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SESSIÓ NúM. 9 

la sessió s’obre a les deu del matí i set minuts. Presi
deix la Sra. De gispert i Català, acompanyada del vice
president, Sr. Carnes i ayats, i del secretari, Sr. Vigo i 
Sallent. assisteix la Mesa el lletrat major. 

Hi són presents les diputades i els diputats Sr. Camp i 
Batalla, Sra. Figueras i Ibàñez, Sr. Pelegrí i aixut, Sra. 
Pifarré i Matas, Sr. raventós i Pujadó i Sr. Vila i Vicen
te, pel g. P. de Convergència i Unió; Sr. Balcells gené, 
Sra. Capdevila tatché, Sr. Pérez Ibáñez, Sra. Prados 
Martínez i Sra. Santos i arnau, pel g. P. Socialistes -
Ciutadans pel Canvi; Sr. De los ríos i Martínez, Sra. 
gomà i Pons i Sra. roca i Perich, pel g. P. d’Esquerra 
republicana de Catalunya; Sr. lópez i rueda i Sra. Pa
jares i ribas, pel g. P. del Partit Popular de Catalunya; 
Sr. Bosch i Mestres i Sr. Postigo i garcia, pel g. P. d’Ini
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i alterna
tiva, i Sr. rivera Díaz, pel g. Mixt. 

assisteixen a aquesta sessió el membre del patronat 
del Museu deVilafranca Sr.ramon arnabat Mata, acom
panyat de la directora del museu, Sra. Montserrat Inies
ta gonzález; la representant de l’associació de Perjudi
cats per la Incautació del govern Franquista Sra. Carme 
Macià Ubach, acompanyada de la Sra. Montserrat Cap
devila i la Sra. lídia giménez Capdevila; l’investigador 
d’història catalana contemporània Sr. Jordi albertí Ori
ol; el representant de l’associació amical de Mauthau
sen i altres Camps Sr. Joan Calvo gascón; el represen
tant de l’associació de Joves Historiadors dels Països 
Catalans Sr. Marc Ferrer i Murillo, i el representant de 
l’associaciótriangle Blau Sr.Jordi riera Sorribes, acom
panyat de la Sra. M. Carmen Darviu Batlle. 

OrDrE DEl DIa DE la CONVOCatÒrIa 

1. Projecte de llei del Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (tram.200-00016/08). govern de la generalitat. 
Elaboració del dictamen. (text presentat: BOPC 31, 15). 

2. Compareixença de representants del Museu de 
Vilafranca amb relació al Projecte de llei del Memorial 
Democràtic (tram. 353-00065/08). Comissió d’afers Ins
titucionals. Substanciació. 

3. Compareixença de representants de l’associació de 
Perjudicats per la Incautació del govern Franquista amb 
relació al Projecte de llei del Memorial Democràtic (tram. 
353-00069/08). Comissió d’afers Institucionals. Subs
tanciació. 

4. Compareixença de Jordi albertí Oriol amb relació al 
Projecte de llei del Memorial Democràtic (tram. 353
00075/08). Comissió d’afers Institucionals. Substanci
ació. 

5. Compareixença de representants de l’associació ami
cal de Mauthausen i altres Camps amb relació al Projec
te de llei del Memorial Democràtic (tram. 353-00067/08). 
Comissió d’afers Institucionals. Substanciació. 

altres compareixences amb relació al Projecte de llei del 
Memorial Democràtic. 

La presidenta 

Bon dia, comencem la Comissió d’Afers Institucio
nals. 

El primer punt de l’ordre del dia és el Projecte de llei 
del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya... (Veus 
de fons.) Sí, un moment... (Veus de fons.) Després ho 
farem. (Veus de fons.) Sí, sí. Hi ha el Projecte de llei del 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

I, abans d’endegar aquest punt, hi han substitucions 
per part dels grups? (Pausa.) Per part d’Esquerra Re
publicana? 

La Sra. Gomà i Pons 

La senyora Maria Mercè Roca substitueix el senyor Ri
dao i el diputat Sergi de los Ríos substitueix el diputat 
Pere Bosch. 

La presidenta 

Per part del Partit Socialistes? (Pausa llarga.) Molt bé, 
gràcies. Per part del grup parlamentari... 

El Sr. Raventós i Pujadó 

Sí, per part de Convergència i Unió, la senyora Anna 
Figueras substitueix el senyor Felip Puig i el senyor 
Santi Vila substituirà el senyor Francesc Homs. 

La presidenta 

Moltes gràcies. Per part del Partit Popular? 

La Sra. Pajares i Ribas 

Sí... (per raons tècniques, no ha quedat enregistrada 
part de la intervenció de l’oradora) ...diputats que nor
malment estan en aquesta comissió. 

Gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies. 

Projecte de llei del Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (elaboració del 
dictamen) (tram. 200-00016/08) 

Doncs, continuem amb el primer punt de l’ordre del 
dia, que és el Projecte de llei del Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. Hi han unes esmenes, dues 
esmenes concretament, del Partit Popular, que les po
sem a votació, les guarda, les reserva..., què? 

La Sra. Pajares i Ribas 

Gràcies, senyora presidenta. El nostre grup parlamentari 
retira les dues esmenes que quedaven vives. Una, perquè 
de fet el registre ja existeix, i, per tant, considerem sobrer 
presentar aquesta esmena, i l’altra esmena, perquè en cer
ta manera ja es substitueix l’opció del paper per si s’escau 
i és necessari fer-ho així. Per tant, nosaltres les retirem i 
queda el projecte tal com havíem parlat en ponència. 

Gràcies. 
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La presidenta 

Queden retirades. Moltes gràcies. 

I passem ara a la votació del conjunt de totes les esme
nes recomanades per la ponència i el text del projecte. 

Vots a favor? 

Està aprovat el dictamen per unanimitat. 

Modificació de l’ordre del dia 

A continuació hi ha una proposta d’ampliació de l’ordre 
del dia en quatre punts. 

Compareixences de Jordi Canal i Morell 
i d’Àngel Duarte i Montserrat amb rela
ció al Projecte de llei del Memorial De
mocràtic (tram. 353-00070/08 i 353
00071/08) (decaigudes) 

El primer, segon i tercer d’alguna manera són conjunts, 
perquè és una modificació de les compareixences que 
avui tindran lloc a partir de dos quarts d’onze, i que, 
a proposta del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i consensuat amb els membres de la Mesa, dues 
persones que estaven convidades a ser-hi avui, aquí, no 
podien venir, perquè estaven fora de Catalunya i fora 
d’Espanya concretament. 

Proposta de compareixença de Jordi 
Albertí Oriol amb relació al Projecte de 
llei del Memorial Democràtic (tram. 352
00159/08) 

I llavors, es va demanar un canvi per a la compareixen
ça d’una tercera persona, que és el senyor Jordi Albertí 
Oriol. I el tercer punt de l’ordre del dia... 

Per tant, el primer és la sol·licitud de la compareixença, 
el segon és deixar sense efecte la compareixença de 
Jordi Canal i d’Àngel Duarte i la tercera la substancia-
ció d’avui mateix de la compareixença del senyor Jordi 
Albertí Oriol. 

L’altre punt de l’ordre del dia és una ampliació, propo
sada pel Partit Socialistes, respecte al Projecte de llei 
del CEO, en el qual demanen la votació de les compa
reixences demanades en el seu dia pel Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió. 

Si no hi ha res a dir, passem a la votació dels tres pri
mers punts, que és el canvi pel senyor Jordi Albertí i 
deixar sense efecte les dues persones que no han pogut 
assistir. 

Per tant, vots a favor? 

Tots? 

Aprovat per unanimitat. 

I respecte al punt de l’ordre del dia proposat pel Partit 
dels Socialistes. 

Vots a favor de la compareixença... (Veus de fons.) 

A veure, l’ordre del dia..., ja hem dit que estava accep
tat el punt quart de l’ordre del dia demanat... (Veus de 
fons.) No, no, hem votat els tres punts de l’ordre del dia 
i he dit que n’hi havia un quart, i que aquest quart ja 
s’havia acceptat. Llavors, ara votàvem... (Veus de fons. 
La presidenta dóna la paraula al Sr. Pérez Ibáñez.) 

El Sr. Pérez Ibáñez 

Estem votant primer la modificació de l’ordre del dia. 
Hem votat una modificació que és referida a les perso
nes que vénen aquí i s’ha de votar, si no estic errat, la 
modificació de l’ordre del dia, tal com hem quedat amb 
el senyor Pitarch. Aquesta és la votació que s’ha de fer, 
la modificació d’ordre del dia i després farem el debat 
d’aquest punt de l’ordre del dia. Vaja, si no estic errat. 

La presidenta 

A veure, no sé si està errat o no, senyor Pérez, però 
quan vostè m’ha presentat la modificació de l’ordre del 
dia amb la Mesa no hi ha hagut cap inconvenient. Si 
la Mesa ja no considera inconvenient, doncs, proba
blement no és necessari i es pot anar directament a la 
votació. Però no vull discutir –no vull discutir. 

Passem a la votació del canvi de punt i d’afegit d’un 
punt de l’ordre del dia i després votarem el punt. 

Per tant, a favor de l’ampliació? 

Ha quedat aprovat per unanimitat. 

Propostes de compareixença acumula-
des relatives al Projecte de llei pel qual 
es crea el Centre d’Estudis d’Opinió i 
se’n regulen els procediments i el fun
cionament (tram. 352-00149/08, 352
00150/08, 353-00151/08 i 352-00152/08), 

I ara es voten conjuntament les compareixences que 
estan incloses en aquest punt quart de l’ordre del dia i 
que eren compareixences pel Projecte de llei del CEO 
a proposta de Convergència i Unió. 

Vots a favor de la compareixença? 

Vots en contra? 

Han estat rebutjades per 10 vots a favor i 9 en contra. 
Passem ara... (Veus de fons.) Nou vots a favor i 10 en 
contra. 

D’acord, ja està, el cas és que han estat rebutjades. 

Passem al punt cinquè, però com que estan convidats a 
partir de dos quarts d’onze, els demano, si surten de la 
sala, que siguin puntuals, perquè crec que alguns dels 
convidats ja han arribat. Ho farem en dues parts: a dos 
quarts d’onze, els tres primers; a les dotze, els altres 
tres. 

Si els sembla bé, els donarem un temps de deu, dot
ze minuts, a cada un dels compareixents perquè expo
sin la seva posició i després els grups, si volen, poden 
fer alguna pregunta, algun aclariment, i si no, doncs, 
simplement els grups que vulguin participar. D’acord? 
(Veus de fons.) 
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la sessió se suspèn a un quart d’onze del matí i un 
minut i es reprèn a dos quarts d’onze i dos minuts. 

La presidenta 

Anem a seguir la Comissió d’Afers Institucionals. Avui 
estaven convidats a comparèixer representants d’algu
nes entitats perquè poguessin exposar la seva opinió, 
i tot va lligat i amb referència al Projecte de llei del 
Memorial Democràtic. 

Tenim aquí els representats del Museu de Vilafranca, 
el senyor Ramon Arnabat Mata, membre del patro
nat, i l’acompanya la directora del museu, la senyora 
Montserrat Iniesta González. Benvinguts. 

També tenim el senyor Jordi Albertí i Oriol, investiga
dor d’història catalana contemporània, convidat també 
avui a fer la seva exposició. Falta un tercer, que repre
senta l’Associació de Perjudicats per la Incautació del 
Govern Franquista, que esperem que en breus moments 
s’incorpori. 

Però jo iniciaria aquesta primera sessió i demanaria al 
senyor Ramon Arnabat que comenci la seva intervenció 
per un temps de deu, dotze minuts. Després, continuarà 
el senyor Jordi Albertí i després els grups parlamentaris 
que ho desitgin els faran els aclariments o les preguntes 
o el que considerin oportú i vostès contestaran el que 
també considerin oportú. 

Compareixences acumulades relatives 
al Projecte de llei del Memorial Demo
cràtic (tram. 353-00065/08, 353-00075/08 
i 353-00069/08) 

Moltes gràcies, i comença el senyor Ramon Arnabat. 

El Sr. Ramon Arnabat Mata (membre del Patronat del 
Museu de Vilafranca) 

Bon dia a tothom. Vull agrair, en nom del Museu de 
Vilafranca, actualment Vinseum, que el Parlament de 
Catalunya ens doni l’oportunitat de manifestar la nostra 
opinió al voltant del Projecte de llei de Memorial De
mocràtic que s’està tramitant, ja que la nostra institució 
ha estat realitzant des de l’any 2001 diverses actuacions 
al voltant de la recuperació de la memòria històrica al 
Penedès del període 1931-1975. 

Alhora, vull afegir el meu agraïment personal per poder 
ser aquí, ja que fa molts anys que com a historiador estic 
realitzant i coordinant diferents recerques històriques al 
voltant d’aquest període a les comarques del Penedès. 
Entre elles, l’estudi sobre la Segona República i el món 
local, el cost humà de la Guerra Civil al Penedès o la 
repressió franquista a l’Alt Penedès. A més, sóc el di
rector del projecte de recerca i divulgació històrica Tots 
els noms: el Penedès, 1931-1978, que impulsa l’Institut 
d’Estudis Penedesencs. 

Dit això, passo a parlar en nom del Vinseum, Museu de 
Vilafranca. A llarg dels darrers anys, el Vinseum ha de
dicat part de la seva programació cultural a aprofundir 
el coneixement sobre els períodes de la Segona Repú

blica i el franquisme com a referents immediats de la 
cultura política actual. En tant que institucions patri
monials, els museus estan al servei tant de la història 
com de la memòria. De la historia, perquè els museus 
són veritables centres de documentació que conserven 
vestigis de formats molt diversos, des dels objectes a 
la documentació, passant per l’enregistrament de pa
trimonis immaterials, que són la matèria primera de 
la investigació històrica. De la memòria, perquè en fer 
accessibles totes aquestes fonts documentals i en in-
terpretar-les, mitjançant les activitats que composen la 
seva programació cultural, els museus fan possible el 
debat públic sobre el passat, que és el fonament de la 
memòria, tant individual com col·lectiva. 

La tasca realitzada pel Vinseum en aquests darrers sis 
anys, i basada en aquestes premisses, és una mostra de 
la capacitat d’iniciativa de les entitats culturals i as
sociatives del nostre país en el tema de l’anomenada 
«memòria històrica». 

A partir de la voluntat de la junta i del patronat i amb es
cassos recursos econòmics, però amb el compromís de 
diverses persones, s’han realitzat un seguit d’activitats 
que han tingut una participació ciutadana molt impor
tant. Aquestes activitats, de forma molt resumida, són 
les següents: l’any 2001, un programa de recerca titulat 
Memòries de la República; l’any 2004, un programa de 
recerca titulat Memòries del primer franquisme. 1939
1964; l’any 2005, programa de recerca i restitució de 
la memòria sota el títol de La mutilació ignorada, amb 
motiu dels trenta anys de la mort del dictador Francis
co Franco. 

D’aquesta proposta n’han sorgit tres iniciatives dife
rents. Una que és diu Defensen, perquè és mentida, un 
treball de dramatització a partir de la correspondèn
cia de diversos presos comdemnats a mort i que se se
gueix representant actualment; l’exposició «El camp de 
la Bóta», a partir de la iniciativa de l’artista Francesc 
Abat i d’una recerca sobre els afusellats pel franquisme 
a l’Alt Penedès i entrevistes als seus familiars, i «Es
colta, Franco. El purgatori del dictador», una activitat 
interactiva en la qual els ciutadans podien manifestar la 
seva opinió sobre el dictador, i, finalment, unes jornades 
de debat sobre la batalla per la memòria. 

Els anys 2005 i 2006 es va realitzar una recerca sobre 
la repressió franquista i l’exili a l’Alt Penedès. I l’any 
2006, s’ha tirat endavant un programa de recerca i resta
bliment de la memòria històrica amb el títol de L’escola 
nova. La República dels ciutadans petits, amb l’objectiu 
de recuperar el record de l’escola republicana i analit
zar-ne les característiques i les implicacions culturals, 
socials i polítiques, i recuperar, al mateix temps, tot un 
seguit de material escolar d’aquesta època. 

Aquestes activitats han comptat amb el suport de la Di
putació de Barcelona i dels departaments de Presidèn
cia i d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, 
de la Generalitat de Catalunya. A partir de l’any 2007, 
l’actual, el Vinseum participa especialment en l’apartat 
patrimonial en el projecte Tots els noms, abans citat, 
que intenta coordinar a nivell de les tres comarques del 
Penedès la recerca i la divulgació històrica i la recu
peració de la memòria d’aquest període de la Segona 
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República, la Guerra Civil, el franquisme i la lluita per 
la democràcia. 

La tasca realitzada pel Vinseum, basada en aquestes 
premisses que hem comentat abans, pensem que ha 
complert els objectius que s’havia proposat. Primer, im
pulsar la recerca en cooperació amb el món acadèmic i 
associatiu, localitzar documentació original mitjançant 
la investigació i les crides a la col·laboració ciutadana, 
generar documents secundaris, enregistrament de tes
timonis, preservar físicament tots aquests materials, di
fondre el coneixement sobre els fets històrics mitjançant 
edicions, exposicions, debats i conferències i, finalment, 
fomentar el debat sobre la memòria mitjançant propos
tes participatives. 

Tal com es pot comprovar, doncs, la tasca desenvolupa
da pel Vinseum durant aquests darrers anys coincideix 
en molts aspectes amb l’esperit del Projecte de llei de 
Memorial Democràtic, de manera que, des del nostre 
punt de vista, es tracta d’una llei del tot necessària. A 
més, la nostra experiència ens ha demostrat que el fet 
d’existir el programa del Memorial Democràtic, primer, 
i la secretaria general del Memorial Democràtic, des
prés, han permès de disposar de més recursos per poder 
realitzar les activitats relacionades amb la recuperació 
de la memòria històrica d’aquests anys. 

El Vinseum, doncs, creu que és necessària la creació 
d’un memorial democràtic, i alhora donar així com
pliment a l’article 54 de l’Estatut d’autonomia, amb la 
qual cosa pensem que es posarà fi a un període excep
cional d’amnèsia parcial que ha durat trenta anys. A 
més, el desenvolupament de polítiques públiques sobre 
la memòria democràtica possibilitarà la materialització 
del dret que tenim les persones i els pobles a conèixer 
la nostra història i ajudarà a refermar els valors demo
cràtics de la nostra societat. Alhora, el desenvolupa
ment de les activitats del Memorial Democràtic ha de 
contribuir a revaloritzar socialment aquelles persones i 
col·lectius que han lluitat per la democràcia en les con
dicions adverses de la dictadura i a desagreujar aquelles 
persones que han patit la repressió franquista i han estat 
sotmeses a judicis il·legals, com ho era el mateix règim 
franquista. 

Dit això, m’agradaria de fer uns comentaris més con
crets al voltant del text del projecte de llei. Primer, cal
dria deixar clar que la lluita per la democràcia té una 
llarga tradició al nostre país i que en tot cas la Segona 
República, la Generalitat republicana, els ajuntaments 
republicans i la lluita antifranquista i per la democrà
cia en són els seus exponents més propers, però no pas 
els únics. 

Caldria, també, que el text de la llei deixés ben clar que 
el règim franquista va ser un règim il·legal, i, per tant, 
ho foren les seves actuacions. Tercer, s’hauria de fer 
un esforç per coordinar les diferents iniciatives depar
tamentals, institucionals i de recerca referides al perío
de 1931-1980 per tal d’evitar-ne duplicitats i aprofitar 
millor els recursos disponibles. Quart, també caldria 
insistir que l’actuació del memorial sigui descentralitza
da per tot el territori català, de manera que es plantegin 
propostes d’actuació arreu del país i es recullin les inici
atives locals i comarcals que sorgeixin. Cinquè, pel que 

fa a la seva organització, sobretot pel que fa al consell 
de participació, s’hauria de garantir la participació i la 
representació de les associacions per a la recuperació 
de la memòria històrica i dels centres de recerca uni
versitaris dedicats a aquest període, així com de l’Ins
titut d’Estudis Catalans i de la coordinadora de centres 
d’estudi de parla catalana. 

Finalment, volem insistir que la funció de conservació 
que el projecte de llei atorga al Memorial Democràtic 
es pugui desenvolupar plenament. És a dir, que perme
ti conservar el coneixement sobre els processos histò
rics que han conformat la nostra cultura democràtica, 
veritable patrimoni del poble de Catalunya, però que 
promogui activament la preservació física dels vestigis, 
mobles i immobles, i de la documentació, tot incidint 
en la definició de polítiques públiques de recollida i 
conservació que vinculin totes les instàncies de l’Ad
ministració de la Generalitat i comptant amb la riquís
sima xarxa d’institucions patrimonials escampades per 
tot el territori. 

Res més. A l’espera de les seves preguntes i agraint que 
hagin tingut la delicadesa de convidar una institució no 
barcelonina, tot i que amb voluntat de país, per donar la 
seva opinió sobre aquest projecte de llei tan necessari 
al nostre parer. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies a vostè, senyor Arnabat. Abans de passar 
la paraula al senyor Jordi Albertí, saludar la representat 
de l’Associació de Perjudicats per la Incautació del Go
vern Franquista. Després de l’exposició del senyor Al
bertí, els passaré la paraula i tindran deu, dotze minuts, 
per poder donar la seva opinió, per la seva intervenció 
i després, com he dit abans, els grups parlamentaris 
intervindran i els demanaran aclariments o els faran 
preguntes o el que desitgin, i vostès podran contestar 
també el que desitgin. 

Saludar també les persones que estan convidades per 
intervenir després, a partir de les dotze, però que han 
volgut també assistir en aquesta primera sessió. 

Sense més, té la paraula el senyor Jordi Albertí Oriol. 

El Sr. Jordi Albertí Oriol (investigador d’història cata
lana contemporània) 

Gràcies per permetre’m expressar-me en aquest fòrum, 
en aquesta comissió. Intentaré sintetitzar el que per mi 
ha estat, doncs, un treball intens que, cal dir-ho, només 
s’ha pogut fer perquè hi havia molts treballs de camp 
anteriors, i que a partir d’aquí he pogut ordenar, sinte
titzar i elaborar una hipòtesi de treball, que intentaré 
aportar. 

S’ha discutit molt el perquè i el com es va matar..., si 
ha de ser considerat o no una persecució religiosa, la 
quantitat de gent que va ser morta o bé pel fet de ser 
religiós o bé pel fet de professar públicament la seva re
ligió. Cal acotar aquest terme. El Solé i Sabaté, en el seu 
llibre sobre la repressió a la reraguarda de Catalunya, va 
xifrar, i crec que això ja és una quantitat definitiva, en 
8.360 els morts a causa de la repressió en la reraguarda 

COMISSIÓ D’aFErS INStItUCIONalS SESSIÓ NúM. 9 



 

     

      
       

        
           

       
            

          
      

        
        

        
            

        
         
          
             
    

        
        

       
          

         
           

            
           

         
        

          
         

         
          

        
         

       
        

       
           
        

 

          
      

        
         

         
          

       
         

       
          

 

        
          

         
         
        
        

          
          

        
 

          
        
         

         
      

       
         

       
       

       
         

 

         
        

         
        
       

         
         

             
          

       
           

       
         

         
     

       
          

            
        

          
          

           
            
         

         
       
       

          
           

   
          
       

        
          
      

      
  

           
          

         
          
          
          

         
          

         
        

            
       

 

7 

Sèrie C - Núm. 98 DIarI DE SESSIONS DEl ParlaMENt DE CatalUNYa 10 de maig de 2007 

republicana a Catalunya. D’aquests 8.360, 2.441 són 
persones que o bé pertanyien a congregacions religioses 
o bé eren sacerdots parroquials, sigui el clergat secular 
o regular, que es diu. De la resta, els sis mil restants, 
aproximadament, a ull gros, el professor Termes afirma 
que, tot i que és molt difícil d’esbrinar cas a cas, la im
mensa majoria ho van ser per motiu de la seva professió 
religiosa. Per tant, aquestes són les xifres. 

El període..., la visió més integrista de l’Església ha 
volgut fer entendre que la persecució va començar amb 
la República. Això, evidentment, no és així. També s’ha 
volgut optar per dir que arribava fins a la fi de la guer
ra. Tampoc és així. Sincerament, només es pot parlar 
de persecució a causa de motiu religiós al període que 
va des de l’esclat de la guerra, des de l’alçament, des 
del 18, 19 de juliol, fins a final de l’any 36, a tot estirar, 
fins al maig del 37. 

