
rò em temo que ha d’anar repartit. Als polítics, pri-
mer de tot, que ens han fet creure que l’esport no té
a veure amb la política, però que legislen en contra
de les seleccions oficials catalanes o no se’n surten
de legislar-ne a favor. Perquè si no és política, l’es-
port és matèria jurídica, i la justícia es basa en la le-
gislació vigent aprovada o desaprovada pels polí-
tics.

I la societat catalana també hi té una part impor-
tant de responsabilitat. Primer de tot, per no haver-
se plantat davant l’enganyifa. Els jugadors bascos
s’han plantat i la gent els ha fet costat; aquí, un posi-
cionament així, seria imaginable? Milers i milers
de nens catalans han crescut amb la idea que no
s’havia d’anar contra la selecció espanyola perquè
el que calia era anar a favor de la selecció catalana.
Què en pensen, els nostres dirigents, de la cara que
fan aquests nens quan veuen un camp buit, els mi-
llors jugadors absents i els presents que ni tan sols
dissimulen fent veure que se saben Els Segadors?
Estem creant una generació que viu en la paradoxa
d’un país inexistent; de moment ho veuen en l’es-
port i de més grans ho veuran en la política. Un país
de camp buit. Una Catalunya colombiana, que ja
està bé: «...que el amor que tú me dabas, se ha con-
vertido en dolores...»
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