
arís deu ser una de les ciutats, si-
nó és la que més, amb més cafès i
bars amb terrassa. Com que du-

rant bona part de l’any hi fa fred, des de
fa temps que a les terrasses hi ha estufes
per a exteriors. Des de l’1 de gener del
2008, any en què va entrar a França en
vigor la prohibició absoluta de fumar a
l’interior dels establiments públics, les
terrasses parisenques (o aquesta mena
de glorietes mig cobertes que encara hi
han proliferat més des de l’aplicació de
la llei antitabac) s’han convertit en el
racó dels fumadors i em consta que cos-
ta trobar-hi taula. Mentrestant, a ciutats
encara més nord-europees, on tampoc
no es pot fumar a dins de cap bar, ha
augmentat el nombre de terrasses i les
corresponents estufes. Però va ser a Pa-
rís on van explicar-me que aquestes es-
tufes estan amenaçades perquè col·lec-
tius ecologistes han denunciat que
aquests artefactes són altament conta-
minants ja que emeten grans quantitats
de monòxid de carboni a l’aire lliure.
Defensant sempre els drets dels fuma-
dors, si cal fent demagògia, vaig apun-
tar que també contaminen els cotxes i
els aparells de calefacció.

Dies després de saber que les estufes
de les terrasses parisenques són en pe-
rill, vaig llegir que ha arribat al Parla-
ment Europeu una proposta per prohi-
bir-les a tot arreu, com ara aquí mateix,
on també n’hi ha algunes, tot i que el
temps és més favorable per prendre
cerveses a l’aire lliure sense necessitat
d’una calefacció tan contaminant. No
dubto que ho sigui, només he dit que hi
ha més coses que contaminen. A París,
però, saben que aquestes estufes no són
útils només per escalfar els fumadors,
sinó que també s’hi acosten els clo-
chards. No voldria semblar cínica, pe-
rò, amb aquesta crisi, potser s’hauran
de posar més estufes al carrer. En tot
cas, sembla que a París s’ha tingut en
consideració l’argument «humanitari»
a favor del manteniment de les estufes
contaminants. Que es conservessin
perquè hi ha persones sense sostre se-
ria, però, una «victòria» massa amarga
per als fumadors. L’existència de la po-
bresa sempre és una derrota de la hu-
manitat.
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aig assistir a la presentació
dels actes sobre al memòria
històrica que va presentar
l’Ajuntament de Vilanova, ai-

xí com a la conferència del professor i his-
toriador Andreu Mayayo sobre Les políti-
ques públiques de la memòria democràti-
ca. Va ser un acte interessant al qual crec
que hi va mancar una certa solemnitat do-
nada la importància i transcendència que
considero que té. I no vull entendre per so-
lemnitat cap procés protocol·lari compli-
cat ni barroc de formes, sinó que donés
més caliu, més perfil de la presència insti-
tucional sense menystenir en absolut les
presències i salvant les absències justifi-
cades. Era un acte, crec, que pel seu signi-
ficat més profund hauria requerit la pre-
sència i intervenció dels portaves del
grups municipals com ha succeït en altres
actes similars –recordem la inauguració
de l’escultura d’Andreu Alfaro sobre les
víctimes de l’holocaust–. El ventall polí-
tic, més enllà de la significació institucio-
nal, calia que es pronunciés sobre la recu-
peració de la memòria d’uns fets i d’unes
situacions que, precisament per la seva
distància temporal, suposem que ja supe-
rats en allò que tenen de tràgics enfronta-
ments. No sabem si els portaveus van ser
convidats a parlar i van declinar fer-ho,
cosa que seria legítima, però com a ciuta-
dà davant de segons quines efemèrides o
posicions voldria que fossin substancia-
des per totes les forces polítiques, amb els
matisos que cadascuna els vulgui donar.
La pròpia història, la pròpia societat ja va
fer els judicis morals que havia de fer; ara
el que cal es retornar una legitimitat i res-
tituir bona part dels fets emmarcats en el
seu moment sense tergiversacions. I com
deia el professor Mayayo, tothom ha de
poder recuperar aquesta història i tothom
ha de ser conscient del que va significar.
Res a dir de la digníssima representació
institucional, però la presència de tots els
portaveus hauria significat també una
multiplicitat i una legitimitat global.

Pel que fa als actes dissenyats per la co-
missió, tenen un nivell de recuperació i
d’interès notable; no hi ha dubte que els
membres de la comissió, presents en l’ac-
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te, han fet un esforç per combinar actes
que contribueixin a la recuperació de la
memòria i alhora tinguin un component
cívic i també de caràcter pedagògic. Ac-
ceptant el convit a fer suggeriments de la
regidora en l’acte de presentació dels ac-
tes i també en el mateix discurs de l’An-
dreu Mayayo –magnífic, per cert–, crec
que el conjunt d’actes hauria de tenir un
discurs global, un discurs si es vol de re-
corregut cronològic, un guió i itinerari
que posi de manifest els fets, accions i
marcs de la història contemporània de la
ciutat i les causes i conseqüències que van
tenir.

Deia el professor Mayayo que s’ha vol-
gut vincular massa vegades la República
amb la Guerra Civil, doncs aquí hi ha se-
gurament la possibilitat d’iniciar el camí.
Reivindicar la feina i els valors i les perso-
nes destacades de la República a la ciutat i
seguir cronològicament per la guerra i els
seus estralls, la postguerra i la repressió
del franquisme i la represa de la lluita per
la democràcia de la transició i finalment
l’adveniment de la democràcia. Fins i tot
es podrien marcar etapes temporals per
analitzar cada una de les èpoques i quines

accions es poden portar a terme. La neces-
sitat de confegir un projecte global de tre-
ball de memòria segurament requereix
més temps, més recursos de tot tipus i pos-
siblement també la implicació de més per-
sones significades en algun moment de la
història que col·laborin amb la comissió,
que ha fet un treball que cal valorar i
agrair per complementar aquest treball.

El procés de recuperació de la memòria i
el de confegir la història d’un temps que ha
estat desvirtuat malintencionadament és
imparable. La col·laboració amb suport,
logística i dinamització de l’administració
pública, en aquest cas dels ajuntaments, i la
voluntat explícita de la societat civil de re-
cuperar la memòria democràtica ens porta-
rà a reconèixer-nos en un passat real i a as-
sumir-lo amb les llums i les ombres que hi
ha, però conscients que és el nostre. La niti-
desa de la narració del nostre passat ens fa-
rà entendre millor el present i la seva com-
plexitat, i ens portarà un futur on mai més
sigui possible l’oblit i la tergiversació i el
descrèdit d’una part de la societat.

Benvingut sigui el programa de recupe-
ració de la memòria democràtica, i cal es-
peronar-nos col·lectivament a seguir.
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Una vista del cementiri de Vilanova on s’ha de localitzar i senyalitzar una fossa comuna. / C.M.