Per tant, en aquest període se circumscriuen la immen
sa majoria d’aquests 8.360 morts i la immensa majoria 
d’aquests 2.441 sacerdots, sacerdots o religiosos, o re
ligioses, que en el cas del clergat parroquial, és a dir, 
els capellans, que són els casos més coneguts, arriba de 
mitjana a un 30 per cent del cens que en aquell moment 
hi havia. Un 30 per cent de mitjana, que en el cas de 
Lleida arriba al 60 per cent; en el cas de Solsona, per 
raons que ara tampoc vénen al cas d’explicar, es limita 
al 16 per cent; 30 per cent de mitjana. 

Circumscrit al temps i a la quantia de les víctimes a 
causa del seu posicionament religiós o de la seva ac
ció religiosa, el que voldria és trencar tres tòpics. S’ha 
dit que això era el màxim esclat anticlerical, és a dir, 
la culminació del que havia passat amb les bullangues 
de 1835, a causa de les guerres carlines, amb diferents 
enfrontaments no només de caràcter dinàstic, sinó de 
concepte de sobirania i d’autoritat; que era la culmi
nació de la Setmana Tràgica de 1909... Sincerament, 
no és així. No és un esclat anticlerical, o no és només 
un esclat anticlerical. Després intentaré dir el perquè i 
el com. 

S’ha dit que és fruit del caos, fruit dels grups d’incon
trolats. Sincerament, després de llegir les cròniques 
d’aquestes 2.500 morts –cosa que no aconsello a nin
gú–, he d’arribar a la primera conclusió per les con
signes que s’hi aprecien, per les consignes..., és a dir, 
quan dic les cròniques..., des de l’any 46 fins a l’any 
87 aproximadament cada diòcesi i congregació ha anat 
elaborant d’una forma o d’una altra, amb més encert o 
menys, una mena de, en diuen, «martirologis», segons 
el concepte eclesial, però que són això, és la fitxa de 
cada cas. 

Desgranant els adjectius, s’hi pot veure com van succeir 
els fets, jo crec que amb una gran fidelitat, perquè nor
malment són testimonis de primera mà, i allà, llegint el 
que ha passat a l’Alta Ribagorça o a Tortosa, aprecies 
que hi ha unes pautes de comportament homogènies i 
unes consignes, la qual cosa difícilment podria ser, en 
una època en què els mitjans de comunicació no eren els 
d’avui, si no fos que hi havia una planificació, que des
prés en una documentació que aportaré crec que queda 
absolutament garantida. 

Per tant, no és només un esclat anticlerical. No és fruit 
del caos o d’incontrolats. I tampoc es pot presentar 
com una revenja a l’actitud eclesial. És veritat que la 
jerarquia espanyola i, en alguns llocs, com el cas de 
Navarra, l’Església tenia una actitud facciosa, declara
dament facciosa. A Catalunya, com bé explica Carles 
Cardó, la tradició eclesial no era aquesta. I, en general, 
en termes generals, la jerarquia eclesiàstica catalana i, 
sociològicament parlant, la majoria de sacerdots o reli
giosos, molts d’ells compromesos des de la Renaixen
ça amb la cultura catalana, no tenien..., no poden ser 
qualificats així. 

Aquí sí que em permeto llegir l’editorial, per tant, no 
un article d’opinió, del diari El Matí, considerat, doncs, 
el diari catòlic en aquell moment de proclamació de la 
República, en una idea oberta del catolicisme, que deia, 
continuant una altra de Catalunya Cristiana que havia 
aparegut el 16 d’abril amb un títol prou específic que 
deia: «Déu guardi la República». El Matí deia: «El rit
me de la nostra vida, el curs de les nostres idees, el to de 
la nostra veu no poden ser alterats per raó de l’adveni
ment de la República. Nosaltres saludem aquest adve
niment de la República i ho fem de cor, perquè no ens 
hi sabríem sentir incompatibles.» Encara que la frase 
està en doble negació es pot dir perfectament que volen 
i tenen la voluntat de ser compatibles amb la República. 
No m’allargaré, perquè el temps passaria. 

Dites aquestes coses, el llibre..., perdó, faig referència 
al llibre, perquè és l’estudi que tinc al davant, però el 
que he pogut o el que he hagut de fer és repassar la 
història de l’anarquisme a Catalunya, cosa de la qual 
ara tampoc dóna temps d’anar fent el fil, i veure com 
el que els historiadors ja han explicat, que és el control 
ideològic de la CNT per part de la FAI, encara pot anar 
un pas més enllà i veure el control de la FAI pel grup 
de Nosotros o Solidarios –adoptaven un o altre dels dos 
noms– i com aquest grup, Joan García Oliver, crec que 
com a màxim exponent, amb les seves declaracions, 
amb els seus postulats anarquistes, malgrat la invitació 
a participar a les eleccions del 36..., cal resoldre, i crec 
que no sóc jo només que ho dic, que tenen una actitud 
absolutament antidemocràtica, absolutament antirepu
blicana, i que, per tant, hem de considerar que les seves 
accions no estan enfocades, encaminades, a enfortir la 
República com un pas històric endavant, sinó a buscar 
la consecució del que ells en deien la seva «idea», que 
és la implantació, l’assaig d’implantació, d’un comu
nisme llibertari, d’una revolució àcrata, digueu-ne el 
nom que vulgueu. 

Aquí crec que, havent anat a parar a les actes del Con
grés de la FAI de 1933, d’octubre del 33, aclareix nota
blement quina era la seva preocupació i la seva intenció. 
Si em permeten, les actes són molt extenses, hi ha tot 
un document del que cal fer abans de la revolució que 
en un moment o en altre ells creuen que podrà emergir, 
sigui, doncs, perquè hi haurà un cop d’Estat de dre
tes, sigui perquè hi haurà una situació de caos que farà 
impossible el govern. En tot cas, llegiré només el tros 
que parlen del moment de després de l’esclat revoluci
onari, per veure si hi ha o no hi ha un intent estratègic 
d’aprofitar la circumstància que encara no podien saber 
quina seria. 
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Diu: «Nuestra revolución es social por y para todos.» 
–això era una part de l’acta aprovada pel plenari i jus
tament redactada o presentada per la regional catala
na– «Nuestra revolución es social por y para todos. Lo 
que quiere decir que esta debe efectuarse con arreglo 
a los impulsos espontáneos o provocados en el pueblo 
por las propagandas y agitaciones llevadas a cabo en 
su seno por los anarquistas. La historia nos demuestra 
con creces la producción de estos movimientos» –és a 
dir, la productivitat, aquí «la producción» seria la pro
ductivitat– «populares en virtud de diversas causas y 
que aprovechadas por un sector determinado, definido 
ideológicamente, han realizado cristalizaciones con
cretas.» –tenen en el pensament, pel que vaig poder 
llegir, doncs, la Revolució Russa i també la mexica
na– «Es lo que debemos tener en cuenta los anarquistas 
mientras nos preparamos de material efectivo» –arma
ment– «organizamos nuestros cuadros» –d’una forma 
que, si hi hagués temps, demostraria que és absoluta
ment sectària– «y preparamos la semilla de nuestros 
ideales, debemos poseer la visualidad de saber inter
pretar, primero, y aprovechar, después, estos estados 
psicológicos, emotivos, de la masa popular para tradu
cirlos en movimientos puramente libertarios o, lo que 
es lo mismo, convertirlos en una verdadera revolución 
social.» 

És una declaració de principis que, al meu entendre, 
no deixa lloc a dubtes que hi ha una voluntat estratègi
ca d’aprofitar la circumstància, quan es doni. Aquesta 
circumstància va esdevenir el 18 de juliol. Els estudis 
demostren que el 19 de juliol a la tarda, quan la revolta 
a Barcelona, per exemple, encara no havia estat con
trolada, les esglésies ja cremaven. Els primers morts, 
el rector de Santa Mònica, per exemple, ja havia estat 
assassinat, etcètera. Per tant, la preparació hi era. 

Altres documents, que crec que breument sortiran a la 
llum, podran aportar, per exemple, el testimoni d’un 
camioner de la FAI amb les notes que tenia a la seva 
agenda i les ordres que rebia. Però això no seria res 
més que afegir un plus de demostració que no va ser 
fruit del caos. 

Per tant, explicat això, per què ho dic i ho explico d’a
questa manera? Ho dic i ho explico d’aquesta manera, 
perquè si volem recordar –amb tota la raó del món, 
només faltaria– les víctimes dels bombardejos de les 
diferents ciutats, especialment de Catalunya, com a víc
times, si no herois de la República, sí com a víctimes de 
la guerra i víctimes de la no-democràcia, de la manca 
de democràcia, de la situació de guerra, també els morts 
al front, també..., en fi, totes les víctimes de la guerra, 
crec que aquest col·lectiu de morts, els que sabem clara
ment, perquè formaven part del cens eclesial, i els que 
ho van ser, i n’hi ha milers de testimonis, simplement i 
únicament i exclusivament a causa de la seva professió 
pública de fe cristiana, crec que el Memorial Democrà
tic els ha de tenir presents. 

I aquí, tot i que no és estrictament la meva feina, lle
gint l’articulat que en aquest moment..., almenys és el 
que jo tinc a la mà, tinc la sensació –i acabo d’esgotar 
aquests minuts que em queden, si em permeten– que el 
títol del projecte de llei i el Projecte de llei del Memo
rial Democràtic en relació amb el que s’hi diu grinyola 

una mica. Es fa la sensació, i no sé si és així, com si el 
títol hagués estat pensat per parlar exclusivament del 
període que arrenca de l’ocupació franquista fins a la 
proclamació, doncs, de la democràcia el 1975-77. Tinc 
la sensació com si a partir de l’any 31, que és el que es 
diu aquí, o crec, a partir del 36, que proposava Esquerra 
Republicana, em sembla també, fos un afegit, perquè, 
clar, de la manera que està redactat costa que el ciuta
dà pugui entendre que també es vol recollir aquestes 
morts, aquestes víctimes, que, sincerament, no són altra 
cosa que assassinats. M’he oblidat de dir que només 
dos-cents d’aquestes 8.360 víctimes de la repressió a la 
reraguarda van ser a partir d’un judici, sense garanties, 
però a partir d’un judici. 

Per tant, la meva proposta fóra que en l’articulat es bus
qués, es repassés el text del redactat, de l’articulat o 
del preàmbul o del que fos, perquè es donés a entendre 
que aquestes víctimes també ho van ser a causa d’una 
situació de guerra, d’una situació de no-democràcia, 
que atemptava contra els principis bàsics de llibertat 
de confessió religiosa, i que en tot cas, si això no fos 
possible, en el punt 3.b que, si no m’equivoco, diu, en 
el punt 3.b, que diu: «Funcions de Memorial Demo
cràtic. La commemoració de la memòria democràtica» 
–és a dir, diu que una funció és la commemoració de 
la memòria democràtica– «mitjançant la proclamació 
de la vigència dels valors democràtics com a fonament 
d’organització i de convivència de la societat catalana 
actual i» –diu– «homenatge a les víctimes directes o 
indirectes de la lluita per la democràcia.» 

Aquest, si no es toqués altra cosa, en aquest «lluita di
recta o indirecta de la lluita per la democràcia» crec 
que tant és l’assassinat a causa de motiu religiós com la 
víctima d’un bombardeig. Cap dels dos sabia en sortir 
de casa seva que no tornaria a dormir-hi. Per tant, since
rament, i he procurat exposar-ho, és el que opino. 

Acabo, si la presidenta em permet, només amb dues 
paraules del final del meu estudi, en què dic que he 
pogut veure, en les presentacions que he fet arreu de 
Catalunya aquests dies, que allò que personalment jo 
donava per molt superat –confesso i dic públicament 
aquesta confessió–, que no ho sembla tant, hi ha enca
ra molts recels, encara fàcilment surt la paraula «ven
jança», històrica, però venjança. Encara hi ha records 
que no han cicatritzat. I, per tant, opino que cal superar 
aquest enquistament. 

Crec que és arribada l’hora que la nostra societat assu
meixi els crims de la persecució religiosa com a part 
de la nostra història, com a part de la història de l’eta
pa republicana. I afegiria aquí, ocasionada per una..., 
no un partit polític, sinó una facció política o sindical 
antirepublicana, no he parlat del POUM, perquè no hi 
ha hagut temps, no pas per desprestigiar la Repúbli
ca, sinó per mesurar-la sense enganys i sense llacu
nes. Per aconseguir recuperar una memòria històrica 
de 360 graus. Botxins i víctimes de la repressió eren 
d’aquesta terra. Botxins i víctimes de la persecució 
eren d’aquesta terra. Els qui donaven les ordres, tam
bé. Aquests episodis formen part de la nostra història 
recent, tant com les víctimes dels bombardejos, tant com 
els morts al front, tant com els exiliats, tant com els que 
van morir en camps de concentració, tant com els afuse-
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llats pel franquisme. Aquesta, sincerament, és la meva 
opinió. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor Jordi Albertí. 

A continuació, passem la paraula a la senyora Carme 
Macià i Ubach, representant de l’Associació de Perju
dicats per la Incautació del Govern Franquista. 

La Sra. Carme Macià Ubach (representant de l’as
sociació de Perjudicats per la Incautació del govern 
Franquista) 

Se’m sent? (Pausa.) Bé, nosaltres..., el nostre tema pot
ser no és un tema com el que hem sentit fins ara. Estem 
relacionats amb la guerra, però és un problema més 
econòmic. És un tema en el qual uns papers van desa
parèixer en el seu moment de la història, com si no ha
guessin aparegut, com si no haguessin existit mai, i han 
estat guardats als calaixos durant setanta anys. Llavors, 
una mica faré una explicació de com hem arribat aquí 
i del que hem anat esbrinant. 

En primer lloc, els estem molt agraïts per l’oportunitat 
que se’ns dóna a l’associació de poder explicar a vostès, 
representants electes dels catalans, el perquè i les fites 
que reclamem i cerquem quasi setanta anys del final 
de la Guerra Civil espanyola, l’any 39. Suposem que 
alguns de vostès hauran escoltat parents seus o majors, 
gent major d’edat, que tenen coneguts, que varen viure 
la guerra, que comentaven dolguts: «Ens van obligar a 
entregar tots els diners que teníem, tot el que havíem 
guanyat amb el nostre esforç. Ens vam quedar sense 
res. I no ens en va quedar ni per menjar.» Això ho hem 
sentit moltes vegades a gent molt gran..., a veure, com 
anecdòtic, perquè ens pensàvem que era una cosa, bé..., 
que, com que anava relacionat amb la guerra, estava 
perdut. 

Aquestes frases dites d’una forma o d’una altra eren 
la crua realitat de la majoria dels que van sobreviure 
a la guerra, a les bombes i indiscutiblement a l’intent 
de guanyar com fos, ja que tant uns com els altres van 
utilitzar la lluita pel seu propi profit. I a quin extrem van 
arribar amb l’odi d’algunes persones, que encara avui 
perdura en alguns dels casos, tant per part dels que van 
sobreviure a la guerra, encara que eren petits, com en 
els seus descendents. 

A l’empara d’un decret d’un BOE d’agost de l’any 
1938, el govern franquista obligava els particulars de 
tots els pobles, viles, ciutats que s’anaven ocupant a en
tregar tot el diner republicà que tinguessin a casa, ja que 
el que tenien als bancs automàticament ja se l’empor
taven. Aquí he portat també una mostra d’una llibreta 
d’aquella època –és l’única que tenim–, amb fotografia 
inclosa, que exposa com feien quan agafaven..., a la lli
breta del banc els posaven un segell vermell que posava 
«bloquejat», i començaven des de zero. 

A part, eren els rebuts, les llibretes eren ja directament, 
i quan anaven a entregar els cèntims els donaven un 
rebut, que era avalat pel Banc d’Espanya, l’encapçala
ment era difícil d’oblidar... (Veus de fons.) Més a prop, 
no em senten, sí. Hi posava: «Papel moneda puesto en 

circulación por el enemigo», i continuava amb el des
glossament dels diners entregats, que era paper moneda, 
dipòsits de plata i moneda no legal, que era el paper 
moneda que es va posar en circulació després de l’any 
36, amb una numeració molt específica, i, per tant, fàcil 
de localitzar com a no legals. 

Aquesta mesura va ser la ruïna de moltes famílies en 
aquella època. Passats uns anys, alguns van intentar tí
midament fer alguna gestió per reclamar aquests diners, 
però això va ser del tot infructuós. Sempre hi havia una 
excusa o una negació que donar en el tema del rebut per 
part del Banc d’Espanya, que era a qui normalment acu
dia la gent per sol·licitar que els tornessin els cèntims. 
També hi havia una mica, bastant por de qui s’atrevia 
a reclamar quelcom, en aquells anys de repressió, amb 
la possibilitat real que se l’acusés de qualsevol motiu 
i acabés d’enfonsar les seves famílies, els que encara 
la tenien. 

Amb el temps, alguns van arribar a cobrar per amiguis
me amb algun càrrec franquista i convertint-se o con
vertint-se en addictes al règim, però aquests van ser la 
minoria. La majoria va esperar, en va, perquè van passar 
els anys i no se’ls va tornar cap diner a canvi del rebut i, a 
més a més, se’n van oblidar. Encara que individualment 
alguns van seguir la seva particular lluita, no va ser fins 
al 2005 que en un programa de TV3 va sortir la senyo
ra Montserrat Capdevila i la seva filla, la senyora Lídia 
Giménez, que, esgotades que totes les portes públiques 
se’ls anaven tancant i convençudes que en solitari no 
aconseguirien res, van decidir explicar el seu cas davant 
de la televisió i demanar ajuda. A partir d’aquells dies, 
dotze persones amb la mateixa situació es van decidir a 
ajuntar-se per a la recuperació d’aquests diners. 

En uns dos anys hem aconseguit convertir-nos en una 
associació, inscrita a la Generalitat al novembre del 
2005, i aplegar més 1.200 persones amb papers proce
dents de tot l’Estat. Això va sortir de Catalunya, però en 
fer una difusió a nivell de tot l’Estat espanyol, aquests 
papers han anat sortint arreu de Catalunya, de València, 
de Madrid, del nord, del sud, inclús tenim papers de 
Galícia, que això era impensable. 

A més ens consta que moltíssima gent el va trencar, 
perquè va pensar que allò era només un record del pas
sat, el van extraviar o simplement no recorden que se’n 
va fer. Sabíem que no seria fàcil, quan vam començar, 
però sempre hem pensat que no hi ha res impossible i 
menys quan les terceres generacions d’aquests fets, que 
escoltem els testimonis viscuts en aquella època, tan 
durs com perquè no siguin oblidats i com a exemple del 
que no s’hauria de tornar a repetir mai més... 

Per tant, desitgem que vostès, que confeccionen, deba
ten i aproven les lleis, posin remei al que un decret en 
un BOE de l’any 38 emès per un govern no democràtic 
va arribar a canviar la vida de tantes persones, i que 
només se solucionarà amb una altra llei, aquesta vega-
da treta de la democràcia. Sabem que aquesta llei ha 
de sortir de les Corts Generals de Madrid, però aquí, a 
Catalunya, els nostres ciutadans els han escollit a vos
tès, i és per això que els demanem el seu suport aquí, 
a Catalunya, i els demanem el seu suport amb la mida 
que puguin a Madrid. 

SESSIÓ NúM. 9 COMISSIÓ D’aFErS INStItUCIONalS 



 

     

        
       

          
         

          
          

         
        

        

       
        

           
          

          
         

        
        

           
      

           
          
       

        
        

         

        
       
      

     

       
      

        
         
 

 

     

          
         

     

 

       
        

       
       

        
        

       
        

          
          

        

       
            

       
        

        
         
          

        
        
        

     

       
        

          
        

         
     

         
         

          
          

         
          

         
     

        
          

       
         
        

           
          

  

        
      

         
         

        
          
       

       
      

         
         

            
            

     

          
        

        
         

         
         

      
       

       
       

          
        

10 

10 de maig de 2007 DIarI DE SESSIONS DEl ParlaMENt DE CatalUNYa Sèrie C - Núm. 98 

Som conscients que quant més esperem més gent no 
arribarà a veure com s’acaben els nostres recorreguts, 
perquè ja tenen una certa edat i se’ns queden pel camí. 
Tinguin en compte que la mitjana d’edat de molts dels 
nostres associats és de vuitanta cap amunt. I en la ma
joria dels casos la reclamació ja l’han de fer els seus 
hereus. Estem lluitant per no quedar al marge del me
morial històric i de la memòria històrica a Madrid, però 
sembla que costa reconèixer a vegades els errors del 
passat i esmenar-los, sobretot si es tracta de diners. 

No volem només el reconeixement de la confiscació. 
Volem una devolució de dites quantitats en valor ac
tual. Que no parlarem mai del valor que se li va donar 
l’any 36, perquè mil pessetes de l’any 36 mai seran, ni 
al canvi dels diners d’avui, el que eren en aquella èpo
ca. Creiem que és un assumpte pendent que la justícia 
té amb aquestes persones que van ser incautades. Eren 
gent del poble, la majoria comerciants. Se sabia que 
tenien cèntims. I van anar a per ells. En la nostra asso
ciació tenim persones de diverses tendències polítiques 
i classes socials. El que ens uneix és la idea de recobrar 
el que en justícia se’ls deu a aquestes persones, ja que 
va ser incautat a totes les nostres famílies. 

Esperem de vostès la seva comprensió i suport. Volem 
comptar amb tots vostès, sense cap exclusió, perquè la 
nostra associació ajudi a alleugerir una etapa de la nos
tra història de la qual no hem de sentir-nos orgullosos, 
però que per desgràcia va existir. Hi ha assignatures 
pendents que haurien d’estar, a aquestes alçades demo
cràtiques, aprovades. Agraïm l’oportunitat que se’ns ha 
ofert i esperem el seu suport. 

Gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyora Macià. A continuació, per part 
dels grups parlamentaris... Començarem pel Grup Par
lamentari de Convergència i Unió, el senyor Santi Vila, 
per preguntar, per aclarir o pel que sigui necessari. Mol
tes gràcies. 

El Sr. Vila i Vicente 

Sí, gràcies. Bon dia, senyora presidenta... 

La presidenta 

Jo demanaria que tots els grups fixessin més o menys un 
temps d’uns cinc minuts, eh? (Veus de fons.) En funció 
de les necessitats de cada un. 

El Sr. Vila i Vicente 

Sí, gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, salu
dar i agrair la presència dels compareixents, també dels 
membres del Govern, senyor Vendrell, senyora Bono, i 
de la resta d’assistents, que tot seguit compareixeran. 

Bé, efectivament, una de les nostres intencions a l’ho
ra de contribuir a formalitzar l’ordre del dia d’aquesta 
compareixença era contribuir, com em sembla que s’es
tà produint en aquests moments, a anar desfent alguns 
dels tòpics que sense cap mena de dubte en aquests mo
ments estan presidint tot el debat a l’entorn de les qües
tions que tenen a veure amb la memòria històrica. 

Em sembla que van sortint qüestions prou interessants 
i, com que avui em sembla que no és el moment de de-
batre-les, sinó d’anar precisant dubtes o aclariments, ja 
ràpidament em voldria fixar en algunes de les qüestions 
que s’han dit. Vagi d’entrada també, perquè abans no 
hi ha hagut ocasió de fer-ho, que havíem pretès convi
dar els doctors Canal i Duarte a assistir avui aquí entre 
nosaltres. De fet, s’han compromès, si sembla bé, que 
ens incorporaran les seves aportacions per escrit i, per 
tant, les posarem en coneixement de tota la comissió, 
perquè puguin ser tingudes en compte. 

Bé, del senyor Ramon Arnabat..., jo voldria agrair-li 
moltíssim la presència, en primer lloc. A més doble
ment, atès que ve vostè de Vilafranca, jo vinc de Figue
res, i, per tant, som especialment sensibles a aquesta 
reflexió que vostè ha fet quan es tracta d’incorporar una 
visió territorial a un debat que sovint, doncs, pot tenir 
un component molt de ciutat de Barcelona, i que em 
sembla que és molt oportú per la seva pròpia trajectòria 
al davant del museu –que coneixem– i que de fet, tam
bé, el diputat Joan Raventós, com a company fins i tot 
en el Patronat i membre del Patronat del Museu, doncs, 
hem tingut ocasió de valorar molt de temps, i la veritat, 
també, com a conseqüència de la seva àmplia recerca en 
qüestions vinculades a la memòria històrica. 

