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● La feina a fer de l’encara
inexistent Memorial De-
mocràtic sembla inacaba-
ble. Just un any després que
s’aprovés la llei al Parla-
ment, el llistat de deures té
subratllat en vermell l’in-
ventari de símbols fran-
quistes, l’aprovació de la
llei de fosses i la consolida-
ció de la xarxa d’espais de
memòria. El primer objec-
tiu, però, ha de ser, amb pa-
raules de la directora gene-
ral del Memorial Democrà-
tic, Maria Jesús Bono, «vi-
sualitzar el projecte» amb
una seu física a Barcelona i
una nova direcció.

El 24 d’octubre de 2007
va ser un dia històric al Par-
lament de Catalunya.
L’aprovació de la llei del
Memorial Democràtic va
fer embogir d’alegria i jus-
tícia una quinzena d’avis
represaliats pel franquisme
després de setanta-un anys
de derrotes i maltracta-
ments. Ara, dotze mesos

després, s’ha fet molt (ve-
geu el quadre adjunt), però
queda encara molt a fer.
Abans de final d’any, s’ha
d’escollir un director, no-
menat pel govern a propos-
ta del conseller Joan Saura;
i al gener, el consell de par-
ticipació –òrgan format per
entre 50 i 80 entitats– i la
junta de govern comença-
ran a funcionar.

Els objectius per al 2009
seran aprovar la llei de fos-
ses –durant el primer tri-
mestre de l’any– i tancar el
cicle de commemoracions
sobre la Guerra Civil amb
desenes d’activitats centra-
des en la recuperació de la
memòria de l’exili republi-
cà i un homenatge al Win-
nipeg, el vaixell que el poe-
ta xilè Pablo Neruda va po-
sar a disposició dels repu-
blicans.

«Tancar les ferides»
Lluny de voler reobrir feri-
des del passat, Maria Jesús
Bono explica que cal «tan-

car-les» gràcies al fet que
ara «podem anar més enllà
dels pactes de la Transi-
ció». En el fons, la idea del
Memorial és «conèixer el
passat per encarar el futur»
ja que «la gent jove dema-
na el dret a conèixer». Bo-
no no entén les crítiques de
la dreta, tot i que creu que
«CiU ha fet una evolució i
està a favor dels aspectes
de fons».

Esquerra vs. Iniciativa
Un dels conflictes més
greus pel Memorial durant
l’any ha estat el xoc de
trens amb la Comissió de
la Dignitat –que no fou
convidada a una reunió
amb la néta de Companys–
i Esquerra –perquè ICV no
va demanar l’anul·lació
directa del judici a l’expre-
sident–. Bono assegura
que treballa en favor d’en-
titats «de tots els colors» i
critica que s’intenti «patri-
monialitzar una memòria
que ha de ser plural».

El Memorial Democràtic centra
2009 en l’exili i la llei de fosses

Just un any després d’aprovar la llei al Parlament, encara queda molta feina a fer:
tenir una seu física, escollir un nou director i fer l’inventari de la simbologia franquista
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● La Generalitat ha invertit en les activi-
tats del Memorial Democràtic durant
l’any 2008 prop de cinc milions d’euros.
En els austers pressupostos de contenció
de l’any que ve, aquesta xifra fins i tot
s’incrementarà. «És veritat que estem en
crisi i que la prioritat són les polítiques
socials», reconeix Bono. I continua
dient: «Però els valors cívics són molt
importants per construir una societat de-

� Cens de
desapareguts.
Informe sobre els 2.500
desapareguts a
Catalunya durant la
guerra i la postguerra.

� Mapa de fosses
comunes. Localització
de 178 fosses amb
soldats i civils enterrats
arreu de Catalunya.

� Llei de fosses i
exhumació de Gurb.
Projecte de llei sobre
dignificació i
exhumació de fosses,
que inclou la prova
pilot a la de Gurb.

� Xarxa d’Espais de
Memòria. Recuperació
de refugis, rutes o
trinxeres de la Batalla
de l’Ebre i de la
Catalunya Central.

� Museus i centres
d’investigació.
Fundació del Centre
d’Interpretació de
Corbera d’Ebre 115
Dies, entre d’altres.

� Homenatges,
congressos i mostres.
Exposició En transició,
congrés sobre fosses
comunes
i homenatge a les
víctimes dels
bombardejos de 1938.

Les associacions per la memòria van esclatar en aplaudiments el dia que s’aprovava la llei al Parlament. / ORIOL DURAN

mocràtica. I precisament en temps de cri-
si, és perillós no consolidar els valors que
defensa el Memorial, com la llibertat, la
justícia i la democràcia». Precisament la
historiadora i assessora del Memorial
Democràtic, Queralt Solé, creu que la
Generalitat ha de seguir donant-hi suport
econòmic «en forma de subvencions»
per incentivar les recerques dels historia-
dors en l’àmbit local i nacional.

