
illuns m’hauria agradat estar a
Girona perquè al Truffaut,
l’única sala de la ciutat que no

feia vaga, s’hi projectava Intimacy, de
Patrice Chereau, dins del cicle de la
Filmoteca Pantalla eròtica. Em consta
que al Truffaut hi va anar molta més
gent de l’habitual un dilluns, però mol-
ta menys de la que em va anunciar una
amiga que, fent campanya en contra
dels vaguistes al Facebook, va comen-
tar-me que una multitud indignada es
disposava a anar al cinema aquest pri-
mer dia de la setmana. Hem de con-
cloure d’una manera precipitada que,
en el moment d’anar al cine, van conti-
nuar asseguts davant de l’ordinador per
proclamar virtualment la seva indigna-
ció en contra dels vaguistes?

El cas és que dilluns era a Barcelona
i, deixant de banda els films que ja ha-
via vist, l’oferta dels cinemes en actiu
no em resultava gaire atractiva. Però,
en contra d’aquesta vaga infame, volia
anar al cine i és així que vaig decidir
anar als Lauren Universitat, on tampoc
no hi havia una multitud d’especta-
dors, per veure-hi Up in the air, pel·lí-
cula amb l’al·licient de disposar de la
presència del més guapo de tots: Geor-
ge Clooney. Però ni ell em va salvar
aquest film nominat l’endemà als Os-
car que, tenint com a protagonista un
home que es passa gustosament la vida
viatjant en avió per només aterrar amb
la finalitat d’acomiadar els treballa-
dors als quals les empreses no són ca-
paces de comunicar-los que els han
despatxat, mostra el mateix respecte
pels acomiadats que el cínic personat-
ge volador i amant dels aeroports. Pe-
rò, a més, encara és pitjor quan el volen
humanitzar amb un sentimentalisme
sobtat.

Així és que, dilluns al cine, vaig sen-
tir que, a més de cornuda, pagava el
beure, tenint present una expressió que
no m’agrada gens, però que potser
s’acosta a l’experiència de pagar per
veure una pel·lícula doblada (detesto el
doblatge) al castellà amb la voluntat de
defensar el català. A la nit, vaig comen-
çar a veure a la tele la cerimònia dels
premis Gaudí. No vaig suportar més de
cinc minuts.

D
Dilluns al cinema

la columna | IMMA MERINO
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● La Guerra Civil espanyola
es va endur més de 2.000 víc-
times mortals a l’Alt Penedès
però un miler més van supor-
tar, des del 1936 fins al 1977,
els efectes d’una brutal re-
pressió franquista aplicada a
consciència i amb la voluntat
d’aterrir. Dijous, la Generali-
tat, les institucions locals i
els descendents d’aquests re-
presaliats van retre un sentit
homenatge a aquestes perso-
nes. L’historiador Ramon
Arnabat, president de l’Insti-
tut d’Estudis Penedesencs i
impulsor del projecte Tots
els Noms, que pretén recupe-
rar de l’oblit tots els noms de
les persones que van ser víc-
times dels efectes de la Guer-
ra Civil espanyola i de la
postguerra i recuperar la me-
mòria històrica de la Segona
República, va explicar que
l’acte que es feia era un acte
de justícia, però reconeixia
que arribava tard. «Del miler
de represaliats que hi va ha-
ver només en queden 300 per
explicar-ho. No hi ha present
sense passat ni futur sense
memòria», sentenciava. Les
seves paraules van encendre l’emotivitat
d’un Auditori Municipal que es va omplir
per retre l’homenatge, un dels 25 que
aquests dies la Generalitat fa arreu de Ca-
talunya. Més tard va ser el torn del vila-
franquí Toni Sans, que el 1972 va ser em-
presonat durant dos anys i mig per haver
participat en una manifestació contra la
guerra del Vietnam. El seu discurs va ser
sentit però alhora raonat: «Ser detingut no
és cap mèrit, és una desgràcia» i feia en-
vermellir més d’un en explicar que avui
s’utilitza el llenguatge sense tenir gaire
memòria del seu significat. «Que no et pu-
bliquin una carta al diari no vol dir que es-
tiguin atemptant contra la teva llibertat»,
deia. Les declaracions del regidor de Cul-

tura de l’Ajuntament de Vilafranca, Rai-
mon Gusi, i del director dels Serveis Ter-
ritorials del Departament d’Interior Rela-
cions Institucionals i Participació a Bar-
celona, Àngel Merino, posaven el to insti-
tucional a l’entrega d’una vintena de di-
plomes de reconeixement –13 dels quals a
vilafranquins–, que a molts dels homenat-
jats, la majoria més grans de 85 anys, els
van fer saltar algunes llàgrimes i aixecar
algun puny, entre molts aplaudiments.

En el diploma que es va entregar, signat
pel president, José Montilla, i el conseller
Joan Saura, s’explica que es lliura «en re-
coneixement a la seva contribució a la
causa de la llibertat i la democràcia durant
la Guerra Civil i la dictadura franquista» i

hi afegeix: «Sigui el seu compromís du-
rant aquells anys de foscor, exemple de
generositat, dignitat, coratge i amor a la
llibertat, a la democràcia i a Catalunya per
a les generacions posteriors.»

Des de l’any 2000, prop de 300 veïns de
l’Alt Penedès han rebut indemnitzacions
del govern català pel temps en què van ser
privats de llibertat (prop d’un centenar a
Vilafranca del Penedès). A tot Catalunya,
més de 22.000 persones han rebut la in-
demnització, amb un import total de més
de 51 milions d’euros. La major part dels
beneficiaris són nascuts entre el 1910 i el
1929, van participar de manera directa en
la Guerra Civil espanyola i van ser privats
de llibertat sense judici ni causa.

L’Alt Penedès homenatja en un sentit acte 300 represaliats del franquisme dels que hi va haver a la comarca

La memòria fa justícia
Vilafranca del Penedès

el reportatge | ALBERT MERCADER

PUNYS ENLAIRE, LLÀGRIMES I RECORDS. La imatge d’un dels avis
homenatjats dijous va fer posar la pell de gallina a molts dels assistents.
Igual que el disseny cerimoniós que es va buscar per a l’acte penedesenc.
Arribava tard, cert, però calia fer-lo.