Jo crec que és important que vostè aprofundeixi una 
mica en el valor que ha situat a l’entorn d’aquest paper 
de descentralització i de protagonisme de la societat 
civil que vostè reivindica a l’hora de treballar les qües
tions de memòria històrica. Ens sembla que aquest po
dria ser un dels paranys, si no el resolem prou bé, que 
es podrien posar en perill en una llei que ens acabés 
sortint excessivament dirigista. 

I també m’agradaria que vostè ens expliqués, a l’hora 
de confeccionar l’agenda de preocupacions objecte de 
recerca o fins i tot de recuperació de memòria històrica, 
com treballen des de la seva experiència del museu la 
confecció d’aquestes prioritats i fins a quin punt, per 
tant, la complicitat que hi haurà d’haver en el futur a 
partir d’aquest Memorial Democràtic, doncs, pot ser un 
element multiplicador o un element distorsionador de la 
seva mateixa dinàmica i agenda de preocupacions. 

En tot cas, però, hi insisteixo, li agraeixo moltíssim la 
seva aportació i li reconec que avui aprofito per fer-ho 
de tota la trajectòria que anat fent de cara a fer posar en 
valor tot el que ha estat el dolor de les víctimes de la 
Guerra Civil i del franquisme sobretot. 

Bé, al senyor Jordi Albertí..., també la veritat és que ha 
estat un honor que avui poguéssim comptar amb vostè. 
Li agraeixo moltíssim també la seva presència, i també 
crec que ha estat sens dubte una aportació molt interes
sant. El felicito pel seu darrer llibre que ha situat sens 
dubte el focus de l’atenció, que aquest també era un 
tema que a nosaltres ens interessava molt, en algunes de 
les víctimes que segurament, doncs, ens podien passar 
desapercebudes o menystingudes, perquè, i aquesta és 
la pregunta que m’agradaria formular-li, tenim la im
pressió que segurament l’apropiació de la memòria de 
les víctimes religioses per part del franquisme segura
ment ha estat avui una de les raons que expliquen que 
en temps de democràcia no hàgim posat prou l’accent 
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en tot el dolor d’aquelles persones que senzillament van 
cometre el greu pecat de tenir una professió religiosa 
i una confessió religiosa, en aquest cas, cristiana, però 
també algunes altres. 

Per tant, m’agradaria saber la seva opinió sobre fins a 
quin punt aquesta apropiació evident de la memòria de 
les víctimes religioses per part de la dictadura franquista 
s’ha acabat girant en un oblit per part de la democràcia 
restaurada i, per tant, avui en dia, doncs, ens trobem 
que segurament a l’hora de fer la nòmina de víctimes 
de la Guerra Civil i de víctimes del franquisme, doncs, 
també hi ha tot un seguit de persones, vostè ho ha xi
frat en 8.360, eh?, ja són els estudis del Solé i Sabaté 
que també parlaven d’aquestes quantitats, però, en tot 
cas, més enllà del nombre el que és segur és que hi ha 
milers de persones i milers de famílies que van patir 
l’horror de la guerra i no ens podríem permetre com a 
democràcia que avui caiguessin en l’oblit. 

També li vull agrair moltíssim, venint com vinc de 
l’Empordà, que vostè, en el seu treball i a la seva recer
ca, avui no hi hagut ocasió, però, es recordi dels exces
sos del comitè d’Orriols. Efectivament, en un moment 
en què la comarca, i pensant en l’interès general de 
tot el país, tirarem endavant un museu de l’exili, ens 
sembla que és un revers d’una moneda molt interessant 
que vostè no s’oblidi dels fets del comitè d’Orriols que, 
si ho considera oportú i vol, doncs, posar en coneixe
ment algun detall a la comissió, ara serà el moment de 
fer-ho. 

Finalment, bé, això sí que li voldria dir, senyor Albertí, 
com que estem en una comissió i en uns treballs que 
estem lluitant fervorosament per desfer i desmuntar tò
pics, jo tampoc idealitzaria molt la tradició religiosa 
que tenim al nostre país, perquè en els anys trenta i els 
anys quaranta, malauradament, la bona tradició havia de 
conviure també, com explica molt bé el doctor Cardó, 
amb la mala tradició de tipus integrista i nostrada tant 
i tant com la tradició liberal. 

Bé, més enllà d’això, també donar les gràcies moltíssim 
a la senyora Carme Macià. Com vostè mateixa ha dit, 
però, evidentment aquest és problema gravíssim que 
depassa les competències del Govern de Catalunya i 
d’aquest Parlament. Aquest, per tant, és un tema que 
per la banda de Convergència i Unió només podem dir 
que compti amb la complicitat del grup parlamentari a 
Madrid, perquè sens dubte, posats a reparar, més enllà 
de reparar danys morals, doncs, jo crec que seria una 
exhibició de credibilitat per part de les institucions do
nar resposta a la seva reivindicació. 

Per tant, li agraeixo molt que ens en faci còmplices. I, 
per tant, doncs, ho deixaria aquí, que em sembla que 
ja hem apuntat alguns dels temes que valdria la pena 
aclarir. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor Vila. A continuació en nom del 
Partit Socialista de Catalunya - Ciutadans pel Canvi, el 
senyor Josep Maria Balcells. 

El Sr. Balcells Gené 

Gràcies, senyora presidenta. Gràcies i un agraïment als 
que han comparegut avui per aportar el seu testimoni, la 
seva visió, del Projecte de llei de Memorial Democrà
tic. Abans del tancament de la legislatura passada van 
passar per aquesta comissió –jo no hi era, però hi han 
les actes– vint-i-quatre representats d’entitats que van 
aportar el seu testimoniatge i la seva visió, historiadors 
i associacions que van aportar aquest testimoni del que 
va suposar per a ells la repressió franquista, la lluita per 
les llibertats, la lluita per la democràcia. Vostès s’hi afe
geixen avui. Jo els ho agraeixo d’una manera especial, 
doncs, bé, al senyor Arnabat pel coneixement personal 
de temps i pel seu treball que jo sé, em consta, doncs, 
que ha fet a Vilafranca i està fent. 

Jo penso que és important remarcar aquestes iniciatives 
territorials de memòria històrica, i, per tant, agrair tam
bé la petició que ens fa perquè el Memorial Democràtic 
no es quedi exclusivament concentrat a Barcelona, sinó 
que tingui en compte també aquesta presència en tot el 
territori, per anar aplegant tot aquest conjunt d’iniciati
ves que hi han disperses, tant per part dels experts, dels 
historiadors, com per part també d’altres administraci
ons que s’han posat en marxa, doncs, que això pugui 
ser reconegut i pugui aplegar-se en aquest objectiu que 
té la llei que és endegar o engegar aquestes polítiques 
de memòria col·lectiva que em sembla que han de servir 
com a referent per a les noves generacions a l’hora de 
protegir els valors democràtics. 

Gràcies també a la senyora Carme Macià, en nom de 
l’Associació de Perjudicats per la Incautació del Govern 
Franquista. Moltes vegades, quan parlem de la Guerra 
Civil i del que va suposar el franquisme, pensem en les 
víctimes o en els perjudicats de caire polític, ideològic, 
i no sempre tenim en compte els perjudicats per aquesta 
vessant econòmica que va suposar un sofriment i que 
realment no han estat reparats. Com deia el meu com
pany de Convergència i Unió, l’objectiu o la capacitat 
de la llei del Memorial Democràtic probablement no 
tindrà la possibilitat de fer una recompensa, diguem-ne, 
als perjudicats en aquesta vessant. Vostès han reconegut 
que això és un tema de la memòria històrica, potser de 
la Llei de memòria històrica del Congrés dels Diputats. 
També en nosaltres hi trobarà la nostra complicitat. 

Voldria entretenir-me una mica més en el senyor Jordi 
Albertí. Casualment, el seu llibre em va caure a les 
mans per Sant Jordi aquest any i li haig de reconèixer 
que em va impactar. L’he llegit amb fruïció. Impactat 
pel rigor, pels testimonis, per tot el recull de reflexions 
que ha fet i que avui, d’una manera exemplar, ens ha 
pogut sintetitzar. Aquí hi ha un debat de fons. Jo penso 
que la persecució religiosa, com deia el meu company 
abans que ha intervingut..., el franquisme s’ho va apro
piar, però no només el franquisme. 

Jo penso que hem de reconèixer que en aquell marc de 
la Guerra Civil, de la preguerra civil, finals de la Repú
blica i els primers mesos de la Guerra Civil, es va ins
taurar un clima, diguem-ne, que els anarquistes, CNT i 
FAI, van aprofitar per impulsar la seva idea de procés, 
diguem-ne, revolucionari. I en aquest context jo penso 
que hem de saber també..., i no ho vull excusar pas, 
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perquè jo penso que hi ha d’haver un reconeixement 
d’aquestes víctimes que sense cap mena de garantia 
van ser assassinades per les seves idees, que jo no sé 
si són idees de fe, dogmàtiques, pel seu contingut de 
creences o són víctimes ideològiques, jo diria, de la 
repressió, de la revolta o del procés prerevolucionari o 
revolucionari. En el fons, quan es donen aquests pro
cessos..., va passar el mateix en la revolució liberal del 
1875, que vostè ha esmentat, o la Setmana Tràgica del 
1909. En el fons aquest simplisme, potser, de la lluita 
de classes en què hi ha els poderosos i la revolta dels 
explotats, en què, llavors, l’Església és vista com un 
aliat indispensable dels poderosos, i, per tant, a l’hora 
de combatre la dreta, a l’hora de combatre els «explo
tadors», entre cometes, des d’una òptica revolucionària, 
s’inclou també l’Església com un aliat ideològic, no tant 
pel seu contingut estrictament de fe o dogmàtic, sinó 
per les seves aliances. 

I aquí jo penso que hem de reconèixer que, en la Guerra 
Civil el mateix..., jo tenia aquí unes paraules del ma
teix president Francesc Macià en una entrevista a un 
periodista francès, que deia: «A Catalunya» –deia el 
president Companys– «la situació de la clerecia és ac
tualment i ho continuarà sent molt crítica. Ha pres part 
massa obertament en la rebel·lió signant amb un misti
cisme guerrer al costat dels enemics de la República.» 
Era el president Companys que reconeixia que l’Esglé
sia havia pres partit al costat de la revolta franquista. I, 
per tant, aquesta va ser una raó o una excusa perquè una 
altra de les faccions més àcrates i faistes van comba
tre, diguem-ne, totes aquestes persones representatives 
d’aquesta institució. 

Recordem que el mateix agost del 36, el cardenal Pla 
i Daniel en la seva pastoral es posava ben al costat de 
la República. No diguem després en la carta col·lectiva 
de l’episcopat, però això ja era el 37, però que tenint 
en compte que l’Església, en l’inici de la revolta i de 
l’aixecament, es va posar..., i això dic que justifica o 
d’alguna manera explica que també van ser, llavors, un 
blanc dels revolucionaris, no tant del Govern republicà, 
com dels cenetistes i els faistes. Jo voldria que això, 
doncs, pogués ser objecte també de reflexió. Tanma
teix, jo penso que sí que hem de reconèixer que van 
ser víctimes innocents. Van ser víctimes que hem de 
saber reconèixer en el moment de tenir aquest recull 
de memòria històrica. 

I voldria afegir també, ja que la llei del Memorial De
mocràtic ens agafa fins al vuitanta, que aquesta Esglé
sia, posada al costat de la revolta del 36, en canvi, a 
mesura que va anar accentuant-se el caràcter dictatorial 
encara més es va mantenir fins a la mort del dictador..., 
hem de reconèixer l’aportació, el testimoniatge de l’Es
glésia en els moments de la transició. 

És a dir, l’Església va ser també al costat de la lluita 
antifranquista. Recordem, demà precisament, dia 11 
de maig, farà quaranta-un anys de la manifestació dels 
cent trenta capellans a Via Laietana; era l’any 66. Per 
tant, era un moment d’aposta de l’Església progressis
ta al costat dels lluitadors per la democràcia. Després, 
trobaríem el 76 l’Assemblea de Catalunya, les parrò
quies que es van posar al costat... Vull dir que l’Esglé
sia ha estat sempre amb aquesta ambivalència, però, ja 

que agafem tot el període, reconeixem, per una banda, 
les complicitats amb la revolta facciosa, reconeixem la 
complicitat amb la lluita democràtica també de l’Es
glésia, i enmig d’això l’aprofitament per part de grups 
que van aprofitar per liquidar i assassinar d’una manera 
realment il·legal i d’una manera totalment condemnable 
en aquests inicis de la Guerra Civil. 

Aquesta és una reflexió que penso que hem de fer i que 
en l’articulat, com vostè deia –acabo–, jo penso que 
allà on diem que «hem de recuperar la memòria de les 
víctimes per motius ideològics, polítics i tal» hi hem de 
poder segurament afegir «per motius religiosos i vícti
mes innocents d’una situació política determinada». 

Gràcies, senyor Albertí, també pel seu testimoniatge. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor Balcells. A continuació, en 
nom d’Esquerra Republicana, la senyora Maria Mercè 
Roca. 

La Sra. Roca i Perich 

Moltes gràcies, senyora presidenta. I moltes gràcies als 
tres compareixents que ens han fet tres visions molt 
diferents, però per això mateix molt interessants totes i 
molt complementàries. 

Al senyor Ramon Arnabat el volia felicitar per les acti
vitats que ha explicat que feien en el seu museu, sobre
tot les que van destinades als joves. Pensem que utilitzar 
el teatre o utilitzar activitats interactives per explicar 
la història i per interessar per la història és una de les 
bones maneres de fer-ho. I li volíem preguntar, sobretot 
tenint en compte aquesta activitat que vostè ha expli
cat d’«Escolta, Franco», quin coneixement sembla que 
tenen les persones de la nostra història, i quin interès 
tenen. 

Suposo que tota la gent que s’acosta al museu i que és 
capaç d’escriure o de dir alguna cosa en aquesta imatge, 
no?, de Franco és que ja tenen una mica d’interès, però 
vosaltres, que esteu en un museu, sí que podeu veure de 
primera mà quin coneixement i què saben, sobretot els 
joves, a hores d’ara, de la nostra història que ja fa uns 
anys, però encara és molt i molt recent. 

El senyor Jordi Albertí ha vingut amb l’esmena feta, i 
li ho hem d’agrair i tingui per ben segur que la tindrem 
en compte. Nosaltres també pensem que s’han d’igualar 
totes les víctimes. Aquestes víctimes per motius reli
giosos també eren innocents en aquell moment. Com 
vostè diu molt bé en el seu llibre en un dels capítols, 
«la memòria ha de ser completa», i segurament no se
ria completa si no hi fossin aquestes víctimes. Moltes 
gràcies també. 

I, per acabar, la senyora Carme Macià. Vostè, és clar, 
ha parlat d’una cosa..., vostè ja ho ha dit al comença
ment, ha parlat de pèrdua econòmica i comparat amb 
les altres pèrdues, que eren més aviat, doncs, de vides i 
també pèrdues, doncs, sentimentals i ideològiques, po
dria semblar que era una pèrdua més petita, però no, no 
ho és, perquè la pèrdua econòmica també és dolorosa i 
també va ser segurament molt dolorosa en aquell mo-
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ment per a totes les famílies que la varen patir. Tingui 
també el nostre suport perquè es faci justícia. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyora Roca. A continuació, en nom 
del Partit Popular, el senyor Rafael López. 

El Sr. López i Rueda 

Gràcies, senyora presidenta. Donar la benvinguda a 
aquesta comissió a tots els compareixents. Jo voldria 
també comentar uns certs aspectes, són preguntes, jo 
crec, genèriques a tots els compareixents sobre mites. 
Ja ha parlat abans també el company de Convergència 
i Unió sobre certs mites que nosaltres trobem en la re
dacció d’aquesta llei, que nosaltres trobem una redacció 
bastant «ideologitzada», per dir-ho d’alguna forma, so
bre una cosa que nosaltres..., sempre he dit que hauria 
de caure a dintre de l’aspecte científic de la història, 
sempre entenent la capacitat científica que pot tenir 
unes ciències de l’ànima, no?, que no són les mateixes, 
per descomptat, que les ciències físiques o les ciències 
naturals. Però nosaltres sempre hem dit i a nosaltres 
ens sembla fonamental que el debat de la història..., i 
això seria una primera reflexió, la diferenciació entre 
memòria històrica i història. 

Jo crec que és important. La memòria és de les perso
nes, i la memòria és dels records. I la memòria és quel
com subjectiu i no només subjectiu, sinó que afecta la 
conformació personal de cadascú. I, per tant, la memò
ria també és selectiva. Això és important. Jo crec que 
això és un punt de vista important, perquè tampoc no 
podem convertir una llei de la memòria històrica en una 
història oficial, en una història científica. I em sembla 
que és important. 

I em sembla que és important, perquè nosaltres trobem, i 
ho ha apuntat alguns dels compareixents, dintre del que 
és la llei també una memòria selectiva. Quan es parla 
d’aquesta relació entre recuperar la memòria d’aquells 
que van lluitar per la democràcia. Jo voldria pregun
tar..., dintre de la consideració que, com deia Semprún, 
la guerra que va fer la República no era santa, però era 
justa, i jo ho crec. La República no va tenir més remei 
que fer la guerra, perquè li feien la guerra. Però això no 
vol dir, i per a nosaltres això és un punt fonamental, que 
tots els excessos que es van produir sota aquest paraigua 
s’hagin d’oblidar. 

Com deia el conseller Saura..., que hi han víctimes de 
primera i de segona. Això a nosaltres ens sembla una 
barbaritat –una barbaritat. I, per tant, ens agrada que 
ens vinguin a parlar també de les víctimes per causes de 
fe, perquè si parlem de democràcia, parlem de llibertats 
i parlem de conculcació de llibertats tan bàsiques com 
llibertat de propietat dintre d’una democràcia liberal o 
de llibertats religioses, estem parlant també d’això. 

I, per tant, quan parlem d’aquesta democràcia liberal 
a mi m’agradaria preguntar si dintre de l’esquema o si 
podem parlar..., faré la formulació d’una altra forma, 
podríem parlar de defensa de la democràcia liberal, tal 
com l’entenem avui en dia, de defensa de drets, de de

fensa de llibertats, dintre dels anys trenta del segle xx, 
per les diferents forces polítiques? 

Jo crec que aquesta és una pregunta fonamental, perquè, 
si no, podem caure també en un error històric, que és 
posar en les ments de gent dels anys trenta les idees que 
tenim avui en dia. O sigui, podríem parlar, per exemple, 
que un PSOE que va fer un cop d’Estat l’any 34 o que 
deia en els seus butlletins de les joventuts que no es 
podria fer el seu ideal mitjançant la legalitat burgesa, 
perquè recordem que per molts de l’esquerra la demo
cràcia era una democràcia burgesa i que a la universi
tat dels anys seixanta dir a algú que era demòcrata era 
quasi com un insult, podríem parlar d’això? 

Podríem parlar també, per exemple, de l’anarcosindi
calisme que feia aquesta lluita per la democràcia? Igual 
que la CEDA; podríem parlar que la CEDA, que algun 
reducte de la CEDA, que cada cop se n’anava més cap 
a posicions feixistes, com s’anava a la resta d’Europa. 
És a dir, podríem parlar que les forces principals, tant 
d’esquerres com de dretes, lluitaven per una democràcia 
com l’entenem? 

Jo crec que és important, perquè això voldrà dir que po
dem estar pervertint també les paraules, dintre de la llei. 
Perquè antifeixisme nosaltres creiem que no vol dir, no 
és exactament igual que democràcia, com deia abans. 
Es pot fer una guerra justa, però dintre d’aquesta guerra 
justa pot haver-hi i es poden cometre molts excessos; ja 
n’hem parlat abans: vuit mil a tot Catalunya. 

Després, podem parlar d’una manca de memòria a casa 
nostra? La Guerra Civil ha tingut 22.000 publicacions, 
tantes –tantes– com la Segona Guerra Mundial –tantes 
com la Segona Guerra Mundial. Jo no recordo cap mes 
que no hi hagin documentals, que es basen en aquestes 
històries de vida. És a dir, parlem de memòria històrica, 
però des de fa molt temps estem parlant de documentals 
que parlen d’històries de vida personals, de memòries. 
És a dir, podríem parlar avui en dia que hi ha una des
memòria històrica sobre la Guerra Civil? Una altra cosa 
és que a casa nostra es llegeixi poc, o que els resultats 
escolars siguin els que siguin. Però podem parlar d’una 
manca de memòria històrica? 

I dic més, avui en dia estem parlant dels refugis i s’estan 
recuperant refugis, quanta gent, quants escolars a casa 
nostra coneixen les txeques? A quants llibres d’història 
es parla de les txeques? Perquè jo..., als meus llibres 
d’història no se’n van parlar. És a dir, si hem de recu
perar tota la memòria històrica, si volem ser un país 
normal, hem de recuperar tota la memòria històrica. I 
nosaltres pensem que aquesta llei no recupera tota la 
memòria històrica, sinó que fa una memòria selectiva. 

Per tant, jo voldria introduir aquests elements, em sem
bla, importants. Tenim una manca de memòria o no 
tenim una manca de memòria? La diferència entre me
mòria històrica i ciència històrica. És a dir, reconèixer 
també víctimes de primera i víctimes de segona. Per 
cert, l’Alt Empordà va ser una de les zones on més 
repressió republicana va haver-hi els primers dies del 
36. I, tercer, si antifeixisme és igual a democràcia? Si 
podem parlar que la majoria de forces democràtiques 
en el si de la guerra lluitaven per la democràcia, tant de 
dretes com d’esquerres. 
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Jo crec que són quatre punts importants, que ens podem 
portar a fer una llei intentant buscar la majoria de cata
lans..., buscar el major consens, buscar, mirar endavant, 
realment reconeixent el passat o fer una llei d’una part 
dels catalans, una llei ideològica i una llei de partit. Per 
tant, nosaltres creiem que són punts fonamentals per 
reconèixer els errors que per nosaltres té la redacció 
actual d’aquesta llei. 

Gràcies, senyora presidenta. Gràcies als comparei
xents. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor López. A continuació, en nom 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa, el senyor Jaume Bosch. 

El Sr. Bosch i Mestres 

Moltes gràcies. Jo vull començar agraint molt de veritat 
les compareixences d’avui i fent un reconeixement a la 
tasca que cadascú en el seu àmbit desenvolupa, i també 
deixar constància de la satisfacció del meu grup, per
què avui culminem l’etapa de compareixences després 
d’una llarga etapa interrompuda per les eleccions i que 
avui, d’alguna manera, culmina una fase important que 
ens permetrà tirar endavant ja en el període d’esmenes 
i, per tant, que d’aquí uns mesos es pugui aprovar per fi 
la llei, que és una llei que, des del nostre punt de vista, 
s’hauria hagut de fer fa molts anys. 

I, en definitiva, ho fem fins i tot avui, l’endemà que el 
Parlament de Catalunya, ahir, va recuperar documen
tació seva, i ho dic com una mostra que quan a vegades 
es parla que totes les ferides estan tancades...; no, les 
ferides encara estan obertes i les ferides es tanquen en 
funció que es fa justícia. I ahir, per exemple, aquesta 
casa va viure un exemple de com s’ha fet una mica més 
de justícia en recuperar part de la seva documentació. 

Però, en tot cas, jo vull insistir que a Catalunya efecti
vament hi ha hagut al llarg de tots aquests anys moltes 
iniciatives diverses, de revistes, de centres d’estudis, 
d’universitats, d’ajuntaments per recuperar la memòria 
històrica, però del que estem parlant ara també és del 
paper de la Generalitat a l’hora de tirar endavant una 
política pública de recuperació de la memòria històrica. 
No de fer història, que per a això ja hi ha els historia
dors, sinó d’incentivar que hi hagi una recuperació de 
la memòria històrica com a element bàsic d’un govern 
democràtic. 

Jo voldria començar, en aquest sentit, agraint l’aporta
ció del senyor Arnabat. Em sembla que hi ha un element 
important vinculat al tema del Museu de Vilafranca, 
que és les possibilitats que jo crec que són molt grans i 
m’agradaria que ell ho pogués comentar en aquesta lí
nia de descentralització. És a dir, de crear una autèntica 
xarxa d’institucions i elements que permetin entendre 
la nostra història, les realitats del que s’està fent ara a 
les Terres de l’Ebre, al Museu de l’Exili de la Jonque
ra, que abans s’ha citat, el tema del Pallars... Jo sóc 
d’una comarca com el Baix Llobregat on segurament 
el nostre patrimoni és més de lluita per la democràcia i 
del moviment obrer i jo crec que també s’està fent una 
tasca interessant en aquest sentit. Jo crec que aquí..., i 

m’agradaria conèixer la seva opinió, aquesta idea de 
descentralització de xarxa a l’hora de poder explicar la 
història del país. 