Cinc milions d’euros «necessaris»

UN BALANÇ DE LA
MEMÒRIA HISTÒRICA

ravessem aquests dies l’equador de la legis-
latura i se n’han fet alguns balanços previsi-
bles. Els més divulgats són els del PSC (en

la línia de dir que «Catalunya va bé») i el de CiU (en
la línia de dir que «Catalunya retrocedeix»). La so-
cietat catalana (encara molt influenciada pels tò-
pics) viu una revifada del dualisme polític que va
marcar les dècades dels vuitanta i noranta: o PSC o
CiU. És com si haguéssim retrocedit en el temps i
Maragall i Pujol s’haguessin reencarnat en Monti-
lla i Mas (amb el handicap que ni Montilla té la talla
de Maragall ni Mas la talla de Pujol). Però el país
torna a la simplificació, com si hagués oblidat que
el dualisme ens va situar en una situació de blo-
queig durant un quart de segle, del qual encara en
paguem les conseqüències.

Sembla que queden lluny els moments que van
coincidir amb l’arribada del nou mil·lenni i que ha-
vien insinuat la possibilitat d’una Catalunya a tres,
en comptes d’una Catalunya a dos, amb l’entrada
en escena d’ERC com a partit capaç de generar una
nova etapa de la reconstrucció nacional, amb
menys ambigüitats i menys dependències partidis-
tes i econòmiques.

Em sembla que el gran balanç en aquest equador
de legislatura (i també serviria per al conjunt de la
legislatura anterior) és la progressiva deslocalitza-
ció d’ERC i la també progressiva monopolització
de la vida política del PSC (des del govern) i de CiU
(des de l’oposició). Fins i tot ICV (també des del
govern, ha contribuït tant com ha pogut a menyste-
nir ERC, un soci institucional) i, òbviament, el PP
(des de l’oposició no ha cessat en l’intent de des-
acreditar ERC, més i tot que ICV o el PSC mateix).

De la mateixa manera que sempre he defensat
que la Catalunya actual (si no vol caure en experi-
ments estranys tipus Ciutadans) no pot prescindir
d’un PSC fort i d’una CiU forta, tampoc no pot
prescindir d’una ERC forta. I quan dic forta vull dir
tan forta com puguin ser-ho el PSC i CiU, amb ca-
pacitat no només d’entrar al govern, sinó de formar
govern.

Més encara quan l’accés a la plena sobirania (que
és la marca de fàbrica d’ERC) ha significat en l’úl-
tima dècada, i en un pla sociològicament transver-
sal, el gran revulsiu que podria permetre la supera-
ció de l’etapa de «perplexitat», «decadència», «cri-
si» o com se li vulgui dir, que ens afecta.

És imprescindible, si Catalunya no vol supedi-
tar-se a la monotonia autonomista que ens té abo-
cats des de fa tres dècades a una temporada de re-
baixes permanent, que ERC recuperi el protagonis-
me polític en positiu; és a dir, que el ciutadà també
pugui saber què «va bé» en aquest país com a con-
seqüència directa de la presència de Carod, Capde-
vila, Huguet, Tresserras i Ausàs al govern de la Ge-
neralitat, què «va bé» com a conseqüència directa
dels presidents de les diputacions governades per
ERC, dels consells comarcals governats per ERC,
dels ajuntaments governats per ERC, etcètera. Que
el ciutadà també pugui saber què «va bé» al Parla-
ment de Catalunya com a conseqüència directa del
càrrec que hi ocupa Ernest Benach (i no només el
condicionament del vehicle oficial).

La conferència de Joan Puigcercós (dijous a Bar-
celona) sobre els valors del republicanisme em
semblen un bon balanç de l’equador de la legislatu-
ra, perquè no era una declaració oportunista i dema-
gògica, sinó una aportació en clau d’estadista (si-
milar a alguna anterior que haurien pogut subscriu-
re Pujol o Maragall). No era una conferència per a
gaudi dels militants, ni tan sols d’un sector dels mi-
litants, sinó un missatge al país que Esquerra Repu-
blicana de Catalunya té un discurs positiu per a tots
els ciutadans (votin a qui votin). Una conferència
per apuntar que ERC no es podrà considerar mai
més com un accident «simpàtic» o «èpic» o «deses-
tructurat» del mapa polític català, sinó com un refe-
rent imprescindible en la governabilitat (i per què
no al front del govern de la Generalitat) en els prò-
xims anys.

T
Els valors d’ERC

l’apuntador | JOSEP MARIA PASQUAL