El senyor Jordi Albertí ha fet una intervenció molt sug
geridora i interessant. Jo crec que és una realitat la que 
ell ha explicat que el país ha de conèixer i ha d’assumir. 
I dic més, que els partits d’esquerra hem de conèixer i 
hem d’assumir. I jo voldria contribuir a trencar un altre 
tòpic. El tòpic que els partits d’esquerra són incapaços 
de reconèixer això. Jo crec que els partits d’esquerra 
hem de ser capaços de reconèixer aquesta realitat que 
vostè ha explicat. Entre altres coses, perquè del conei
xement científic de la història només es deriva que tots 
en sortim enriquits, perquè jo sóc dels que va estudiar 
aquesta part de la història a partir que aquestes coses 
que vostè ha explicat les havia fet la República, les ha
via fet la Generalitat, les havien fet els rojos i en canvi, 
quan s’estudia, es veu un element que hem de condem
nar amb claredat, però que també hi ha unes responsabi
litats clares que hem de conèixer tots com a país. 

I jo vull, en aquest sentit, llegir l’article 54 de l’Estatut 
que parla de memòria històrica, perquè em sembla que 
ens ajuda a interpretar i segurament a modificar alguns 
dels temes que estan plantejats en el projecte inicial de 
memorial. Diu: «La Generalitat i els altres poders pú
blics han de vetllar pel coneixement i el manteniment de 
la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col
lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i 
les llibertats democràtiques. Amb aquesta finalitat, han 
d’adoptar les iniciatives institucionals necessàries per 
al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans 
que han patit persecució com a conseqüència de la de
fensa de la democràcia i l’autogovern de Catalunya.» 
Punt 2: «La Generalitat ha de vetllar perquè la memòria 
històrica es converteixi en símbol permanent de la tole
rància, de la dignitat dels valors democràtics, del rebuig 
dels totalitarismes i del reconeixement de totes les per
sones que han patit persecució a causa de llurs opcions 
personals, ideològiques o de consciència.» 

Jo crec que aquest article emmarca totes les realitats que 
avui estem discutint, perquè planteja, primer, que la Ge
neralitat i els poders públics han d’incentivar el conei
xement i el manteniment de la memòria. Segon, perquè 
parla de la rehabilitació de les persones que van patir la 
persecució durant el franquisme, que s’han de rehabili
tar. Tercer, perquè la Generalitat assumeix l’obligació 
de promoure els valors de la democràcia i el rebuig dels 
totalitarismes. I quart, que no és incompatible amb tot 
el que s’ha dit, perquè hi ha el reconeixement de totes 
les víctimes, i quan diem «per raons de consciència» 
estem dient clarament, evidentment, també, les que ho 
van patir per motius religiosos. 

Jo crec que en aquest marc se situa el projecte i estic 
convençut que del redactat final de l’articulat, que hem 
de millorar i polir, en podem treure una redacció que, 
excepte els que se senten incòmodes en defensar els 
valors que també ja va representar la República de la 
democràcia, tots els altres ens puguem sentir recone
guts en això. 

I, finalment, amb relació a la intervenció de la senyora 
Macià, jo he de dir que, en la mesura que jo era dels 
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que estava en l’etapa anterior fent les compareixences, 
la satisfacció que hagi pogut venir és doble, perquè ella 
va haver de lluitar per poder ser avui aquí. No estava 
convocada inicialment, després se’ns va venir a sobre 
tot el tema de les eleccions i, finalment, avui es produ
eix aquesta intervenció que jo crec que a més ha sigut 
molt interessant i em permet reprendre una cosa de les 
que he dit. És a dir, quan se’ns diu que, quan estem 
tractant aquests temes, volem reobrir ferides, perquè ja 
estan tancades, s’està fent una injustícia total. 

La prova del que vostè ha explicat és fins a quin punt 
en moltes famílies aquesta injustícia que es va patir 
continua estant viva i vigent i no s’ha reparat, no s’ha 
tancat aquesta ferida. I ja no diguem les ferides dels 
morts, de l’exili, dels anys de repressió, etcètera. Doncs, 
no podem canviar el passat, però sí que podem reparar 
d’alguna manera el reconeixement de la injustícia que 
es va patir, que, entre altres coses, en el seu cas era la 
injustícia d’un perjudici econòmic, però també de la hu
miliació que representava que els estalvis d’una família, 
fets en un període democràtic, deixessin de valdre pel 
fet que havia canviat el règim i s’havia instaurat una 
dictadura. 

Jo crec que estem fent molt bé de recuperar aquests 
temes, que era un tema que tenia pendent aquest país. 
És veritat que en el cas concret que vostè ha exposat és 
un tema d’Estat amb el qual ens hem de comprometre 
tots també per ajudar. Però jo crec que el Parlament de 
Catalunya està fent honor a la seva tasca quan està to
cant aquests temes i jo espero que molt aviat puguem 
tenir un projecte de llei fet amb un ampli consens que 
permeti tancar de veritat aquestes ferides que encara 
estan obertes. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor Bosch. A continuació, en nom 
del Grup Mixt, el senyor Albert Rivera. 

El Sr. Rivera Díaz 

Gràcies, senyora presidenta. Gràcies també als com
pareixents, en primer lloc, per la seva assistència. La 
veritat és que abans de començar breument l’exposició 
que faré sí que m’agradaria destacar la importància que 
té per al nostre partit, un partit que neix al segle xxi, 
que no neix just en un període després d’una dictadu
ra, doncs..., una visió diferent segurament a la que té 
la resta de partits, en el sentit que avui dia necessitem, 
primer, reconèixer els errors del passat, reparar-los, però 
també començar a mirar per al futur, no viure contínu
ament amb aquests errors. 

I dient això d’entrada, doncs, el primer que vull desta
car del que s’ha comentat és la diferència entre aquesta 
memòria col·lectiva de la qual parlem i la història, no? 
El nostre partit és conegut i va ser la posició que vam 
defensar fermament al Ple quan s’admetia a tràmit amb 
una esmena a la totalitat..., creiem, sincerament, que els 
historiadors són qui millor coneix la història. Creiem 
que els polítics, sincerament, des del meu punt de vista, 
no en tenim ni idea, parlem clar. Els polítics l’únic que 
hem de fer és gestionar la res publica, la cosa pública, 
precisament per conèixer això. Aquestes associacions 

que hi ha avui presents, aquests museus, aquests his
toriadors, són realment els protagonistes de recuperar 
aquesta història, de conèixer veritablement la història. 

I per això nosaltres hem defensat i seguirem defensant 
que fer una foto de memòria col·lectiva des d’un punt 
de vista oficial d’una entitat pública o en aquest cas la 
Generalitat ens sembla un error. Ens sembla un error, 
perquè és una foto determinada, amb uns colors polí
tics determinats, en un moment determinat. I, per tant, 
no creiem, com ha dit algun portaveu, que la memò
ria col·lectiva s’hagi de deixar als nostres fills com una 
foto del que veritablement és la veritat històrica. Jo crec 
que és molt recomanable que els nostres fills, en aquest 
cas, com s’ha comentat aquí, el que mirin siguin llibres 
d’història de diferents colors, de diferents opinions, de 
diferents sensibilitats. Això és la millor fórmula que 
cadascú es construeixi i entengui la seva pròpia història 
i no que se’n faci una versió oficial. 

Dit això, també vull destacar, i m’ha semblat molt in
teressant la intervenció del senyor Albertí... Li parla un 
membre d’un partit que defensa el laïcisme instituci
onal, i, per tant, des d’aquesta posició, creiem que és 
molt convenient, com vostè ha dit, que, i com està al 
seu llibre també molt ben reflectit, es reconeguin totes 
les víctimes que hi han hagut durant un període deter
minat. Per tant, és important també reconèixer, i li torno 
a dir que li ho diu un grup parlamentari, en aquest cas, 
que lògicament no defensa una confessionalitat d’un 
estat o d’una comunitat autònoma, amb les seves ins
titucions, però sí que creiem que és fonamental, des 
d’aquest respecte, reconèixer tot el que va passar i tot 
el que ha passat i dir-ho ben clar i ben alt sense cap ti-
pus de complexes. Per tant, també el felicito per la seva 
intervenció, perquè creiem que és convenient que, si 
s’ha de fer aquesta foto amb la qual no estem d’acord, 
doncs, almenys que la foto recuperi totes les sensibili
tats i les realitats i les injustícies que s’han comès a la 
nostra història. 

Per altra banda, també m’agradaria fer una reflexió ja 
com a grup polític i també per a la resta de grups, que 
fóssim capaços d’explicar a la gent, als nostres ciuta
dans, que una cosa ha sigut el règim franquista, és a dir, 
una dictadura feixista, i una altra cosa és Espanya. És 
a dir, és important que remarquem això, perquè moltes 
vegades, de forma subjectiva, i també suposo que per 
sensibilitats personals, doncs, es reflecteix una realitat 
que no s’adequa a la veritat d’aquells moments, no? La 
resta de ciutadans espanyols han patit igual o més que 
els catalans aquesta repressió franquista, aquesta repres
sió feixista. I també crec que hem de fer una reflexió 
respecte a això, no? 

Jo crec que la visió que es pugui donar, com s’està do
nant, de la història, crec que és perillosa. Ho hem vist 
no només a Catalunya, ho hem vist també al País Basc 
amb unes referències que es feia fa poc que els espa
nyols havien de demanar perdó als bascos per allò de 
Guernica. Jo crec que no. Aquesta és una dinàmica er
rònia. Això no és una qüestió d’Espanya - Catalunya, 
Catalunya - País Basc. És una qüestió que entre ger
mans, companys, veïns van cometre grans injustícies. 
Jo crec que això és fonamental reflectir-ho, que, tot i 
que es pogués patir més en una ciutat o en una altra, 
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la repressió i el que és una dictadura es pateix igual 
per qualsevol ciutadà demòcrata. I això és important 
també que ho sapiguem reflectir a les nostres lleis i als 
nostres textos. 

I, per altra banda, quan es feia referència a les..., en 
aquest cas, l’associació per les incautacions que s’havi
en fet. Tingui la seguretat que el nostre partit li donarà 
suport en totes aquestes reivindicacions, perquè creiem 
que això sí que s’ha de fer. És a dir, que sí que s’ha de 
tancar aquests capítols d’injustícies. I, per tant, nosal
tres estarem a favor que tots aquests casos, tot el que 
sigui refer una mica, encara que sigui econòmicament, 
les situacions que es van patir en aquell moment, tin
dran tot el nostre suport. Però no des del punt de vista 
de la memòria col·lectiva, sinó des del punt de vista de 
la justícia. 

Jo crec que un estat ha de saber reconèixer i ha de re
conèixer el que s’ha comès des d’un govern, en aquest 
cas, il·legal, com el franquista, però també un govern 
que representava en aquell moment el poder. Per tant, 
tingui la seguretat que tindrà el nostre suport. Com sa
ben també i ho he de dir, no cal remarcar-ho, però és 
important també dir-ho per les situacions que es produ
eixen de vegades al dia a dia, doncs, del nostre partit, 
doncs, com bé saben també hi ha molta gent que ha 
lluitat precisament i que ha estat fruit de la repressió i 
a la presó, com vostès saben, alguns dels fundadors del 
nostre partit, doncs, han estat a la presó precisament 
per defensar la democràcia a Espanya i a Catalunya. 
Per tant, tingui la seguretat que sempre tindrem molt 
en compte aquesta sensibilitat. 

I res més. Simplement, finalment, dir que les polítiques 
públiques que s’han de fer des de la Generalitat penso 
que ha de ser precisament aquest tipus de coses, no?, 
recuperar aquestes injustícies i sobretot fomentar també 
el debat històric. Jo crec que no es tracta tant que fem 
una foto, sinó que fomentem el debat històric, que con
videm historiadors, que es facin fòrums, que es facin 
diferents iniciatives, però sempre des de la pluralitat 
i sempre escoltant el que avui hem escoltat aquí amb 
aquests tres compareixents, que són realment els que 
tenen la veu i el protagonisme de la història i que han 
patit, doncs, d’una manera o altra o han reflectit el que 
és la història de Catalunya. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor Rivera. A continuació les tres 
persones que han intervingut tindran la paraula. Jo els 
demano que siguin breus, però sobretot el que els de-
mano és que, si volen i ho poden fer, ens enviïn les se-
ves aportacions per escrit o allò que creguin que pugui 
ser convenient per als diputats i diputades d’aquesta 
comissió. 

En primer lloc, tindrà la paraula el senyor Arnabat. 

El Sr. Ramon Arnabat Mata 

Bé, primer aclarir una qüestió de càrrecs: jo sóc pa
tró del museu, és a dir, formo part del patronat. He 
participat en aquestes activitats que he explicat com 

a investigador, algunes coordinant i altres treballant, 
i la directora del museu és la Montserrat Iniesta, que 
m’acompanya. 

Dit això, clar, les intervencions –entenc que no, pre
guntes– del senyor Rafael López i del senyor Rivera 
són molt generals. A mi m’agradaria poder-ne parlar 
tranquil·lament, necessitaríem bastant de temps, però 
ho faria des del meu punt personal, com a historiador, 
com a persona compromesa en aquesta recerca, però 
em sembla que no toca aquí. 

De totes maneres, sí que m’agradaria comentar dos o 
tres aspectes. Un és que és cert que les persones tenim 
memòria i la memòria és una cosa de les persones, però 
en la mesura que els pobles estan conformats per perso
nes també hi ha una memòria col·lectiva i aquesta me
mòria col·lectiva és la selecció, evidentment, però a mi 
em sembla que qualsevol país, qualsevol col·lectivitat, 
ens hem de posar d’acord en quins són aquells valors, 
aquella memòria, que volem conservar i que ens pot 
ajudar a encarar el futur. I en aquest sentit els valors 
democràtics penso que han de formar part de la memò
ria col·lectiva independentment del color polític, de la 
classe social, etcètera, de les persones. I em sembla que 
el Memorial Democràtic una de les coses que intenta és 
potenciar aquesta memòria col·lectiva. 

Entenc que s’ha fet molta tasca..., els historiadors han 
fet molta tasca de recerca, però tots sabem que aquesta 
tasca de recerca que han fet els historiadors són uns 
llibres per a discussió del gremi, on moltes vegades 
triguen deu anys en passar les innovacions científiques 
i historiogràfiques als llibres de text. I, per tant, doncs, 
quan arriben a la societat o a una part de la societat 
aquests coneixements han passat vint anys des que 
s’han fet. Per tant, una política de la memòria per part 
de la institució, en aquest cas, el Parlament de Catalu
nya i el seu Govern, ens sembla important. 

S’interrogava sobre la democràcia dels anys trenta. És 
evident que als anys trenta als partits polítics de dreta i 
d’esquerra hi havia un component, diguem-ne, d’acció 
política radical molt abrandat, eh?, en tots els grups polí
tics. Però a mi em sembla que experiències de l’època de 
la República són plenament vàlides en aquest moment. 

Jo només voldria fer referència a dos temes que he estu
diat i que puc aportar a això: un és el tema de l’escola. 
La innovació pedagògica de l’escola republicana és..., 
les lleis d’educació que tenim actualment són hereves 
de la renovació pedagògica que s’endega durant la Re
pública. I, per altra banda, la tasca dels ajuntaments. 
Mai abans de la República els ajuntaments havien tin
gut un protagonisme tan important i no el tornaran a 
tenir fins a la recuperació de la democràcia. Són dos 
exemples de com el període republicà ens pot ajudar, 
aquesta memòria republicana, a enfrontar el present i 
enfrontar el futur. 

És cert que els historiadors hem de fer la nostra feina i 
l’hem de continuar fent i l’hem de fer amb els majors 
recursos possibles. Però també és cert que els polítics 
tenen sobretot una part d’acció pública, política, en el 
tema de les polítiques de la memòria que no es pot 
obviar. S’han de fer polítiques de la memòria. Només 
cal que travessem la frontera o l’exfrontera i anem a 
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França, trobarem a París referències constants..., en una 
plaça, aquí es va produir l’alliberament, aquí es va rebre 
el primer comunicat de no sé què. És dir, que la gent, 
viatjant pel carrer, caminant, assumeix aquesta memò
ria històrica, no? I és una cosa que en el nostre país, 
malauradament, no passa. Passem davant d’un monu
ment, d’un edifici de la Via Laietana i no sabem, ningú 
sap que allà hi va haver torturadors o ningú sap que al 
pont del Lledoner van assassinar capellans, etcètera. Val 
la pena que ho sapiguem tot això, però com una cosa 
normal, no com una cosa imposada, sinó normal, no?, 
l’hem de normalitzar. 

Entenc que hem d’encarar el futur i penso que és correc
te, no?, però el lema del Congrés de Joves Historiadors 
que es va fer fa tres anys era «Sense història no hi ha 
futur»; i jo comparteixo aquest lema, no? És a dir, la 
història ens ajuda a configurar el futur. 

Per respondre a una pregunta directa que se’ns ha fet 
per part de la diputada d’Esquerra Republicana respecte 
a aquesta actuació de l’«Escolta, Franco». Dir-li que 
ha estat l’experiència que ha tingut més ressò i que ha 
tingut més participació de ciutadans, no solament de 
Vilafranca i de la comarca, sinó d’altres llocs que es 
van assabentar per la premsa que fèiem això i hi van 
voler venir, no? 

Hi ha tres tipus de reaccions diferents. Una, la de la gent 
gran que coneixia Franco i que venia a escriure, doncs, 
el que no li havia pogut dir en el seu moment, normal
ment gent compromesa que havia participat en actua
cions de lluita per la democràcia. Després hi havia tota 
una part de gent jove interessada per aquesta manera de 
recuperar la història que els semblava estranya, innova
dora, i que venien a veure què era això de l’«Escolta, 
Franco». Un interès, un interès pel personatge del qual 
havien sentit parlar, però que no en tenien massa refe
rències. Per tant, crec que ha ajudat a desvetllar l’interès 
pel període entre els joves. I, després, un tercer sector 
lligat més al moviment juvenil, a la gent que està com
promesa amb moviments juvenils en aquest moment, 
que lligava la lluita antifranquista o entenia que la lluita 
que ells estan portant en aquest moment en el tema de 
l’educació, en el tema de la «vivenda», etcètera, podia 
ser hereva d’aquesta lluita antifranquista. 

Per tant, diferents respostes, però la veritat és que ha 
estat una de les activitats que ha tingut una participació 
més important i més activa. 

Una altra qüestió que també s’ha plantejat directament 
relacionada amb la nostra intervenció és el fet del tema 
de la descentralització. Pensem que aquest és un tema 
important. Arreu del territori català, sortosament, tenim 
tot una sèrie de museus i de centres d’estudi que han vol
gut participar i estan fent activitats de recerca al voltant 
de la memòria històrica. I penso que el que ha de fer el 
memorial és aprofitar aquestes energies, donar-los un 
nou impuls i escoltar també les propostes que es puguin 
fer des del territori. 

Se’m plantejava si les activitats que havíem desenvolu
pat des del museu s’avenien amb el memorial. La veritat 
és que..., ja hem dit una sèrie d’observacions al tema 
del memorial, però que en general la tasca que nosaltres 
hem fet s’avé força amb el projecte del memorial. I vol

dria deixar clar, per algunes intervencions que aquí hi 
ha hagut, que nosaltres el que pretenem és recuperar les 
diverses memòries de la història. Entenem que no hi ha 
una sola memòria, que n’hi ha de diverses, que les hem 
de recuperar. El problema és que fins ara només n’hi ha 
hagut una, de memòria, l’oficial. I nosaltres les hem de 
recuperar totes, no hem d’oblidar l’oficial, que és una 
més, però hem d’incorporar totes les altres. 

I, en aquest sentit, tenim en marxa dos projectes, que 
em sembla que ho simbolitzen prou bé. Un estudi sobre 
el cost humà de la Guerra Civil, en el qual intentarem 
donar noms i cognoms de totes les persones que van 
morir a causa de la Guerra Civil: capellans, soldats, 
etcètera. Però m’agradaria fer una observació sobre els 
grans oblidats, els morts oblidats de la Guerra Civil: 
dues terceres parts dels morts són soldats al front. Sol
dats, alguns que hi van anar voluntàriament, uns al-
tres, perquè els va tocar; però dues tercers parts dels 
dos mil i escaig morts que hi ha a les tres comarques 
del Penedès, d’una població de noranta mil habitats en 
aquells moments, és a dir, pràcticament un mort per 
cada tres famílies, per dir-ho d’alguna manera, són sol
dats, i aquests són els grans oblidats. No tenen noms, no 
tenen partits que els reivindiquin, cadascú reivindica el 
de la seva banda, no? 

Nosaltres hem publicat un llibre amb tots aquests morts 
i amb la sorpresa que, seixanta anys després, ens han 
trucat famílies dient que gràcies, perquè ara saben on 
va morir i on està enterrat un familiar seu que estava 
com a desaparegut a la guerra, però no sabia que estava 
a Balaguer o que havia mort en un hospital de sang d’un 
lloc determinat. Per tant, intentem englobar el màxim. 

I l’altra és la senyalització en el territori d’elements de 
patrimoni o de record, de memòria en tots els aspectes. 
Evidentment, ja ho he dit abans, el pont del Lledoner, 
on van ser afusellats diversos capellans de la comarca 
del Penedès, i altres llocs, doncs, el Cinema Bolet, lloc 
de concentració de repressió franquista, etcètera. Per 
tant, des del nostre punt de vista, i per acabar la meva 
intervenció, refermar el nostre suport al projecte de llei, 
que pensem, doncs, que val la pena esmenar en els as
pectes que s’han comentat. Però pensem que, per sobre 
de les diferents memòries que hi ha i que hem de reco
llir, hi ha la refermança dels valors democràtics. 

I aquest és un punt en el qual, personalment i en nom 
del museu, els demanem que sigui capaços d’aprovar 
una llei amb el màxim consens possible, una llei que 
reculli el màxim de sensibilitats possibles. Jo treballo 
en el món de l’educació i el que no es pot permetre és 
que fem una llei que, quan hi hagi un canvi de govern 
o de majories, la canviem. En el món educatiu, en els 
anys de la democràcia, hem tingut cinc lleis d’educació 
diferents, i això és una disbauxa. Jo el que els demano 
és que facin un esforç i aprovin una llei de la memòria 
històrica en la qual tots es puguin sentir representats. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies. A continuació, té la paraula el senyor 
Jordi Albertí. 
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El Sr. Jordi Albertí Oriol 

Sí, intentaré sintetitzar les respostes que se m’anaven 
acudint a mesura que hi havia preguntes o suggeri
ments. 

Escoltant el senyor Rivera, del Partit de la Ciutadania..., 
no m’hi allargaré, però és que ha fet dues afirmacions 
que no puc deixar de respondre contradient-lo. Diu que 
els polítics no tenen ni idea d’història. Molt malament, 
doncs, molt malament. No pot ser. També ha dit que 
els espanyols han patit igual o més que els catalans a 
la repressió. De cap manera, de cap de les maneres. Un 
català que a més a més tingués la condició de republicà 
i de catòlic va patir per triple la repressió, abans de la 
guerra, durant la guerra i després de la guerra. 

Pel que fa a..., escoltant la intervenció del, si m’equivoco 
de nom, m’ho dieu, senyor Bosch, crec, no?, d’Iniciativa. 
Jo realment he estat molt content que la seva intervenció 
anés a favor d’entendre que recordar les víctimes per la 
persecució religiosa i admetre i expressar la formulació 
de persecució religiosa havia de ser un acte de justícia 
que també ajudés a curar ferides. Ferides n’hi ha de mol
tes menes, cadascú se sent de la seva. La història és molt 
complexa. Ahir, en una presentació a Sant Boi, m’ex
plicaven, doncs, un cas com tants d’altres, una masia de 
Sant Boi on dos militants d’Esquerra Republicana havien 
amagat dos capellans i que, després de la guerra, doncs, 
aquests dos homes de la casa van ser afusellats pel fran
quisme. Vull dir..., i de causes d’aquestes, de situacions 
d’aquestes n’hi ha arreu. 

Per tant, són ferides d’un costat, de l’altre, ho repeteixo, 
cadascú se sent de les seves, però crec que la voluntat 
política, i a l’hora de fer el Memorial Democràtic ha de 
ser-hi, és reunir totes aquestes memòries, no pas l’indi
vidual, sinó la suma de memòries individuals que per
metin traçar unes línies de tolerància..., jo diria d’adme
tre primer de tot que la història és complexa. Si sabem 
transmetre a les generacions vinents que la història és 
complexa, ja haurem fet un pas a favor de la tolerància, 
perquè veure-ho d’una forma maniquea, maximalista, 
frontista ens va causar una tragèdia irreparable a nivell 
col·lectiu i seria una tragèdia, diguem-ne, cívica que ho 
permetessin. 

No recordo el nom del representant del PP, bé, és igual... 
En tot cas, jo només, és clar, a part de fer les reflexions 
entorn de si la democràcia el 1931, doncs, és la d’ara i 
els valors democràtics com han anat evolucionant, clar, 
hi ha hagut un moment que ha dit... Jo no he parlat de 
les txeques, és un terme que, a més a més, s’ha adul
terat moltíssim. La txeca en sentit estricte va aparèixer 
amb el SIM i, per tant, amb el predomini de les forces 
socialistes i comunistes, per tant, més aviat a partir del 
maig del 37, i van ser famoses sobretot perquè un per
sonatge molt estrafolari els va saber donar, doncs, unes 
formulacions, diguem-ne, aparentment científiques que 
les van fer famoses i van ser, justament, després de la 
guerra, motiu de visita programada. 

Ara bé, dir que no es parla de les txeques, però que sí 
que es parla dels refugis, és fer una comparança, al meu 
entendre, equivocada. Les txeques, per un cas, s’haurien 
de comparar amb els calabossos de les comissaries de 
policia, no pas amb els refugis. Si hem de comparar els 

refugis amb alguna altra cosa, hauríem de fer esment 
i recordar, i aquí sí que crec que s’hauria de tenir pre
sent..., els llocs d’afusellaments massius, com són els 
revolts de la Rabassada, el cementiri de Montcada o 
l’entrada del cementiri de Lleida. 

Pel que fa a la intervenció del senyor Balcells, no?, ho dic 
bé, també, si? El senyor Balcells, del Partit Socialista i 
de Ciutadans pel Canvi... Clar, aquí a mi em donaria peu 
a parlar de molts elements que no crec que ara es pugui, 
però he tingut la sensació que parlava molt de l’Església 
en el seu conjunt. És a dir, jo he dit: «L’Església catala
na en el seu conjunt no es pot considerar facciosa, no es 
pot considerar que fos partidària de l’alçament contra el 
règim legalment instituït de la República.» Ja ho sé que 
això té molts matisos –ja ho sé que té molts matisos–, 
però, evidentment, la trajectòria del cardenal Vidal i Bar
raquer, que hem de considerar que és el màxim represen
tant de l’Església a Catalunya, fins i tot des d’un punt de 
vista orgànic, no és la del cardenal Segura o del cardenal 
Gomà, malgrat que el cardenal Gomà sigui català. 

I aquí entraríem, tornem-hi, en aquelles enormes com
plexitats. És a dir, el general Rojo, el general Miaja, 
dels republicans, eren catòlics practicants. I en canvi 
generals facciosos eren tot menys catòlics practicants. 
I, per tant, la cosa s’enverinaria... El cardenal Gomà, 
que evidentment va posar en safata la idea de croada als 
revoltats, perquè no era pas aquesta la idea originària, 
en canvi ha de cridar l’alto quan Franco assassina o fa 
executar setze capellans bascos. També recordem-ho 
això. És a dir, entre el vessant basquista i el vessant ca
tòlic, era molt més perniciós el basquisme, i, per tant, la 
condició de capellans no els va salvar. Per tant, també 
va haver-hi no persecució, perquè no va ser massiva 
ni programada, però sí que hi va haver una actitud bel
ligerant en aquest sentit. 

A veure, jo crec, sincerament, més que..., aquí voldria 
estendre’m, res, només dos minuts, si em permeten, en 
el sentit del que crec que va ser l’estratègia de la CNT - 
FAI que he citat abans. Llegint i rellegint i veient que 
hi ha consignes i que hi ha documents, hi ha una altra 
cosa que sobta mirant una a una les fitxes dels 2.600 
morts que són els censables, o sigui, si hagués pogut 
llegir els altres, també ho hauria fet, però els censables 
i els documentats per memòria oral i escrita..., hi ha una 
cosa que et sobta moltíssim i és veure com capellans oc
togenaris, paralítics, són assassinats salvatgement, com 
capellans molt estimats per un poble són afusellats o 
torturats d’una forma salvatge també o com persones 
que han tingut un protagonisme en la vida cultural cata
lana de reconeguda solvència –i ara estalvio noms però 
us poden venir al cap– també són assassinades. 

Llavors, la conclusió..., i llegint textos que convido a 
mirar en el llibre, per un cas, que hi són, arribes a la 
conclusió que quant més bo és un capellà o un religiós, 
quanta més acció sanitària, educativa o de beneficència 
ha fet, quant més vell és, és a dir, quants més d’aquests 
factors hi ha, més mèrits fa o té per ser el primer de 
tots en ser assassinat i en el qual s’apliqui el màxim 
sadisme, perquè, segons la seva òptica, ha aplicat de 
millor manera o més temps la subversió ideològica en 
el poble. 
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Clar, això és una visió de voler implementar pel ter
ror un assaig de comunisme llibertari que no té res a 
veure amb les forces del front d’esquerres i de molta 
gent del front d’ordre per salvar la República. Per tant, 
aclarim aquest punt perquè no està en joc la República 
ni els valors republicans. El que està en joc és el valor 
democràtic que a mans d’aquesta idea revolucionària, 
inèdita en el món fins aleshores, perquè no té res a veu
re –o ben poc– amb la Revolució Russa, i que tampoc 
ha subsistit posteriorment –almenys jo no m’atreviria a 
citar casos, tot i que en el llibre en cito un–, doncs, dóna 
un element molt singular i que l’hem de saber aïllar, 
denunciar i aclarir. 

És sorprenent que als anys vuitanta –vuitanta, parlo– un 
grup d’arquitectes francesos –dels quals també hi ha el 
nom en el llibre– proposin formalment a la comuna de 
París, a l’Ajuntament de París, que desmantelli, que 
faci enderrocar les esglésies i basíliques de la ciutat, 
perquè tenien raó els anarquistes catalans i espanyols 
quan reclamaven poder tenir una topografia, és a dir, 
un paisatge urbà, lliure de la petjada cristiana. Això 
que podria semblar una boutade és un document for
mal que ens fa donar compte, si més no, de l’enorme 
singularitat i de l’enorme aberració històrica del que es 
va pretendre amb aquells fets lligats a la guerra i a la 
revolució, que ja caldria parlar potser de guerres i de 
revolucions simultànies. 

Dit això, també –i anant ja potser..., responent al se
nyor Vila, del grup de CiU–, ell ha citat, bé, el tema de 
si l’Església va adoptar una actitud o una altra... Crec 
que he donat la meva opinió, que evidentment és com
plexa, només una referència i faré resposta a les dues 
coses. L’actitud de l’Església a Catalunya o catalana i 
de part de l’Església espanyola es va veure molt altera
da –i això són paraules del pare Batllori, que crec que 
és un historiador ben reconegut, malgrat que ara ja no 
estigui entre nosaltres– en el sentit que l’esborrany de 
constitució republicana primer que hi havia era perfec
tament assumible pel catolicisme progressista i que, en 
canvi, el redactat articulat, sobretot del punt 24, de la 
Constitució republicana, que va ser el famós article 26, 
votat de matinada per un terç dels congressistes, des
prés del famós discurs d’Azaña, no era acceptable per 
cap catòlic ni d’aleshores ni d’avui. Entremig passen 
moltes coses que alleugereixo, però que no justifiquen 
però expliquen, primer, que l’Església integrista..., l’in
tegrisme a l’Església va créixer d’una manera exagera
da, amb moltes ales, amb molta munició, i que l’esforç 
de l’Església més progressista, diríem avui, doncs..., es 
va veure minvada gairebé a les catacumbes. 

Responc al tema de si el nacionalcatolicisme va o no va, 
diguéssim, desagreujar aquestes víctimes. La voluntat 
potser hi era, però era una voluntat instrumentalitzada 
absolutament. L’etiqueta del nacionalcatolicisme sobre 
aquestes víctimes que, en alguns casos, fins i tot va ser 
rebutjada immediatament l’any 39 –cito el cas del notari 
Badia de Terrassa, que aquest sí que és per qüestions reli
gioses, perquè està documentat, la família no va acceptar 
cap homenatge ni constà en el monòlit que es va fer–... 
I, per tant, el nacionalcatolicisme, d’alguna manera, és 
una llosa més que un desgreuge i l’hem de saber apartar 
a l’hora del Memorial Democràtic que estem pensant. 

El comitè d’Orriols. El comitè d’Orriols, evidentment, 
un dels, diguéssim, que té un dels historials més com
plexes i més violents dels coneguts. Hem de recordar 
que, segons el Congrés de la FAI, de comitès no n’hi 
havia massa, estan ben censats, però l’estudi que es 
va fer els anys vuitanta sobre el comitè d’Orriols, amb 
gent encara viva, el que ha permès és dir: primer, que 
sí que és veritat que molt sovint comitès d’un poble 
anaven a un altre, però que també els comitès tenien 
una gènesi pròpia i actuaven per conviccions pròpies. 
És molt curiós veure la influència ideològica d’aquest 
grup d’Orriols, que eren tots pagesos de la zona, per 
tant, no hi havia contaminació –diguem-ho així– polí
tica barcelonina o partidista, i com fredament en una de 
les reunions posteriors al 18 de juliol decideixen matar 
els capellans, per exemple, perquè és un element de pro
grés en la idea d’implantació de la seva revolució, no?, 
igual que ho seran les col·lectivitzacions, etcètera. Més 
aviat serà, justament, per via de les col·lectivitzacions, 
amb fets com els de la Fatarella o del Vendrell, que la 
revolta de pagesos militants d’Esquerra o de la Unió 
de Rabassaires farà el crit d’alerta perquè el Govern 
reaccioni. 

I, acabo, el Govern de la Generalitat té culpa o no té 
culpa en tot això? Evidentment, jo no respondré ni amb 
un sí ni amb un no, però el Govern de la Generalitat, no 
el Govern, en general tota la classe política i en general 
tota la societat estava molt impregnada del concepte 
anticlerical. És a dir, l’anticlericalisme es pot arribar a 
considerar un valor republicà, un valor progressista, fins 
i tot assumit per passiva a vegades per sectors catòlics 
progressistes que deien: «Home, és que d’evangèlics, 
n’hem tingut molt poc.» I tenien bona part de raó. 

Això no explica –ho he dit a l’inici de tot, i, per tant, 
acabo com he començat– que la persecució fos un esclat 
anticlerical, no. Això era una condició sense la qual la 
FAI no hauria pogut practicar durant sis mesos impune
ment –FAI amb més elements– la seva acció terrorista, 
no hauria pogut, s’hauria reaccionat amb més rapidesa. 
El president Companys en unes declaracions a la revis
ta Vie, publicades el 15 d’agost del 36, per tant, fetes 
a final de juliol, diu que la FAI té grans projectes per 
al país i que, evidentment, cal potenciar-los. Això crec 
que denota no només una passivitat, sinó un cert nivell 
de complicitat conscient, o no tan conscient, potser a 
darrere hi ha que el 80 per cent de la massa treballado
ra és cenetista, i el cenetisme està controlat per la FAI, 
això ja seria una altra disquisició. Ara bé, la inèrcia que 
va provocar a les classes governants el sentiment arrelat 
des de primers del xix, des de les guerres carlines, de 
caràcter anticlerical, si més no, va permetre, va ser còm
plice històric de l’aberració que es va cometre. 

La presidenta 

Gràcies. A continuació, la senyor Carme Macià. 

La Sra. Carme Macià Ubach 

Primer de tot, donar les gràcies a tots pel seu suport. 
Ja sé que no es pot fer gaire des d’aquí, però si alguna 
cosa es pot fer..., moltíssimes gràcies. 
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En segon lloc, dir..., no ho sé, em sembla que ha sigut el 
senyor Bosch que ha dit que no només els van treure eco
nòmicament, sinó que era un tipus de vergonya, de dei
xar-los en un estat realment nu; però, és que aquesta gent 
no només tenien els cèntims que els havien pres, la majo
ria no tenien casa, la majoria havien perdut família. 

O sigui, nosaltres només tractem el tema dels cèntims 
perquè ja hi han altres associacions que ja es dediquen 
a fer l’altra tasca, però totes les famílies que en aquests 
dos anys i mig ens han trucat..., pensin que a darrere de 
totes hi ha una història i aquesta història quan tu la sents 
un dia i un altre i un altre i un altre, diferent però igual 
–i amb això contesto al representant del PP, eh?–... La 
història potser l’escriuen els historiadors, però la ver
tadera història és qui la viu, perquè jo no la vaig viure, 
sóc una tercera generació, eh?, però el meu avi va estar 
en un camp de concentració, i era català, d’un poble de 
Lleida, però la meva àvia era aragonesa, petiteta, rabas
suda i amb molt de geni. I el va treure, però no perquè 
fos catalana, eh?, això que quedi ben clar, «porque era 
española» –eh?– «porque era española, lo dejaron sa
lir.» Això és molt greu. 

Jo, com a filla d’una persona que ja porta mescla de 
sang, em sento tan catalana com la que més, i em sento 
la meva part aragonesa, però reconec que és una vergo
nya que el meu avi, que no tenia cap aspiració política 
de cap tipus, anés a la presó i de la presó a un camp en 
una plaça de toros per parlar català, perquè venia d’un 
poble i sabia poc castellà. I aquesta història que ens 
l’hagi transmès l’àvia tal com era a una tercera genera-
ció, això és la vertadera memòria històrica. 

La història l’escriuen els historiadors perquè per això 
han fet una carrera i per això fan el que els agrada. Però 
la vertadera història és qui la viu. I qui la viu, van ser 
igual els militars, va ser igual la gent del carrer, van ser 
igual –com diu aquest senyor– la gent que professava 
una creença o inclús la gent que no creia en re. I això ho 
hem de tindre en compte, i això també s’ha d’escriure. 
I ha de quedar escrit. I s’ha de tornar. 

Gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies a les tres persones que han intervingut 
en aquesta primera part de la sessió. Jo no donaria més 
paraules perquè tenim una segona sessió, persones que 
han vingut ja amb anterioritat, però que, de fet, estaven 
convidades a partir de les dotze. 

I, per tant, jo els agraeixo a tots vostès la seva inter
venció, les seves propostes i els demano que en allò 
que puguin ens enviïn les seves aportacions per escrit, 
que aquesta comissió les traslladarà a tots els diputats 
i diputades per millorar, en tot el que sigui possible, el 
projecte de llei. 

Moltes gràcies. 

(Veus de fons.) 

No suspenem la sessió perquè ja fem tard, bé... 

la sessió se suspèn a un quart d’una del migdia i sis 
minuts i es reprèn a dos quarts d’una. 

La presidenta 

Bé, comencem. 

Compareixences acumulades relatives 
al Projecte de llei del Memorial Demo
cràtic (tram. 353-00067/08, 353-00066/08, 
353-00068/08) 

Suposo que algunes altres persones o diputats s’incorpo
raran, però jo crec que com a deferència a les persones 
convidades a partir de les dotze... Donar la benvinguda 
al representant de l’Associació Amical de Mauthausen 
i Altres Camps, el senyor Joan Calvo Gascón, a l’As
sociació de Joves Historiadors dels Països Catalans i al 
seu representant, el senyor Marc Ferrer i Murillo, i ens 
falta un tercer que, probablement, s’incorporarà d’aquí 
a una estona. 

La nostra voluntat és que puguin donar el seu parer so
bre el Projecte de llei del Memorial Democràtic, basat 
en la seva pròpia experiència o en l’experiència de l’en
titat que representen, i jo els demano que facin aquesta 
intervenció en un termini d’uns deu minuts i que tot allò 
que creguin oportú poder trametre a la comissió, perquè 
ens pugui ser útil de cara a la tramitació d’aquest pro
jecte de llei, els agrairíem que ens ho facin arribar. 

Dit això, té la paraula, en primer lloc, el senyor Joan 
Calvo Gascón. 

El Sr. Joan Calvo Gascón (representant de l’associa
ció amical de Mauthausen i altres Camps) 

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els 
primers mots de la intervenció de l’orador.) ...als se
nyors diputats i diputades que ens hagin convidat a 
comparèixer davant d’aquesta comissió, i justificar la 
impossibilitat de la presència de cap dels nostres depor
tats, membres de l’associació, ja que per la seva edat i 
per les seves condicions de salut ha estat impossible que 
hagi pogut comparèixer directament una de les perso
nes afectades que van patir el fet de la deportació als 
camps d’extermini nazis. 

Dit això, el que hem de parlar és el tema de memòria, 
i lligat amb el tema de testimoni, que ha estat un dels 
objectius cabdals i primers dels mateixos fundadors i 
fundadores de la nostra amical allà l’any 1962. Quan 
aquest país estava en plena dictadura, un grup de de
portats i deportades, vídues i familiars dels qui van patir 
l’internament als camps de la mort, als camps d’exter
mini nazis, a Barcelona van crear aquesta Associació 
Amical de Mauthausen amb la finalitat de mantenir el 
testimoni i la memòria dels que van patir aquest inter
nament. 

S’ha de dir que l’any 1962 aquesta associació va fun
cionar, va realitzar les seves activitats, a la il·legalitat i 
que no va ser fins a l’any 1978 quan va ser legalitzada. 
Deportats, familiars, que es van associar amb l’objectiu 
de mantenir el jurament que es va fer el maig del 1945, 
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després de l’alliberació dels camps, de mantenir la me
mòria sobretot de les persones, dels deportats, dels que 
van ser assassinats en els camps. 

Des de la nostra associació donem ple recolzament al 
projecte del Memorial Democràtic des dels seus inicis 
i bàsicament per tres qüestions, per tres aspectes que 
voldria destacar. El primer és que en el seu objecte i les 
finalitats es reconeix explícitament dins del context de 
l’exili el fenomen de la deportació. I, per tant, creiem 
que és important que, per l’especificitat de la deportació 
als camps nazis d’un grup d’exiliats republicans, estigui 
recollit com un objectiu en aquest projecte de llei. 

Després, evidentment, per una altra qüestió també molt 
important, i és el tema de la coincidència plena amb els 
objectius que es desenvolupen en aquest projecte de 
llei: de recuperar els testimonis, de recollir la memò
ria d’aquestes persones, de conèixer els seus itineraris 
vitals, de saber i quantificar quantes persones van patir 
aquesta situació, denunciar, conèixer, però dic també 
denunciar les raons per les quals aquestes persones van 
ser internades als camps de la mort. I també perquè en 
el desenvolupament, en la pràctica, al dia a dia, amb el 
Departament de Relacions Institucionals s’ha portat a 
terme una col·laboració i l’establiment d’uns projectes 
ja que van en la línia plenament dels objectius de la nos
tra associació, amb signatura de convenis per conèixer, 
ja dic, l’itinerari, les persones i la situació, tant dels que 
van ser deportats..., també molt important en quina situ
ació van quedar les famílies a l’interior del país. 

La nostra lluita per mantenir i difondre la memòria de la 
deportació i, per extensió, de la deportació internacional 
va molt més enllà de les lògiques discrepàncies ideolò
giques que es poden plantejar en una discussió com és 
el tema de la llei del memorial. Als camps d’extermini 
nazi, els nostres compatriotes republicans hi van estar 
ingressats de tot tipus d’ideologia i hi van conviure amb 
persones de tot tipus de condicions, d’ideologia, creen
ces, i la solidaritat entre ells i la situació i el patiment i 
la mort va ser indistint, sense tenir en compte aquests 
tres tipus de característiques. 

Per tant, pensem que la nostra lluita, la perseverança, el 
manteniment de la memòria de la deportació republi
cana específicament va més enllà de la discussió ideo
lògica que es pot plantejar en un tipus de llei com és 
aquesta. 

Però, dit això, també s’ha de dir que cal reivindicar i cal 
reivindicar l’especificitat de la deportació republicana. 
Per què? Perquè no van estar internats als camps de 
concentració nazis perquè es trobaven a l’exili. Això 
seria la situació del context: es van trobar a l’exili i 
d’allà van ser deportats. Però el culpable real i la im
plicació real de la seva deportació, internament i mort 
als camps de concentració nazis va ser directament el 
Govern franquista, que els va abandonar i que no va fer 
cas de les comunicacions establertes l’estiu del 1940, 
després de la invasió de França, i se’ls va comunicar a 
l’ambaixada espanyola i al Ministeri d’Afers Estrangers 
què volien, què havien de fer amb aquells republicans 
detinguts als camps militars, als camps de presoners 
de guerra, i el silenci i l’abandó del Govern franquista 
va ser el motiu principal que a partir d’aquest moment 

–l’estiu del 1940– fossin deportats a camps d’extermini. 
Per tant, denunciem la culpabilitat i la implicació direc
ta del règim franquista en la deportació dels republicans 
als camps d’extermini. 

Van ser internats majoritàriament al camp de Mauthau
sen a partir de 1940 i van ser classificats amb un triangle 
blau. Els nazis, dins de la seva perfecció organitzativa, 
tot ho regulaven, tot ho classificaven. Els nostres com
patriotes van ser classificats amb un triangle blau. Un 
triangle blau que els identificava com a apàtrides. Per 
tant, van ser abandonats pel Govern que en aquell mo
ment regia i governava Espanya. Quina contradicció! 
Apàtrides, triangle blau amb una essa de Spanier, espa
nyols apàtrides. Per si sol, això dóna a conèixer aquesta 
especificitat de la deportació republicana. 

Un altre aspecte és el moment de l’alliberació: 1945 
s’alliberen els camps de concentració nazis, les dife
rents nacionalitats són rebudes, es poden repatriar, tor
nen als seus països d’origen. Els republicans espanyols, 
les republicanes espanyoles pateixen una altra situació 
específica d’aquest col·lectiu i és: no poden tornar al 
seu país d’origen. Es queden als camps, són els últims 
de ser repatriats i no saben on anar. És cert que l’Estat 
francès, que en el moment de l’exili havia tingut aquest 
comportament tan criticable a la recollida dels refugiats, 
se’n fa càrrec, es fa càrrec d’aquells deportats que han 
sobreviscut als camps de la mort i els permet ser repa
triats a França i se’ls concedeix, a la major part d’ells, 
la nacionalitat francesa. 

Per tant, una especificitat pròpia de la deportació in
ternacional, que en aquest cas ens afecta molt directa
ment, és el cas dels deportats republicans. Van ser els 
primers deportats internacionals en entrar en els camps 
de la mort: agost de 1940. Van ser els últims en sortir 
del camp de Mauthausen, l’últim camp alliberat per les 
tropes aliades, i el drama va ser no poder tornar al seu 
país, continuar a l’exili. De què eren culpables aquests 
republicans? D’haver lluitat per la democràcia, d’haver 
lluitat contra el feixisme a Espanya, d’haver lluitat con
tra el feixisme, contra el nazisme a França. 

Darrere dels deu mil, aproximadament, republicans in
ternats a diferents camps, el que més va ser el camp de 
Mauthausen: 7.500 republicans, aproximadament, dels 
quals més de cinc mil van morir. 

Darrere d’aquestes xifres hi ha persones, hi ha famílies 
que van patir situacions dramàtiques. Jo només em refe
riré, com a exemple, a un d’ells: un republicà, d’origen 
familiar aragonès, nascut a Barcelona, José Alcubierre. 
Ahir va col·laborar i va participar a la inauguració d’una 
exposició al Congrés dels Diputats i, quan estava expli
cant la seva experiència, l’emoció li va dificultar poder 
explicar quina era la seva història. 

Darrere dels cinc mil republicans hi ha històries per
sonals. José Alcubierre surt amb catorze anys a l’exili, 
amb la seva mare, la seva germana, el seu pare i el seu 
germà. Són internats a un camp, a la ciutat d’Angulema, 
de refugiats. A l’agost de 1940, el pare, la mare i ell 
mateix amb quinze anys surten amb un comboi cap a 
Mauthausen. Quan arriben al camp, el fill i el pare són 
internats al camp de Mauthausen, la mare torna cap a 
Espanya, la tornen cap a Espanya. Ell mai més va tornar 
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a veure la seva mare. Quin era el delicte de José? Ser el 
germà d’un director general de Transports de la Gene
ralitat de Catalunya. La por a les possibles represàlies, 
el van portar a l’exili. El seu germà va poder sortir cap 
a Mèxic, la seva mare després de tornar a Espanya va 
marxar a Mèxic, ell va sortir del camp i no va tornar a 
veure mai més la seva mare. 

José i el seu pare van quedar al camp de concentració. 
Hi van entrar el 24 d’agost de 1940. A mitjans de ge
ner del 1941, en una formació al mig del camp, el seu 
pare va ser traslladat al camp de Gussen. Ell va voler 
marxar amb el seu pare. El seu pare..., el comandant del 
camp li va dir que no podia marxar, que no havia estat 
seleccionat i qui marxava a l’altre camp de concentra-
ció, a Gussen –on anaven a parar els republicans que 
no estaven en condicions de treballar–, era el seu pare. 
El seu pare va sortir de la formació, li va fer una abra
çada, i José s’emocionava, deia: «Em va dir: “Pepito, 
cuidate”», va ser l’última vegada que el va veure. No 
va tornar a saber mai més del seu pare; fins a l’agost 
del 1941, quan els companys li van dir com havia mort 
el mes de març: a cops de peu, el van assassinar els SS 
al camp de Gussen, a ell i a dos companys més arago
nesos. Per què? Perquè tenien més de seixanta anys i 
no podien treballar. 

José era jove, va entrar al camp amb setze anys, ara en 
té vuitanta-quatre, el seu aniversari va ser ahir. Es va 
sentir reconfortat d’estar al Congrés dels Diputats, a 
la màxima institució representativa del país. Ell es va 
guanyar la vida després, posteriorment, quan va sortir 
del camp, treballant de paleta, i ahir per a ell va ser un 
honor, doncs, poder veure l’hemicicle. Ell mai havia 
pensat que podria presentar a les representacions de 
les institucions de l’Estat quin va ser el seu patiment. 
Però, José, avui dia, no té la nacionalitat espanyola. Per 
què no la té? No l’ha demanat. Si l’hagués demanat, la 
tindria, però diu: «Per què l’haig de demanar? Em van 
abandonar. Per tant, jo ara sóc un francès, m’estimo 
molt Barcelona...» Ve cada dos, tres mesos, encara té 
condicions i ve a Barcelona, es passeja per les Rambles 
i li encanta venir a Barcelona, però no vol demanar la 
nacionalitat espanyola. Per la seva memòria, per la de 
José, ell va sobreviure, pels seus pares, evidentment, 
per tots els que s’hi van quedar. 

El testimoni dels supervivents no és només conèixer 
la seva experiència com a supervivents, és conèixer la 
història, sobretot, pel reconeixement i la memòria dels 
que van morir, aquells que no poden donar testimoni. 
Per tant, amb més motius, nosaltres defensem aquesta 
llei del Memorial Democràtic, que no va contra ningú 
–que no va contra ningú–, vol reconèixer, vol reconei
xement, vol que es conegui i vol mantenir les parau
les d’aquells deportats que ja s’estan morint, perquè 
el temps passa inexorablement, en queden molt pocs, 
i ells encara s’emocionen quan la gent jove escolta el 
seu testimoni. 

Hem tornat diumenge de la celebració del seixanta dos 
aniversari de l’alliberació del camp. Ens van acompa
nyar quatre deportats republicans, molt grans, de vuitan
ta-dos a vuitanta-nou anys. Algú acaronava les pedres 
del camp, pensant que potser algun company mort o el 
seu pare –que també va morir en el camp– havia trans

portat aquelles pedres des de la pedrera de Mauthausen. 
I quan ens acomiadàvem ja diumenge per agafar l’avió, 
i els estudiants que ens acompanyaven en aquest viatge 
–estudiants de l’Aragó, estudiants de Catalunya– els 
donaven les gràcies pel seu testimoni, tots van coincidir 
en dir: «Nosaltres..., no ens heu de donar les gràcies vos
altres; nosaltres us donem les gràcies perquè vosaltres, 
els joves, sou els que heu de mantenir el testimoni.» Per 
tant, el testimoni i la memòria és imprescindible per co
nèixer què va passar i, sobretot, perquè mai més tornin 
a succeir aspectes i fenòmens com aquells. 

Jo aquí acabo la meva intervenció i voldria dir que, 
en defensa de la memòria dels que van patir tant i van 
morir en els camps nazis sense ser culpables de re, es 
mereixen el reconeixement de preservar la seva memò
ria. I jo crec que el Memorial Democràtic és una eina 
molt vàlida perquè això quedi garantit. 

La nostra associació, evidentment, està en contacte 
amb l’oficina del memorial i permanentment treballem 
d’una forma crec que molt positiva. Per tant, aspectes 
concrets els farem arribar també a partir de la mateix 
associació. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor Calvo. 

A continuació, té la paraula el senyor Marc Ferrer, en 
nom de l’Associació de Joves Historiadors dels Països 
Catalans. 

El Sr. Marc Ferrer i Murillo (representant de l’associa
ció de Joves Historiadors dels Països Catalans) 

Moltes gràcies. Benvolguts i benvolgudes diputats i di
putades, l’Associació de Joves Historiadors i Histori
adores del Països Catalans està formada per persones 
sensibles vers la nostra història. Té per objectiu donar a 
conèixer la història, en qualsevol de les seves èpoques, 
promoure la recerca als Països Catalans i esdevenir una 
eina de formació. A més, vol fer créixer en la conscièn
cia de la ciutadania l’existència de la mateixa història, 
recuperant, preservant i donant a conèixer el patrimoni 
històric i cultural del territori. També pretenem dignifi
car el nostre col·lectiu i coordinar els professionals del 
món de les ciències socials del nostre país. 

Feta, doncs, la presentació, agraeixo ben sincerament 
la convocatòria que aquesta comissió ha volgut fer-me 
per comparèixer davant seu. Més que un honor per a mi, 
col·laborar és una obligació. És una obligació perquè, 
com a defensor de l’autèntica democràcia, crec que ja 
és hora de la participació ciutadana i que les nostres 
institucions deixin de ser simples gestores. És l’hora 
que la funció del poble vagi més enllà del vot cada 
quatre anys. És l’hora de convocar assemblees i comis
sions populars per poder prendre decisions debatudes 
i consensuades. Estem cansats i cansades que només 
se’ns tingui en compte quan vénen eleccions. Estem 
farts de la manca de transparència, d’assabentar-nos de 
les accions quan ja estan executades, de no poder ni 
opinar ni discutir sobre allò que ens afecta tant com a 
poble que som. 
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Per tant, valoro molt la crida que se’ns ha fet des d’a
questa comissió, no tan sols a la meva persona, sinó 
a desenes de persones i associacions. Perquè allò que 
reforça un projecte com aquest, o qualsevol altre, és la 
triple participació. No només els polítics han de fer i 
desfer, sinó que cal la representació del teixit associatiu, 
de la societat civil i també dels experts en la matèria, en 
el nostres cas, els historiadors i historiadores. 

La tasca de recuperació de la memòria col·lectiva ha de 
ser obra d’aquests tres elements que anteriorment he 
citat: la societat civil, que aporta la subjectivitat dels 
protagonistes; les institucions governants que han de 
vetllar pel sentit constructiu i no arbitrari de les po
lítiques al servei de la cohesió i de la convivència de 
la comunitat, i, finalment, els experts, en el nostre cas 
–una altra vegada–, els historiadors i historiadores, la 
universitat, que són els que han d’aportar el rigor jurí
dic i històric. 

Deixin-me també, que puc ara, estirar-los una mica de 
les orelles per l’espectacle que van oferir en l’anterior 
legislatura quan aquest projecte va servir com a excu
sa, per culpa d’altres picabaralles..., i es va aturar. Ja fa 
massa anys que la societat civil reclamava un projecte 
com aquest i quan tot just començava, malgrat que el 
projecte s’havia tramitat per la via d’urgència, es va atu
rar. Esperem que ara no torni a passar el mateix. I també 
m’agradaria fer un darrer retret per haver trigat tant, des 
d’una institució democràtica com aquesta, en recuperar 
el passat. I si faig aquest retret és perquè molts dels di
putats i diputades d’aquest Parlament ja porten més de 
dues i tres legislatures, i, senyors i senyores, ja tocava. 

I, finalment, també vull aprofitar per denunciar els 
trenta anys de silenci còmplice per part d’institucions, 
persones i polítics que han impedit tot el tema de la 
memòria històrica sota qualsevol excusa barata. Però, 
tot i així, si els polítics no fan res, també caldrà que el 
poble es mobilitzi, sense por, per recuperar la seva me
mòria i investigar la repressió franquista, com la recent 
Comissió de la Veritat al País Valencià, com una mostra 
de la capacitat de la societat civil per fer coses amb molt 
pocs recursos. 

Centrar-me, doncs, ja en aquest Memorial Democràtic, 
més que serenitat el que cal és valentia per afrontar pro
cessos i projectes com aquest. Moltes de les persones 
que han passat anteriorment per aquesta comissió han 
situat la transició com a culpable d’una mala política pel 
que fa a memòria històrica. La transició ja està passada 
i, evidentment, no la podem canviar. El que sí que po
dem fer és no fer ara una segona transició i fer d’aquesta 
llei una llei acomplexada, limitada i poruga. 

Per mi és molt important que des de la política tam
bé s’entri en matèria d’història. Algú ha dit que en un 
parlament s’ha de fer política i que la història és per 
als historiadors, que els polítics no saben d’història. 
La persona que ho ha dit potser ara està repassant la 
lliçó. Jo lamento que els polítics no sàpiguen història, 
haurien de saber d’història, de filosofia, de pensament 
polític, d’economia, etcètera; haurien de saber una sè
rie de disciplines per ser uns bons polítics perquè per 
fer de gestor s’ha de tenir coneixement sobre allò que 
es gestiona. 

Evidentment, des del Parlament s’ha de poder legislar 
sobre història, de la mateixa manera que es legisla sobre 
sanitat, ensenyament o seguretat, o només ho deixen 
en mans de metges, professors o policies? Legislin so
bre el que vulguin, però sempre busquin el consell dels 
experts de la matèria i de la societat civil i, sobretot, 
deixin aconsellar-se. 

Amb totes aquestes iniciatives de recuperació de la me
mòria històrica no es tracta ni d’obrir ferides ni de tan-
car-les. El que es tracta és de fer justícia, justícia amb 
majúscules. Memòria històrica ja existeix per part de la 
societat civil, molta gent no ha oblidat. La guerra del 36 
ha generat més estudis que la Segona Guerra Mundial, 
però per part de les institucions què s’ha fet? Què s’ha 
fet per recuperar les víctimes de les fosses comunes, 
tant a nivell de recursos i mitjans com a nivell econò
mic? Què s’ha fet per anul·lar els processos judicials? 
Què s’ha fet per indemnitzar econòmicament els repre
saliats pel franquisme? Per obrir els arxius militars? Per 
acusar de criminals de guerra els militars del franquis
me? On s’és vist que han de ser les mateixes víctimes 
les que han demostrar la seva condició. 

Si parlem de memòria històrica, ja estem els historia
dors per fer-ho, però si parlem de justícia, és una tasca 
de tota la societat democràtica d’aquest país. I per la 
gravetat dels fets que van passar durant quaranta anys, 
memòria històrica i justícia han de ser dos binomis in
separables. I, per tant, caldria parlar també de cercar 
responsabilitats penals per als responsables de la re
pressió franquista. I també cal que història i memòria 
reconeguin mútuament la seva respectiva legitimitat i 
independència, sense supeditacions de l’una a l’altra, 
ni superioritats jeràrquiques. 

Memòria i justícia és, per exemple, lluitar per evitat la 
confusió històrica d’allò que va passar. Els anys de la Re
pública van ser un període democràtic, on van estar en el 
Govern esquerres i dretes, i, per tant, és un antecedent 
de l’actual període democràtic. I després va haver-hi 
un cop d’estat, un aixecament militar, una guerra civil 
i una dictadura amb una llarga repressió. Així, doncs, 
el lligam de la democràcia amb la República, la lluita 
antifranquista, és innegable. Però aquest lligam no és 
reconegut ni acceptat per la dreta d’aquest país que no 
ha fet els deures propis d’una dreta democràtica. I, per 
acabar-ho d’adobar, actualment hi ha un sector revisio
nista, un sector indecent i mentider que vol manipular 
la història, que pretén dir que la República només va 
ser un període històric, no un període democràtic, i que 
va ser la causa única de la Guerra Civil i que, per tant, 
no és ni tant sols l’antecedent de la democràcia en què 
vivim. Permetin-me dir que memòria i justícia és llui
tar contra aquesta gran mentida. Un sector encapçalat 
per Pío Moa, per Ricardo de la Cierva, per gent afí a la 
COPE i, malauradament, també pel Partit Popular. 

Memòria i justícia també equival a tractar de reconèixer 
les víctimes, aquelles persones que van ser depurades, 
detingudes, perseguides, insultades, torturades, empre
sonades, obligades a exiliar-se i, fins i tot, assassinades. 
Però, també es tracta de reconèixer els combatents pro 
democràcia, per les llibertats nacionals de Catalunya, 
per la justícia social i per un món millor. Persones que 
van sacrificar el millor de la seva vida i que alguns la 
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van donar completament per lluitar contra el feixis
me. Cal un reconeixement de les víctimes, però també 
d’aquells combatents i lluitadors i lluitadores. L’oblit 
no es resol amb la memòria, sinó amb la veritat i la 
justícia. 

Els estats democràtics com el nostre, amb un passat com 
el nostre, fan tres coses: demanar perdó, posar l’Admi
nistració al servei de les víctimes i regularitzar els mit
jans necessaris; ni més ni menys. Trenta anys després de 
la mort al llit del dictador feixista, milions de persones 
encara esperen que algú els demani perdó, i ells ja de
cidiran si els concedeixen aquesta gràcia. Cal tenir pre
sent que malgrat els esforços d’imposar un oblit obligat, 
el dret internacional considera els crims de guerra i els 
crims contra la humanitat que no prescriuen mai. La Llei 
d’amnistia del 77 i les polítiques oficials de reconciliació 
han volgut imposar per decret llei el perdó, i això no és 
possible. La primera condició per perdonar és que algú 
reconegui la falta i demani perdó. I qui ha de demanar 
perdó? Els botxins, els repressors. Però també cal que 
els representants de les institucions que en la línia d’una 
continuïtat espai - temps poden legítimament reconèixer 
una culpa històrica encara que ells no hi fossin, com han 
fet, per exemple, molts polítics alemanys. 

Ja que parlo d’Alemanya, el silenci sobre el qual es basa 
la idea de l’Espanya actual es basa sobre un fet cons
tatable: el no Nüremberg. Sense un Nüremberg, aquest 
país no ha tingut la catarsi col·lectiva necessària que 
assenyali els crims de guerra i els criminals i que, per 
tant, inhabiliti ideologies i grups socials per mantenir-se 
en el poder en contra dels interessos col·lectius com, per 
exemple, la Fundació Francisco Franco o la Falange. 

Hem de tenir present que el pacte de silenci imposat du
rant la transició va ser una condició imposada pels ven
cedors de la guerra per continuar amb la seva hegemo
nia anterior. El silenci, l’oblit decretat, doncs, quedava 
imposat perquè des del punt de vista de les institucions 
hereves del franquisme la memòria podia ser un factor 
subversiu que alterés les bases del seu poder. I per a 
molta gent, el maquillatge del franquisme en la transi
ció, que, de fet, és la seva màxima expressió, reivindica 
de facto la legitimació de l’ordre actual. Per exemple, 
qui va col·locar el rei Borbó on està ara? 

Quan es parla de memòria històrica, també es parla de 
patiment. Estic d’acord que el patiment va ser per les 
dues bandes. A casa meva, per exemple, els germans 
de la meva àvia paterna i del meu avi patern van lluitar 
per la República i, en canvi, el pare del meu avi va ser 
assassinat per milicians anarquistes per la seva condi
ció de carlí. 

Però, cal tenir ben present que una cosa són fets que 
passen durant una guerra, fruit de les passions, de les 
vísceres, de la rauxa, fins i tot de l’autodefensa, però 
una altra cosa és una repressió pensada, sistemàtica i 
calculada durant quaranta anys. Si tots els que estem 
aquí ens considerem demòcrates, podem afirmar que 
no vam ser nosaltres, els demòcrates, els que vam pro
vocar la guerra. Els colpistes rebels del 18 de juliol del 
36 ho van fer contra la democràcia, com Tejero el 23 de 
febrer, i la resta del país va defensar-se d’una agressió i 
la conseqüència van ser tres anys de guerra. 

Els morts d’un bàndol han estat quaranta anys recor
dant-se, ara cal no oblidar-se de segons quins morts. 
Però el que cal és recordar els que no van ser recordats 
durant els quaranta anys de franquisme. Això és justícia, 
perquè citant i recordant les paraules del senyor Borja 
de Riquer i Permanyer que va dir en aquesta mateixa 
compareixença: «El 39, els guanyadors de la Guerra Ci
vil van recuperar la memòria dels seus i van ocultar la 
memòria dels altres. I, per tant, hi ha d’haver un tracte 
discriminatori. Totes les víctimes són iguals, de la Guerra 
Civil, però no van ser tractades igual pels poders públics 
després del 39. I això és el que fa els temes pendents. 
Tots són respectables, tots els morts de la Guerra Civil, 
però a uns se’ls va recordar i se’ls va homenatjar, i fins 
i tot –i ho sabem i ho hem vist, i encara queden plaques 
en alguns llocs– altres van ser amagats i ocultats. 

»Per tant, un règim democràtic davant d’aquesta injus
tícia ha d’actuar; actuar no per passar comptes, sinó 
que ha d’actuar i dir: “Aquests tenen dret que la seva 
memòria també sigui restaurada.”» 

Com a compensació a aquest oblit provocat i davant 
la pressió popular, molts monuments franquistes s’han 
transformat en monuments a totes les víctimes, d’un 
bàndol i d’un altre, que en una tònica d’igualació que, 
si humanament és acceptable, públicament no ho és, 
perquè de cap manera no es pot acceptar que els re
ferents simbòlics erigits per una democràcia no facin 
distinció entre els que van lluitar per la llibertat i els 
que van participar en una rebel·lió feixista per destruir 
la democràcia. 

Què tenen en comú un falangista i un republicà? Que 
van lluitar a la mateixa època? I què? Això no pot jus
tificar que tots siguin ficats dins del mateix sac. Potser 
som nosaltres els que hem entès malament la història, i 
aquí, en acabar la guerra, els diferents bàndols –feixis
tes i demòcrates– es van donar la mà i van tornar junts 
a casa sense rancúnia. Però tots i totes sabem que això 
no va passar. 

Així, doncs, si cal, recordem les víctimes innocents que 
van ser perseguides per la cosa que fos, però el que sí 
cal i és important és que s’han de recordar els defensors 
de la llibertat, perquè defensors de la llibertat només ho 
van ser els que van defensar les llibertats democràtiques 
i nacionals; els altres defensaven el totalitarisme. I això 
és memòria i justícia. 

A tothom li agradaria molt que aquesta fos una llei de 
consens. Però, escoltin, actualment s’alcen veus conser
vadores, poderoses, que clamen des de tots els àmbits 
que no es remogui més el passat, que ens en oblidem 
pel nostre bé, que no es denunciïn aquells crims, que 
les víctimes del franquisme es podreixin en la misèria 
de l’anonimat. Entre aquestes veus, malauradament, les 
de l’Església catòlica que va beneir aquells crims contra 
la humanitat. Aquells que es declaren absolutament en 
contra són els hereus dels vencedors del cop d’estat del 
18 de juliol. Per tant, poc consens podem anar a trobar 
amb segons qui, i, per tant, no cal que perdem més el 
temps. El consens, doncs, entre demòcrates. 

Potser sóc una de les persones més joves que ha passat 
davant aquesta compareixença i crec que això també 
em dóna l’autoritat moral per reclamar el mateix que 
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persones que van viure la guerra o van ser víctimes de la 
repressió: no podem oblidar. Perquè jo també vull saber 
què va passar, malgrat que no vaig viure aquells dies. És 
tan sols una qüestió de justícia, per a molts és tard, ja no 
hi són, però mai no serà massa tard perquè els descen
dents de les víctimes puguem saber la veritat i denunci
ar i que resti escrit allò que va passar realment. 

Així, doncs, vull saber tot allò que va passar i per fer-ho 
cal anar al començament de tot i buscar les seves causes. 
Cal que el Memorial Democràtic se situï en el seu àmbit: 
la Guerra Civil no ha de ser vista només com un conflicte 
d’ideologies entre espanyols, sinó també com una guerra 
entre Catalunya i Espanya. El 14 d’abril del 31, hores 
abans que a Madrid voleiessin les banderes tricolors, a 
Barcelona es va proclamar la República catalana. Allò 
que es va proclamar fou una república catalana, ho re
peteixo: catalana. I en alguns ajuntaments, fins i tot, es 
va hissar la bandera de les quatre barres amb l’estel 
solitari. I Franco i tota la seva colla de conspiradors 
espanyolistes, igual que s’havia fet durant la dictadu
ra de Primo de Rivera, tenia com un dels motius per 
alçar-se la por que els provocava el moviment català, 
les aspiracions d’autogovern i, fins i tot, d’indepen
dència. 

Franco, doncs, es va alçar contra el comunisme, la ma
çoneria i, lògicament, contra el separatisme, contra Ca
talunya. I a mesura que entraven les tropes de Franco 
per terres catalanes, s’instal·lava el «régimen especial 
de ocupación», paraules emprades pel mateix exèrcit 
espanyol, no per mi. Com el 1714, ara Franco es trans
formava en un nou Felip V. Durant l’aplicació d’aquest 
règim, que va durar gairebé un any, l’autoritat màxima 
a Catalunya van ser els militars. Les institucions i, fins 
i tot, els bancs van estar sota control militar. Aquest 
fet va ser una excepció, ja que cap més zona de l’Es
tat viurà i patirà una ocupació i un règim militar com 
aquest. Cap més zona, només, ho recalco, el Principat 
de Catalunya. 

Aquest règim d’ocupació és donat per la idiosincrà
sia catalana, la resistència fins al final de la guerra i 
l’odi ancestral dels militars espanyols o no cap a Cata
lunya. Una franja de territori de tres quilòmetres entre 
els passos fronterers amb França va ser controlada per 
l’exèrcit i la Guàrdia Civil. Aquest control va obligar a 
desallotjar moltes masies. Per desplaçar-se per tot Ca
talunya calia salconduits i autoritzacions especials dels 
militars. La nova administració militar va depurar totes 
les institucions catalanes, des de la Generalitat fins als 
ajuntaments, i fins i tot molts bombers van ser obligats 
a deixar la seva feina. 

La Generalitat i el seu Estatut d’autonomia van ser 
abolits, es van suprimir tots els organismes municipals 
elegits pel poble i es va ofegar qualsevol manifestació 
democràtica. Moltes institucions, com l’Institut d’Estu
dis Catalans, varen ser clausurats i prohibits, com també 
ho fou la bandera catalana. Les instal·lacions del Servei 
Meteorològic de Catalunya van ser destruïdes i el seu 
material traslladat a Madrid. Es va instal·lar una censu
ra brutal que va tancar i prohibir diaris, publicacions i 
editorials, cinemes, i es va confiscar qualsevol cosa que 
es pogués fer servir per fer pel·lícules. 

La llengua catalana va ser perseguida i condemnada 
una i una altra vegada, fins i tot en les esglésies i la 
pregària. Es va prohibir l’ensenyament de filologia ca
talana, història medieval, geografia, art medieval i dret 
civil de Catalunya. Es van canviar noms de carrers, cas
tellanitzar noms de poblacions, persones, empreses i 
associacions. Es van enderrocar monuments dedicats a 
catalans il·lustres. Molts mestres van ser depurats i mai 
més van poder tornar a donar classes. Es va deixar la 
classe treballadora sense cap dret ni de sindicació ni de 
vaga. Milers de documents, privats i públics, van ser 
confiscats, els quals encara estan retinguts i segrestats 
a l’Arxiu de Salamanca, molts d’ells encara –no obli
dem-ho– no han tornat. 

Així, doncs, cal que el Memorial Democràtic recone
gui aquesta peculiaritat, que respecti la singularitat del 
republicanisme català. Un republicanisme català que 
estava en aquells anys molt lluny de l’unitarisme repu
blicà que aparentment aflora en molts dels actes com
memoratius relacionats amb aquell període. 

Cal que el Memorial Democràtic reconegui la guerra 
com una guerra d’agressió a Catalunya, un genocidi 
contra el poble i la llengua catalana. Franco va impul
sar una veritable neteja ètnica contra Catalunya. Durant 
quatre dècades milions de persones no van poder exercir 
públicament un dret fonamental: parlar la seva llengua. 
La repressió va ser tan gran que, fins i tot, per exemple, 
l’any 37, en plena guerra, les autoritats franquistes van 
prohibir a la nombrosa colònia catalana que s’estava a 
Sant Sebastià l’ús del català a la via pública. És a dir, 
Franco acceptava col·laboradors catalans, però que no 
s’expressessin en la seva llengua. 

Així, doncs, cal reconèixer també aquelles persones 
que van ser represaliades per parlar català, i això no 
va passar només al Principat del Catalunya, sinó a les 
terres de parla catalana, als Països Catalans, des de la 
Jonquera fins a Guardamar i des de Fraga fins a Maó, es 
va estendre una brutal persecució i repressió a una gent 
que l’únic que feia era parlar la seva llengua. La llengua 
catalana va ser perseguida pel simple fet de ser catala
na. I per què? Perquè els seus perseguidors i agressors 
tenien ben clares les paraules del president Companys: 
«La causa de Catalunya sempre ha anat lligada a la 
causa de la llibertat dels pobles i la democràcia.» I, 
per tant, jo afegeixo: la llengua de Catalunya sempre 
ha anat lligada a la llengua de la llibertat dels pobles i 
la democràcia. 

El Memorial Democràtic també hauria de tenir present 
la repressió que va existir contra la meitat de la pobla
ció: les dones. Pel simple fet de ser dones van deixar de 
tenir drets: o esposes o putes, aquesta va ser l’única con
dició que el franquisme va atorgar a les dones. Abans 
del 61, per exemple, les dones no podien concursar a 
les oposicions de qualsevol lloc administratiu de l’Estat. 
Per obrir un compte corrent o per viatjar calia el permís 
del pare o del marit. Així, doncs, les dones, la meitat de 
la població –ho torno a dir–, van estar tutelades i vigi
lades per les instàncies públiques i privades. 

Des del Memorial Democràtic també cal un reconei
xement a l’exili. Gairebé mig milió de persones se 
suposa que van marxar de Catalunya l’any 39 i mol-
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tes d’elles no van poder tornar mai més a la terra que 
les va veure néixer. Però el terme «exili» no identifica 
la seva situació jurídica a la qual van ser condemnats 
perquè, segons les clàusules internacionals, eren apà
trides o desnacionalitzats per l’Estat victoriós. Moltes 
d’aquestes persones no tenien un passaport vàlid. Un 1 
per cent de la població de l’Estat espanyol o un 2,5 per 
cent dels catalans es van veure privats durant quaranta 
anys de l’aixopluc legal que havia de garantir el seu 
mateix Govern. 

Des d’aquest món de l’exili –tal com ha dit el company 
de l’Amical Mauthausen–, també s’hauria de tenir pre
sent aquelles persones que lluitaven contra el feixisme, 
el nazisme i per la democràcia de tot Europa. Aquelles 
persones que van caure a mans dels alemanys i van 
ser portades a camps de concentració. Es calcula que 
van morir en aquests camps prop de dos mil catalans i 
catalanes. Altres també van ser portats a Alemanya per 
treballar per a la indústria de guerra alemanya o van ser 
reclutats amb les companyies de treballadors estrangers. 
Altres, però, van lluitar contra el feixisme; alguns dins 
la resistència francesa, d’altres amb l’exèrcit francès 
o aliat i van participar en heroiques accions de guerra. 
Així, doncs, tots i elles també han de ser recordats i 
valorats. 

Des del Memorial Democràtic també hauria de tenir-se 
present la classe treballadora. Els lloc de treball també 
van ser botí de guerra. L’oferta pública va ser ocupada 
pels vencedors, mentre que les empreses privades ha
vien de contractar els addictes al règim. La depuració 
estava, doncs, a l’ordre del dia. I, lògicament, també 
hauria de tenir present la maçoneria i el col·lectiu ho
mosexual. 

I pel que fa a l’organització pròpia del memorial, doncs, 
aquest hauria de permetre el màxim de participació i el 
mínim de burocràcia. També s’ha de tenir present que 
el Memorial Democràtic no és un institut de recerca 
en si mateix, hauria de coordinar informació entre les 
associacions i també entre els diferents departaments 
de la Generalitat que fan tasques de memòria històrica. 
Hauria d’ajudar a la recerca i promoure la recerca i les 
seves tasques de difusió. També hauria de ser el lloc on 
se centralitzés totes les recerques i treballs d’investiga
ció que s’han fet a nivell local. 

Referent a la constitució de la junta de govern, crec que 
seria negatiu que només poguessin ser-hi representants 
del mateix Govern. Crec que s’haurien d’arbitrar me
canismes per assegurar la independència i neutralitat de 
la institució concreta, com, per exemple, la participació 
dels partits que no estan en el Govern, allò que es co
neix com «l’oposició». Per exemple, els quatre membre 
de lliure designació en lloc de ser nomenats pel Govern 
podrien ser-ho pel Parlament de Catalunya. Caldria que 
el director del memorial també tingués veu. En aquesta 
junta de govern, o en tots els òrgans de govern del me
morial, tal com s’inclou a la disposició addicional úni
ca, s’hauria de respectar la paritat entre homes i dones. 
I no ho dic pel «políticament correcte», i fins i tot ara 
terme legal, sinó perquè en moltes qüestions les dones 
tenen un sisè sentit que ens manca una mica als ho
mes. A la junta de govern també podria haver-hi algun 
catedràtic o algun representant de l’Institut Joan Lluís 

Vives, en nom de les universitats, que és la institució 
que sempre aporta el rigor jurídic i històric. Per garan
tir la democràcia interna, el consell de participació, per 
exemple, hauria de poder ser vinculant en algunes de 
les seves resolucions. 

Des del memorial caldria fer una aportació didàctica a 
totes les escoles, amb referència a per què s’ha consti
tuït, què cerca en el passat per no repetir conductes en 
el futur, amb una claredat d’exposicions als diferents ni
vells escolars. És a dir, com la tasca que han fet moltes 
associacions, com, per exemple, l’Amical Mauthausen. 
Sobre el fet de memòria i justícia, com es podria treba
llar des del memorial? Doncs, per exemple, pel que fa 
a la memòria: explicar i divulgar els fets; pel que fa a 
la justícia, ajudes econòmiques per a fosses comunes, 
homenatge als combatents en forma de carrers, places, 
indemnitzacions, treballar per les anul·lacions de judicis, 
etcètera, i perseguir penalment els que facin apologia 
del franquisme. El memorial també hauria d’exigir –i 
ho recalco, exigir– als mitjans de comunicació tant pú
blics com privats la difusió dels seus propis actes. 

Una altra fórmula que podria tenir el Memorial Demo
cràtic és la de la Comissió de la Veritat del País Valen
cià, constituïda en diverses línies de treball: àmbit histò
ric, format per diversos historiadors; àmbit jurídic, amb 
juristes, i àmbit mèdic, amb antropòlegs o forenses. 

També crec oportú la creació d’un museu de la resis
tència catalana, on es parli per exemple del Front Na
cional de Catalunya, de la tasca dels casals catalans 
d’Amèrica, del PSAN, de l’Assemblea de Catalunya, 
de la Nova Cançó, de personatges com Joan Balles
ter, mossèn Josep Armengou, Antoni Malaret, Manuel 
Viusà, Fèlix Cucurull, Jaume Martínez i Vendrell, Joan 
Fusté, Manuel Sanchís o Josep Maria Batista i Roca, per 
citar-ne alguns exemples. Persones i organitzacions que 
poden incomodar, sí, però que van ser moltes vegades 
la punta de llança d’aquesta lluita per la democràcia 
nacional i, que ens agradi o no, també han format part 
de la nostra història. 

Bé, em sembla que no em deixo cap més qüestió. Per 
últim, tornar agrair el fet d’haver-me cridat i tornar a 
demanar que tota aquesta feina no caigui en l’oblit i que 
només es quedi en bones intencions i que, si us plau, es 
materialitzi al més aviat possible. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies. 

A continuació, donar la benvinguda als representants 
de l’Associació Triangle Blau, el senyor Jordi Riera 
i la senyora Maria Carme Darviu, i demanar-los que 
exposin les seves idees i les seves propostes. (Veus de 
fons.) I si és possible, sigui una mica més breu que el 
seu antecessor. 

El Sr. Jordi Riera Sorribes (president de l’associació 
triangle Blau) 

Bon dia a tothom. Sóc Jordi Riera Sorribes, president 
de l’Associació Triangle Blau. És una associació per la 
preservació i difusió de la memòria històrica, amb seu a 

COMISSIÓ D’aFErS INStItUCIONalS SESSIÓ NúM. 9 



 

     

         
         

           
        

          
          

       

      
         

        
         
        

           
         

        
           

       
         

   

         
        

         
           

        
         
         

         
     

            
         

         
          

           
           
         

     

         
          

       
          

           
      

        
         

           
        

          
       

   

        
        

         
        

           
        

          
           
            

        
       

       
         

 

        
         

       
         

         
            
    

          
      

           
          
         

          
       

      
      

       
        

      

      
       

       
         

        
         

        
         

        
           

        
 

       
       

        
          
          

  

         
         

         
         

        
           

         
            

         
          

      
           

         
      

 

        
             

27 

Sèrie C - Núm. 98 DIarI DE SESSIONS DEl ParlaMENt DE CatalUNYa 10 de maig de 2007 

Figueres i és d’àmbit provincial. Miraré de no ser tan..., 
ja retallo moltes coses. Des de la nostra associació do
nem suport al que ha dit el meu antecessor, el jove Marc 
Ferrer, i igualment al de l’Amical de Mauthausen, tam
bé donem suport a tot el que ells diuen, perquè creiem 
que val la pena recordar-ho. Jo per no fer-ho extens, ja 
no ho repetiré, per no fer-me massa repetitiu. 

Jo sóc, podríem dir, una víctima de segona generació. 
El meu pare, Josep Riera Borrell, era delegat de Trans
ports de la Generalitat de Catalunya. Era republicà i 
catalanista. Ell, per aquesta raó, va haver d’anar al camp 
d’extermini de Mauthausen. Va ser enviat allà i exter
minat l’any 1943. Tot això jo no ho vaig saber fins al 
1977 quan Montserrat Roig va publicar el seu llibre Els 
catalans als camps nazis. Per aquell temps, vaig conèi
xer en Joan Pagès, el que va ser el primer president de 
l’Amical de Mauthausen. M’hi referiré una mica perquè 
jo també sóc soci de l’Amical de Mauthausen i n’he 
sigut molts anys membre. 

Amb ell, amb en Joan Pagès, vàrem parlar molt, vàrem 
estar molt de temps també, junt amb altres persones 
que varen poder sortir d’aquells camps i que em va
ren explicar el que va ser i el que passava en aquell 
infern. Vàrem treballar plegats amb ells molt de temps 
per donar a conèixer l’Amical, per donar a conèixer a 
tot Catalunya, en principi, tot Catalunya i després a tot 
Espanya, el que era l’Amical de Mauthausen i el que 
havien estat els camps d’extermini nazis. 

No va ser fins a l’any 1985 que, junt amb la meva es
posa, vàrem anar per primera vegada a visitar el camp 
de Mauthausen. Arribar al camp va ser un impacte molt 
fort. Després de tants anys de parlar-ne, de no saber res 
del que havia estat del meu pare i dels altres deportats, i 
de tot el que m’havien explicat, va ser, ja dic, un impac
te molt fort trobar-me en aquell lloc on tantes persones 
varen patir fins a la mort. 

Vaig estar caminant pel camp, vaig anar davant del mo
nument, vaig caminar pel camí que baixa cap a les es
cales, vaig baixar i pujar les escales, vaig caminar per 
l’Appelplatz, vaig entrar en els barracons, vaig entrar 
en les dutxes, en les cambres de gas, en el crematori, 
i els asseguro que allò va ser un impacte... No sé què 
buscava, buscava alguna cosa, buscava algun record... 
No trobava re, però jo continuava buscant, però, alguna 
cosa sense saber què buscava. Però vaig anar pel camí 
de la pedrera, ja dic, i tornà a baixar les escales. En 
vint-i-nou vegades que he estat al camp de Mauthau
sen, les hem pujat i baixat més de vint-i-nou vegades, i 
sempre portem algun record, alguna pedra, alguna cosa 
per recordar tot allò. 

Aleshores, una vegada vam sortir del camp, vam com
prendre que calia –sent la primera vegada– fer alguna 
cosa per recordar tot aquell sofriment, tot allò que es 
respirava en aquell camp, perquè allò no s’oblidés mai 
més. En primer lloc, el que vam fer va ser l’any següent, 
l’any 1986, fer un monument amb l’ajut de l’Ajuntament 
de Figueres. Era el quart de tot l’Estat espanyol. Hi havia 
el primer a Lleida, el segon va ser a Tarragona, el tercer 
va ser a Girona, el quart va ser a Figueres. Era el quart 
monument que es feia en memòria dels deportats, dels 
republicans espanyols que varen morir en els camps 

nazis. Després, vàrem començar un treball, amb ella, 
un treball de recerca dels camps que quedaven en tot 
l’Europa nazi. 

Des d’aquell temps hem visitat més de cinquanta camps, 
amb l’únic afany de donar-ho a conèixer als joves. Haig 
d’afegir que hem conegut molts deportats i deportades 
de tot Europa, que ens abracen quan ens veuen, ens 
abracen amb llàgrimes als ulls i ens demanen que no 
els oblidem, ni a ells ni tot el sofriment que es va patir 
en aquells camps de mort. 

Va ser l’any 2000 que vaig deixar de ser vicepresident de 
l’Amical de Mauthausen –per alguna desavinença que 
no ve al cas– i vàrem crear el Triangle Blau, una associa
ció d’àmbit, com he dit, provincial i amb seu a Figueres, 
des d’on treballem per recuperar i donar a conèixer la 
memòria històrica, i ho fem a les escoles, als instituts, a 
la universitat, en centres cívics, en centres penitenciaris 
també, amb projeccions de pel·lícules, diapositives, expo
sicions fotogràfiques, xerrades i bàsicament amb viatges, 
bàsicament –ja dic– amb viatges, portant els estudiants 
als llocs on millor poden comprendre tot aquell sofri
ment: fent visites guiades als camps nazis. 

Fa quinze dies estàvem quaranta-dues persones, es
tudiants i professors, a Polònia, visitant els camps 
de Treblinka, Maidanek, Auschwitz 1 i Auschwitz 2, 
Auschwitz - Birkenau. Per a ells va ser una experiència 
inoblidable, i ja preparem el proper viatge per veure 
altres camps i ensenyar-los tot el que va passar. Vol
dria recordar que, a les escoles d’Alemanya, la visita 
als camps és una assignatura obligatòria, i a França i 
Bèlgica es fan uns concursos nacionals on els estudi
ants han de fer uns treballs sobre els camps nazis i el 
premi consisteix a visitar diversos camps amb totes les 
despeses pagades. 

He parlat d’aquest tema amb diferents persones res
ponsables dels ajuts de recuperació de memòria his
tòrica, tant de la Generalitat com de l’Estat espanyol, 
tots m’han dit que era una cosa que els semblava molt 
bé, una bona idea i que es podria estudiar, però encara 
no han trobat el moment; o sigui, de moment, tot va a 
poc a poc. 

Jo crec que l’aprovació de la llei del Memorial Demo
cràtic..., si, per altra part, a mi em sembla, personal
ment, molt curta, hi hauria d’haver moltes coses de les 
que ha dit el company de l’Associació de Joves (veus 
de fons) Historiadors –gràcies–, doncs, crec que hi hau
ria d’haver moltes coses de les que ell ha dit, però ens 
podria ajudar molt a totes les associacions, tant a les 
que tenen la seu a Barcelona com a les que la tenim a 
les comarques, que treballem tots molt i molt bé, però 
moltes amb pocs socis i amb pocs recursos i que ne
cessitem ajudes per continuar treballant i aconseguir 
que el nostre treball ajudi als joves –que són el futur– a 
conèixer el passat i que aquest passat no es repeteixi, 
que aquest passat no torni mai més. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor Riera. Ha complert molt bé –molt 
bé–, i li ho agraeixo, el temps que se li ha donat. Ara, per 
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part dels grups parlamentaris tenen, si és possible, uns 
cinc minuts per poder exposar o aclarir o demanar alguna 
proposta concreta. Comencem pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, el senyor Santi Vila. 

El Sr. Vila i Vicente 

Sí, gràcies, senyora presidenta. Bé, després de sentir les 
intervencions, d’entrada vull que quedi manifest tam
bé l’encert de la Mesa d’aquesta comissió a l’hora de 
partir les compareixences: un primer moment que, en 
definitiva, ens hem centrat en tot el que havien estat les 
víctimes de la Guerra Civil i un segon moment que, 
evidentment, han posat vostès sobre la taula tot el dolor 
viscut i l’experiència viscuda l’endemà de la guerra, 
quan es comença la deportació, quan es comença l’exili, 
un llarg exili que alguns fins i tot han viscut en primera 
persona com a fills d’exiliats. 

Bé, per la nostra banda, més que preguntes, només 
aquesta reflexió a tall general, agrair moltíssim al se
nyor Calvo la seva intervenció, agrair moltíssim també 
al senyor Riera i a la senyora Darviu la seva presèn
cia aquí, la seva intervenció –com sempre– delicada, 
delicada i plena de sentit, plena de contingut, els que 
els hem conegut i els hem tractat des de fa molts anys 
sabem que vostès tenen una virtut que molta altra gent 
sovint, doncs, busca i no acaba de trobar, que és la virtut 
de la senzillesa, de l’autenticitat, les seves paraules es-
tan plenes de sentit i, per tant, em sembla que és un sen
tir general de tota aquesta comissió que no els podrem 
faltar a tots els compromisos que vostès demanen. 

Quant a la intervenció del senyor Marc Ferrer, agrair-li 
també la seva aportació, entenc que la feia provenint del 
món acadèmic, per tant, des de la historiografia. Jo crec 
que ha dit vostè moltes coses, moltes coses que sens 
dubte han de ser objecte de reflexió per part dels aquí 
presents. Jo només li faria un parell de consideracions. 
Una és la seva referència a la transició i a l’experiència 
negativa de la transició. Pensi vostè que segurament tot 
el que avui vostè ha pogut dir aquí és gràcies, en part, 
a l’èxit d’aquesta història de la transició i de la demo
cràcia que hem construït entre tots. 

I, per tant, jo crec que això és bo que ho tingui vostè 
present. Tot i que també li vull dir que vostè té un avan
tatge, que alguns encara tenim una mica –cada vegada 
menys–, i és que a la joventut se li permet dir-ho tot, i, 
per tant, vostè pot venir aquí de la forma amb què ens 
ve i amb el to amb què ens ve. Tot i així, sí que li agra
eixo també la sinceritat de tot l’inventari de temes que 
planteja. I, per tant, doncs, només apel·lant al rigor, el 
qual vostè coneix perquè ve del món acadèmic, i a la 
universitat, sap que aquest ha de ser un dels vaixells in
sígnia, alguns dels aspectes que planteja –com sap– són 
objectes de discussió en aquests moments no al Parla
ment de Catalunya, sinó a Madrid on hi ha una llei que 
intentarà donar resposta –esperem que amb encert– a 
aquestes qüestions. 

Per la banda del grup parlamentari nostre, per tant, res 
més. Agraïm moltíssim les seves aportacions i sàpiguen 
que per la banda del Grup de Convergència i Unió pro
curarem no defraudar les seves expectatives. 

Gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies. A continuació, el senyor Josep Maria 
Balcells, en nom del Partit Socialista de Catalunya - 
Ciutadans pel Canvi. 

El Sr. Balcells Gené 

Gràcies, presidenta. Agrair també la compareixença. Hi 
ha la compareixença de dos testimonis del que ha supo
sat la repressió després de la guerra, amb l’exili i amb les 
deportacions. Es distingeix sovint entre història i memò
ria. La història mira el passat des de la raó i la memòria 
el mira des dels sentiments i des de les emocions, des 
de les vivències. Penso que aquí avui ha quedat reflec
tit aquest element de vivència, de record, de sentiment, 
d’emoció, i això fa més forta la necessitat de mantenir 
aquesta memòria, no només la individual que afecta al
guns de vostès directament, sinó que això es pugui sumar 
a aquesta memòria col·lectiva. 

Era emotiu sentir-los i era sobretot emotiu imaginar
se el que han suposat aquests anys, doncs, de l’oblit, 
aquella cosa que en Raimon ens deia a la cançó «Jo vinc 
d’un silenci antic i molt llarg». Jo penso que arribem 
tard, segurament, però és una iniciativa del Parlament 
perquè això pugui ser recuperat i que serveixi també 
com a lliçó i pedagogia –perquè la història és pedagogia 
també i la memòria ho ha de ser– per a les generacions 
joves que avui poden recordar el passat, però, sobretot, 
per garantir el futur en democràcia i en llibertat. Gràcies 
pel seu testimoni. 

Gràcies també per l’aportació de Marc Ferrer, en nom 
de l’Associació de Joves Historiadors Catalans, una in
tervenció sincera, atrevida, apassionada, radical, potser. 
Jo aquest element de radicalitat potser l’entenc més com 
a jove, també com a historiador, però hi havia aquí un 
component de joventut, que jo recullo perquè ha su
posat, doncs, una sotragada que ens fa als polítics, als 
parlamentaris, perquè no oblidem aspectes d’aquesta 
història que poden ser lliçons polítiques també per a 
l’avui i per al demà. 

Jo li voldria dir, simplement, que la iniciativa d’aquest 
projecte de llei no és obrir ferides, sinó intentar de tan-
car-les. Potser de vegades, doncs, algú intenta o voldria 
que això servís per tornar a obrir ferides. Estem..., i la 
voluntat és de tancar-les, però havent après bé les lli
çons que ens porta aquesta història. 

Gràcies a tots per la seva aportació. 

La presidenta 

Moltes gràcies. A continuació, en nom d’Esquerra Re
publicana, la senyora Maria Mercè Roca. 

La Sra. Roca i Perich 

Moltes gràcies, senyora presidenta. Gràcies també als 
tres compareixents. En primer lloc, em vull referir a la 
compareixença del senyor Marc Ferrer, perquè és la que 
era més diferent de les altres dues. Jo li vull agrair la 
passió amb què ha parlat, les idees que ens ha regalat. 
Agrair-li també especialment la menció específica de la 
repressió de les dones –que moltes vegades ens n’obli-
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dem–, i dir-li que estigui tranquil que els polítics inten
tarem estar a l’alçada del que ell espera de nosaltres. 

I als altres dos compareixents, dir-los que han posat la 
nota de sentiments i d’emotivitat, que és importantíssim 
també de sentir. M’ha agradat molt sentir el senyor Joan 
Calvo quan parlava de la solidaritat en el dolor. En els 
camps, les víctimes eren molt diferents totes ideològi
cament, però hi havia aquesta solidaritat en el dolor. I 
parlava vostè que tocava les pedres i el senyor Jordi Ri
era, en la seva intervenció, també ha dit que se’n duien, 
quan anaven als camps de concentració, alguna petita 
pedra o algun petit objecte com a record, no?, com a 
memòria, eh?, entenc que això era un acte de memòria 
als que varen morir allà. 

M’ha agradat molt també sentir-li dir que vostè va aga
far el fil del seu pare gràcies a la literatura, gràcies al 
llibre de la Montserrat Roig, la utilitat, doncs..., tota 
la feina que va fer aquesta escriptora importantíssima, 
que va ser moltíssima, va tenir fruits com aquest, i se
gur que moltes altres persones també s’hi varen trobar 
en aquest llibre. 

I, per acabar, dir-li que trobo també molt important el 
fet que vostès passegin els estudiants per aquests llocs, 
perquè segurament tot el que va passar, tot l’horror del 
que va passar no es pot acabar d’entendre del tot en 
la seva gran magnitud fins que no hi poses els peus i 
penses que aquell cel, eh?, que estàs mirant en aquell 
moment va ser el mateix cel que veien totes aquelles 
persones que van morir injustament. 

Moltes gràcies a tots tres per les vostres paraules. 

La presidenta 

A continuació, té la paraula el senyor Rafael López, en 
nom del Partit Popular. 

El Sr. López i Rueda 

Partit Popular de Catalunya, senyora presidenta. Gràcies 
als tres compareixents. Senyor Riera i senyor Calvo, jo 
quan estaven parlant m’anava recordant de dos llibres 
de capçalera –jo tinc molts llibres de capçalera, quan a 
un li agrada llegir, té molts llibres de capçalera–: Viktor 
Frankl, A la recerca del sentit, i Némirovsky –que, per 
cert, aquest Sant Jordi ens van demanar un llibre per 
recomanar i vaig recomanar Irène Némirovsky–, es diu 
el llibre..., no sé què francesa, ara no me’n recordo ben 
bé, però són dos llibres que de les vivències personals 
en fan memòria històrica, i és important. 

I quan vostès anaven parlant i estaven parlant d’allò 
que va succeir em recordava quan Viktor Frankl deia 
que l’havien despullat, li havien posat uns vestits com 
als altres, i era només un número, i tota la seva vida, 
tota la seva identitat, tot allò que era s’havia reduït a un 
número, simplement a un número. 

Per tant, jo crec que aquestes vivències són importants 
que les recordem i aquestes vivències són importants que 
hi siguin. I, per tant, els felicito per la tasca que fan des 
de les seves associacions, una altra cosa és després quan 
parlem de com això..., s’ha de procedir o no s’ha de pro
cedir en l’elaboració d’una llei o no-elaboració d’una 
llei o les polítiques que s’hagin de fer, però sí que els 

dic que els recolzem en les seves tasques, i em sembla 
que fan unes tasques encomiables. 

Senyor Ferrer, em contindré en la meva resposta. (Ri
alles.) Vostè ha dit una cosa que em sembla important, 
que els polítics hem de saber d’història. A mi em preo
cuparia més que els historiadors no sàpiguen d’història. 
I us ho dic amb tota sinceritat. Jo sóc sociòleg, vinc de 
les ciències socials, i jo crec que..., i jo tinc la meva 
ideologia, sóc liberal, diu: «Però, escolti, liberal, això, 
neoliberal?» Sí. És respectable, és una ideologia. Però 
jo quan faig sociologia intento separar-me’n, intento 
tenir no aquesta objectivitat perquè mai s’assoleix, és 
important, però intento separar-me’n. Jo crec..., dintre 
de moltes coses que vostè ha dit, que hi podem estar 
d’acord, per exemple, en les dones al franquisme, hi es
tem absolutament d’acord, el paper de les dones, l’oblit 
de la dona; també, parlem de memòria històrica, parlem 
també de la construcció de la identitat de la dona que 
només s’ha pogut fer en els darrers decennis dels segle 
xx, això és important també, hi estarem d’acord, però 
hi han coses que jo crec que no hi estarem d’acord. 
Però a mi m’hauria agradat tenir un debat una mica 
més enriquidor. 

Vostè el que no pot fer és tot allò que no comparteix..., 
miri, el Partit Popular opinem el que opinem, tindrem 
gent que hi està a favor –10 milions de persones a tot 
Espanya, crec que és una força democràtica, impor
tantíssima– o tindrem gent que no hi està a favor, vull 
dir, això..., ens podrem equivocar, com tothom. Però jo 
crec que les nostres opinions no es poden..., o les opini
ons de qualsevol, en una democràcia, no es poden allò 
despatxar dient «excuses barates». No podem. Perquè 
això demostraria una certa intolerància, és a dir, «tot 
allò que no pensi com jo són excuses barates», no: fem 
un debat interessant. 

Hereus del cop d’estat, escolti, miri, ens equivocaríem 
i vostè com a historiador s’equivocaria si cregués que 
això és un país dividit en dos que absolutament els que 
eren franquistes o els que eren de dretes el 36 tenen els 
fills..., perquè, escolti, si hem de parlar d’hereus del 
cop d’estat, vostè, perquè jo no tinc cap lluitador amb 
tant d’honor al bàndol carlí o al bàndol franquista, a 
la meva família no. La meva família, molta part de la 
meva família –i sempre ho repetiré– va haver de fugir 
per França i per Gibraltar. Jo hereu del cop d’estat, no. 
Per tant, no fem aquesta divisió, no podem fer aquesta 
divisió perquè no faríem bé a la història. 

Vostè diu: «Volem saber què va passar.» Jo a vegades..., 
i quan parlem de la transició –i això és un punt de par
tida important–, abans em comentaven «vostè ha fet 
reflexions», és que clar, quan un es posiciona en contra 
d’una llei ja de sortida, ha d’explicar per què, perquè 
és de justícia, perquè vostès ho han de conèixer, i un 
punt de partida és que no estem al 77. Abans deien: 
«Només hi ha una memòria.» No, no només hi ha una 
memòria. Què ha passat des del 77 fins al 2007, tren
ta anys? Vint-i-dues mil obres. Plurals. A vostè no li 
agradarà Pío Moa, li agradaran altres plurals, i podem 
considerar que uns són més historiadors que altres, per 
descomptat. Però vint-i-dues mil obres, no podem dir 
que no hi ha hagut memòria –no podem dir que no hi 
ha hagut memòria. Algú ha dit que potser hi ha hagut 
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un excés de memòria, algú m’ho ha dit, que potser el 
pecat és que hi ha hagut un excés de memòria. 

I, escolti’m, pacte de silenci, cap. Va ser un pacte 
de memòria. Vostè abans ha parlat –i en això estem 
d’acord– de la legitimitat de la República, tant quan 
governaven les dretes com les esquerres. Però, sap quin 
va ser un dels pecats fonamentals d’aquests governs? 
Que quan canviaven una constitució ho feien partidis
tament –abans parlàvem de l’article 26 de la Consti
tució republicana–, i es feia partidistament. I aquesta 
memòria històrica que va tenir el senyor Carrillo, que 
va tenir el senyor Fraga, que va tenir els senyors de la 
UCD, que va tenir el senyor González, aquesta memòria 
històrica va possibilitar que la Constitució, els Pactes 
de la Moncloa i els pactes que es van desenvolupar pos
teriorment fossin, per primer cop a la nostra història, 
no aquest pèndol constitucional que anava d’un lloc 
a l’altre, sinó que fos una constitució de tothom. Què 
volia dir de tothom? Que per descomptat tothom tenia 
coses a perdre. Què hem de recuperar el programa de 
màxims de la dreta o de l’esquerra? No, a la Constitu
ció, no. Potser després en el desplegament cadascú té 
el seu programa electoral. 

Per tant, jo volia dir això perquè em sembla important, 
aquestes discrepàncies de partida. Perquè si conside
rem que la Constitució va ser un fracàs, es legitimen 
moltes de les coses que vostè ha dit, però si no, no es 
poden legitimar. 

Per tant, felicitats als tres, dintre de la discrepància amb 
alguns, felicitats als tres i nosaltres continuarem amb el 
nostre tràmit parlamentari. 

Gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor López. A continuació, en nom 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa, el senyor Jaume Bosch. 

El Sr. Bosch i Mestres 

Bé, jo vull començar agraint les tres representacions 
que ens han acompanyat. Em referiré primer, per raons 
d’afinitat, de proposta i de la situació, a l’Amical i al 
Triangle Blau per agrair les seves aportacions, per agrair 
el suport també al memorial i, en tot cas, per destacar 
algunes de les coses que s’han dit, que a mi em semblen 
interessants de destacar. 

Una és que la responsabilitat del franquisme amb el que 
va passar després, perquè a vegades et trobes amb gent 
que et diu: «Ostres, els republicans a sobre van tenir la 
mala sort de trobar-se després amb el nazisme a la Se
gona Guerra Mundial.» Bé, això, com vostè ha dit, era 
el context històric, però la responsabilitat del Govern 
franquista sobre el que va passar amb aquella gent és 
més que evident i és una cosa que s’ha d’explicar, no? 

I, l’altra és que a mi em sembla que –i això ho lligo 
amb una cosa que deia el senyor López, que va sortint 
sempre que parlem d’aquesta llei– una cosa és reco
nèixer l’esforç de recuperació de la memòria que han 
fet escriptors, associacions, entitats, centres d’estudis, 
universitats, que això és innegable i –el cas del llibre 

de la Montserrat Roig és paradigmàtic sobre el que va 
representar–, i això no vol dir que no hi hagi una res
ponsabilitat de les institucions públiques i, en concret, 
del Govern de la Generalitat de tirar endavant la recu
peració de la memòria històrica. 

És a dir, són dues coses diferents: no és anar una contra 
l’altra, sinó aprofitar tot el que s’ha fet –que és molt– des 
de la societat civil, però alhora que hi hagi un pas més 
que el fan les institucions, que el farà aquest Parlament 
aprovant la llei i que el farà el Govern de la Generalitat, 
i un reconeixement institucional –que cal dir-ho– arriba 
massa tard. Vostè feia referència, per exemple, al fet que 
hi ha gent de l’Amical de Mauthausen que per raons de 
salut, d’edat, avui no poden ser aquí. Aquest reconei
xement segur que els hauria agradat que hagués sigut 
abans, quan estaven en millors condicions físiques i 
hauria sigut un acte encara de més justícia, no? De totes 
maneres, el fet que arribi tard no vol dir que no l’hàgim 
de fer, al contrari, l’hem de fer més que mai. 

La segona intervenció, molt breu, amb relació a les 
opinions del senyor Marc Ferrer. Ha dit moltes coses, 
moltes jo crec que eren opinió política, i, per tant, se
gurament seria molt interessant un dia tenir un contacte 
entre la seva entitat i el meu grup parlamentari, no en
traré en això. En tot cas, sí dues referències: una, ha fet 
referència a la possibilitat o que seria convenient això 
de crear una comissió de la veritat a Catalunya. 

Jo vull comentar, amb referència a la que es va crear a 
València, jo li vull comentar que el programa del Memo
rial Democràtic, no el memorial que encara no està creat, 
però el programa depenent del Govern de la Generalitat, 
que és un dels membres de la Comissió de la Veritat que 
es va crear a València, que alguns diputats vam ser-hi, i 
que, en tot cas, si ens creiem de veritat això dels Països 
Catalans, o se’n pot crear una altra o ja val la mateixa, 
perquè res impedeix que la Comissió de la Veritat que 
es va crear a València actuï a Catalunya. Es va crear en 
un moment concret arran de tot el tema de les tombes 
no reconegudes al costat del cementiri de València i la 
voluntat de l’Ajuntament de València de carregar-s’ho, 
però res impedeix a la Comissió de la Veritat creada a 
València que actuï a Catalunya. I, per tant, jo crec que 
potser no cal crear-ne una altra, sinó que ja en tenim i, 
a més a més, hi ha entitats catalanes del Principat que 
en formen part. 

La segona qüestió és una qüestió que sí que..., a vegades 
aquí quan vénen entitats és molt fàcil dir que sí a tot, jo 
en canvi li’n vull dir una que el meu grup no compartirà 
per incloure en el projecte de llei. Miri, nosaltres sobre 
el caràcter de la guerra, el paper de Catalunya, nosaltres 
compartim el que va dir i ha escrit en Josep Benet, que 
va dir que l’endemà que entressin les tropes franquistes 
a Catalunya, Catalunya com a país havia perdut la guer
ra. És a dir, Catalunya com a país va perdre la guerra. 
Però, això no vol dir que la guerra del 36-39 fos una 
guerra d’Espanya contra Catalunya, perquè llavors no 
encaixen algunes coses. 

És a dir, va ser d’Espanya contra Catalunya, d’Espanya 
contra els Països Catalans, d’Espanya contra Navarra, 
d’Espanya i Navarra contra el País Basc? Jo, la veritat, 
crec que vostè ha parlat dels joves i és fàcil dir que te-
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nen raó. Miri, jo conec molts joves que aquest argument 
no el comparteixen i que se senten molt a prop dels 
governs republicans, de Miguel Hernández, de García 
Lorca, d’Antonio Machado, dels jornalers andalusos, 
dels miners asturians, que aquests no ens van fer la 
guerra. Una altra cosa molt diferent, ho repeteixo, és 
la reflexió de Josep Benet que Catalunya com a país va 
perdre la guerra i que hem de millorar el redactat en el 
projecte de llei per tal de donar més importància a les 
característiques pròpies, que van ser afegides perquè 
ens va afectar la cultura, la llengua, les llibertats naci
onals, que això ha de quedar ben clar en el memorial. 
Però no, des de l’altre punt de vista. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies a tots els grups parlamentaris. Ara do
narem un torn de màxim cinc minuts als tres represen
tants de la societat civil, però m’agradaria fer dos breus 
comentaris. 

Jo voldria deixar clar aquí que no estem ni estàvem en 
un debat ideològic ni en un debat en el qual havíem 
d’exposar les nostres o les seves opinions polítiques. 
L’objectiu d’aquesta comissió era i és conèixer el parer 
sobre el Projecte de llei del Memorial Democràtic. A 
més a més, han afegit –i, en aquest sentit, els ho agraei
xo– la seva experiència pròpia, les seves vivències, els 
seus sentiments, i això enriqueix el debat. Però hi han 
hagut algunes aportacions que crec que no eren pròpies 
d’aquesta comissió. 

I, en aquest sentit, vull agrair al representant del Partit 
Popular la seva contenció en la resposta. Jo crec que tots 
els que estem aquí volem que, si tira endavant aquest 
projecte de llei, sigui el millor projecte; i per a molts 
el millor projecte és que sigui el màxim consensuat. 
I, en aquest sentit, per això hem estat aquí avui rebent 
l’opinió de diferents experts. 

Per tant, ara sí que els demano, també, contenció en la 
resposta, contestar aquells aspectes que els grups parla
mentaris han considerat que podien millorar el projecte. 
I, en aquest sentit, els torno a donar la paraula, comen
çant pel senyor Joan Calvo. 

El Sr. Joan Calvo Gascón 

Jo seré molt breu. Quan parlava abans i deia que en 
l’internament en els camps la solidaritat, la convivència 
i la mort dins dels camps d’extermini estava més enllà 
de les ideologies, de les contradiccions de caràcter ide
ològic o diferents creences religioses, per això des de 
la nostra associació el que sí que intentem és que els 
partits democràtics –i considerem partits democràtics 
tots aquells que han estat escollits al Parlament de Cata
lunya– facin l’esforç d’arribar al màxim consens perquè 
aquesta llei de la memòria no vagi en contra de ningú, 
però sobretot reconegui la memòria de les víctimes. 

En aquest sentit, jo em penso que hi han tres aspectes 
–i alguns els repetirem pel que han comentat els altres 
companys– que ja serien propostes concretes que seri
en tres línies que penso que la comissió ha de tenir en 
compte: una, respecte al Govern i a la gestió del me

morial que és institucions..., i com molt bé ens deia el 
representant d’Iniciativa per Catalunya, és hora que les 
institucions reconeguin com a tal el paper de les vícti
mes, el paper de les víctimes també en la lluita i en la 
consecució de la democràcia. 

Per tant, diria que en la gestió d’aquest Memorial De
mocràtic s’han de facilitar, s’han de potenciar mecanis
mes, s’hauran d’establir, perquè les mateixes associa
cions, com a representants d’aquesta societat civil, que 
han mantingut la memòria paral·lelament al treball de 
les institucions, puguin participar d’aquesta gestió. Per 
tant, que sigui una gestió també de caràcter democràtic 
i de caràcter participatiu que tingui en compte les asso
ciacions i altres estaments que poden venir –com deia 
el company historiador– des de l’àmbit universitari, a 
part de la representativitat que han de tenir també les 
mateixes institucions. 

Una altra, i està relacionada directament amb la nostra 
activitat de difondre la memòria, ha de tenir un vessant 
de caràcter educatiu, és a dir, no ens hem d’oblidar del 
paper cap als joves. I aquí, el senyor Jordi, company 
de lluita per la memòria de la deportació, n’ha esmen
tat algun tipus, seria, a Europa, ell ho ha comentat, 
com aquests concursos, aquests viatges que nosaltres 
portem a terme amb els ajuts institucionals, que cada 
any hem de cercar. Però un aspecte és tenir objectius 
clars des de l’àmbit educatiu i implicar directament la 
conselleria d’Educació per potenciar aquestes activitats 
de memòria. 

Deia, el 27 de gener, quan se celebrava a Madrid, la 
ministra d’Educació que en els nous plantejaments 
curriculars del batxillerat el tema de l’holocaust seria 
un tema que s’introduiria en aquests nous currículums. 
S’ha d’introduir el tema de l’holocaust jueu, però s’ha 
de fer un esment concret també i s’ha d’explicar el fet 
que aquests republicans van patir aquest internament en 
els camps de concentració nazi. A vegades, la barbaritat 
de l’holocaust que va patir el poble jueu no ens deixa 
veure el patiment dels nostres conciutadans. 

Per tant, per un costat, participació; per un altre cos
tat, educació, polítiques educatives envers a difondre 
aquesta memòria. I penso que hi ha una altra qüestió, 
un altre aspecte, que és més de caràcter jurídic, que, 
probablement, en aquesta llei, per no tenir competèn
cies, no es pugui desenvolupar, però penso que estaria 
bé que en aquesta llei hi hagués també un treball de 
caràcter jurídic per informar, per defensar, per impulsar 
polítiques a nivell d’Estat, arreu de l’Estat, per eliminar 
aquelles situacions de caràcter jurídic –i em refereixo 
al tema dels judicis del franquisme– que avui dia, com 
tots sabem, són una polèmica dins de la llei de la me
mòria de l’Estat, i que penso que també el memorial, en 
aquest sentit, hauria de tenir un paper important de fer 
propostes, estudis i saber exactament com està aquesta 
qüestió de tipus jurídic. 

I jo diria també que hi ha un aspecte que li correspon al 
memorial: parlem de les víctimes i a vegades parlem de 
les víctimes únicament i exclusivament d’aquelles que 
van patir directament l’assassinat, l’empresonament o, 
en aquest cas, la deportació; no ens hem d’oblidar de 
la situació en què van quedar a l’interior del país els 
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familiars d’aquestes víctimes i reconèixer que van patir 
un llarg franquisme, en el qual el silenci els va obligar 
a patir el dolor de les seves famílies en la més absoluta 
intimitat, i penso que per reconeixement d’aquestes fa
mílies s’ha de fer aquesta política de reconeixement. 

Per tant, jo donaria aquí per acabada la meva interven
ció, però insistiria en aquestes línies de treball: la par
ticipativa, l’educativa i la jurídica. 

Gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor Calvo. A continuació, el senyor 
Marc Ferrer. 

El Sr. Marc Ferrer i Murillo 

Moltes gràcies. Bé, jo no he volgut fer un debat ideo
lògic, el que passa que a vegades sí que s’ha de con
textualitzar allò que volem recordar i allò que es vol 
legislar. Tot això que fem ara..., va haver-hi una guerra, 
va haver-hi una dictadura i va passar sota unes conse
qüències ideològiques, i, evidentment, a vegades cal 
un debat ideològic i cal que això sigui positiu perquè 
s’enriqueixi. 

També em sap greu perquè em sembla que algunes in
tervencions en què s’ha fet referència a mi igual no 
m’han entès del tot. A veure, m’explicaré. Sobre la in
tervenció del senyor Santi Vila, evidentment la transició 
és el que va ser –pot ser un èxit–, però també és cert 
que es va fer amb por, i moltes coses tampoc no es van 
fer bé: una de les coses és per això pel que avui en dia 
estem aquí, no?, fent això. No entraré a parlar més so
bre la transició. 

Sobre la intervenció del Josep Maria Balcells, jo tam
poc en cap moment he parlat d’obrir ferides, sinó que 
he parlat de fer justícia. I per fer justícia és memorar i 
recordar moltes de les coses que jo abans he explicat. 

Sobre la intervenció del senyor Rafael López, em sap 
greu perquè també crec que se m’ha mal interpretat. A 
veure, m’explico: jo l’única vegada que he anomenat 
el Partit Popular com a Partit Popular, l’he anomenat 
quan a vegades es rodeja d’un sector, d’aquest sector 
anomenat «revisionista», que vol tergiversar la història, 
recuperar segons quines coses. Jo en cap moment he dit 
que el Partit Popular estigui absolutament en contra de 
la llei, perquè vostè no hi està absolutament en contra, 
pot tenir una opinió, en pot tenir una altra, però vostè 
creu que s’ha de fer aquesta llei i, evidentment, doncs, 
pot tenir els seus matisos; però jo no he dit que vostè hi 
està absolutament en contra, en cap moment. Ni la meva 
intervenció era per al Partit Popular, perquè el Partit 
Popular està a favor d’aquesta llei, amb altres matisos. 
Però, llavors, em sap greu que amb aquestes al·lusions 
vostè cregui que va per vostè o per..., no... 

També el que a vegades em sap greu, per això, és aquest 
to de menyspreu i aquesta vegada..., sempre dels dos 
bàndols –els dos bàndols–, que a vegades gent, sí, re
lacionada amb el seu partit, sí que a vegades ha fet dis
cursos amb aquesta posició. 

I també pel que em sap més greu és perquè jo a vostè 
–més que sigui vostè liberal o de dretes–..., jo el con
sidero un demòcrata, i com a demòcrata hi ha moltes 
coses que no es poden passar per alt. 

I sobre la Constitució, evidentment, la Constitució és 
demòcrata i per molt que jo digui que pot ser un fracàs 
o no, no vol dir que deixi de ser menys demòcrata, per
què igual per mi la Constitució és un fracàs perquè no 
compleix les expectatives com a demòcrata que hauria 
de fer, com per vostè igual l’Estatut no compleix les 
seves expectatives. 

Sobre la intervenció del senyor Bosch, jo tampoc en 
cap moment he parlat de fer una comissió de la veritat 
aquí, sinó que he parlat que moltes coses que fa la ma
teixa comissió es podrien agafar, com aquesta manera 
de treballar amb tres eixos. 

I, finalment, evidentment que la Guerra Civil no va ser 
una guerra de Catalunya contra Espanya, però sí que va 
haver-hi també aquest contingut. La Guerra Civil va ser 
una sèrie de guerres i d’enfrontaments també a petita 
escala: per a uns va ser una guerra anticlerical; per als 
altres va ser una revolució; per als altres va ser una cro
ada; però, també pel que va ser per a l’exèrcit franquista, 
eh?, es van alçar contra aquestes aspiracions de govern i 
contra Catalunya; vull dir, ells ho deien, abans ho he dit, 
em sembla que no cal que em repeteixi. Jo simplement 
no he dit que la guerra ha de ser entesa només com una 
guerra de Catalunya i Espanya, però sí que aquest caràc
ter s’havia de recordar. I ja està. 

La presidenta 

Molt bé. Moltes gràcies. I, finalment, el senyor Jordi 
Riera. 

El Sr. Jordi Riera Sorribes 

Bé, jo poca cosa haig d’afegir, però sí que voldria re
marcar el que han parlat el senyor del Partit Popular i 
el company dels historiadors per Catalunya. Han parlat 
de reobrir ferides. Jo crec i considero que una ferida si 
està ben curada no té per què obrir-se. 

No sé si algú de vostès ha patit alguna operació o ha 
tingut una caiguda i s’ha fet una ferida, si se l’ha des
infectat bé no hi ha hagut gangrena, la ferida s’ha cu
rat i no hi ha perill que es torni a reobrir. A mi em van 
operar aquest dit fa sis o set anys i ja el puc tocar, no 
s’obre. 

I, per això, jo crec que el Memorial Democràtic ha de 
ser una eina perquè no es reobrin velles ferides, o sigui, 
que sàpiga treballar bé. Jo, potser perquè ja sóc molt 
gran –sóc força més gran que tots els meus companys 
d’aquí–, vaig seguir un temps, una època, en què a Es
panya es vivia –com ell ha dit– molta repressió, vaig 
conèixer molta repressió, molts càstigs –inclús alguna 
vegada vaig córrer davant dels grisos i vaig provar les 
seves porres, o sigui que també sé el que és tot això–, 
però després ja vaig agafar una època d’una mica de 
«passotisme» potser i ja em vaig decantar més per creu
re que tots ens hem de mirar d’entendre. 

Hi ha un polític que admiro molt, o l’admirava –ell 
ja és mort–, Martin Luther King, que va dir: «O hem 
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d’aprendre a conviure tots com a germans o morir com 
a bojos.» Jo crec que el que hem de fer és conviure com 
a germans i això és una feina del Memorial Democràtic, 
que avui estem parlant-ne aquí. Hem de mirar d’enten
dre’ns i conviure el millor possible. Tots tindrem les 
nostres idees que diferenciarem una mica l’un de l’altre, 
però hem de mirar d’aportar-hi tots el màxim d’esforç 
per viure i conviure bé aquí, com sempre dic, perquè el 
que va passar llavors no es repeteixi mai més. 

Gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies. Agrair-los de nou la seva presència, les 
seves aportacions i esperar que aquestes aportacions 
també, si volen, ens les enviïn a la comissió per poder-
les treballar conjuntament per fer millor aquest Projecte 
de llei del Memorial Democràtic. 

I res més, s’aixeca la sessió. 

la sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia i 
dos minuts. 
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