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dissabte

11 de desembre del 2004

PERE

No es tracta de reobrir ferides sinó de tancar-les amb justícia

El PP i la memòria històrica

E
J a u m e B o s c h

l dissabte dia 27 de
novembre vaig assis-
tir, en nom d’ICV, a la
cloenda del congrés
del Partit Popular ce-
lebrat a Sitges.

Començo pel final: tot i les declara-
cions de catalanitat del PP, era la pri-
mera vegada que em trobava en un
congrés de partit en què el nostre
himne nacional, Els segadors, no sonava
per cloure les sessions. Sembla que els
esforços de Josep Piqué per normalitzar
el seu partit no varen arribar a acon-
seguir que el PP considerés normal fi-
nalitzar el seu congrés amb l’himne
del país.

Però em vull centrar a comentar una
de les afirmacions de Josep Piqué, que
va aixecar els aplaudiments dels dele-
gats i delegades i que no és difícil in-
terpretar com una crítica a una de les
principals línies d’actuació impulsada
per ICV. Piqué va afirmar que els que
diuen voler recuperar la memòria his-
tòrica estan reobrint velles ferides.

La frase mereix una anàlisi de detall:
si el PP opina que s’estan reobrint velles
ferides, és que considera que ja estan
tancades. Molt probablement la majo-
ria dels militants del PP creuen que les
conseqüències de la Guerra Civil i la
dictadura estan superades de debò i que
és un error tornar a obrir el debat. Això
explicaria que dirigents del partit ha-
guessin afirmat quel’homenatge del
Congrés de Diputats a representants
republicans i a lluitadors per la demo-
cràcia “feia olor de naftalina” i que la
proposta de reconvertir el Valle de los
Caídos és innecessària, “perquè cal mi-
rar endavant i no enrere”.

Aquesta és una dada fonamental per
entendre el moment polític actual: un
sector de la societat, el més conserva-

dor, ha viscut la Transició i la consoli-
dació de la democràcia sense revisar
críticament el passat de l’Estat espa-
nyol, construït al damunt d’un cop
d’Estat, una guerra terrible i un règim
dictatorial, el franquisme, basat en la
repressió de les llibertats nacionals i
democràtiques i en la mort, l’exili o
l’empresonament de milers i milers de
demòcrates. No estic acusant de fran-
quista el PP, i menys encara Josep Piqué,
de trajectòria democràtica innegable. Sí
que vull, però, posar de manifest que
aquest sector polític no ha passat
comptes amb la història de la dreta es-
panyola.

Aquesta actitud xoca frontalment
amb les moltes iniciatives que des de la
societat civil s’han emprès els darrers
anys: la tasca de l’Associació Catalana
d’Expresos Polítics, d’Antics Guerrillers,
de l’Amical de Mathausen i tantes al-
tres, les aportacions d’historiadors i re-
vistes de divulgació històrica, docu-
mentals rigorosos i impactants de TV3,
l’exigència de familiars de republicans
enterrats en foses comunes, l’acció d’a-
juntaments, partits polítics, sindicats,
universitats i centres d’estudis comar-
cals, el desig de molta gent jove de co-
nèixer el passat immediat, els home-
natges a personalitats assassinades,
com el president Companys i els afuse-
llats del PSUC, etc.

La gran majoria de la societat vol re-
cuperar la memòria històrica. Tots de-
fensem la reconciliació nacional, no
volem nous enfrontaments personals
per raons polítiques i reivindiquem la
convivència democràtica. Però reconci-
liació no vol dir amnèsia, oblit o tergi-
versació de l’historia. Com es pot mirar
al futur si no sabem d’on venim? Avui
existeix un clam democràtic en aquesta
direcció.

Per això és tan important la proposta
de la conselleria de Relacions Instituci-
onals i Participació de crear l’any 2005
el Memorial Democràtic, que impulsarà
una política pública de recuperació de
la memòria històrica. No va ser casua-
litat que ICV-EA, hereva del PSUC, in-
clogués en les negociacions del Pacte
del Tinell la creació d’aquest Memorial,
i que reclamés la seva adscripció a la
conselleria que dirigeix Joan Saura. Ens
en sentim orgullosos i valorem la petita
reparació, absolutament tardana i in-
suficient, que representa per a les víc-
times del franquisme.

Per nosaltres, doncs, no es tracta de
reobrir ferides, sinó de tancar amb jus-
tícia ferides que mai no han estat tan-
cades. No és afany de revenja: és fer el
mateix que democràcies com Alemanya,
Itàlia, França i l’Argentina han fet abans.

Una de les principals tasques políti-
ques d’ICV, a Catalunya i l’Estat espa-
nyol, en aquest període nou obert per les
eleccions del 2003 i el 2004, serà, sens
dubte, rescatar el patiment de milers de
demòcrates de l’oblit injust en què es
trobava.

■ Jaume Bosch. Vicepresident d’ICV i diputat al Parlament

de Catalunya

LA PUNTA DEL DIT

Mutants a Guadalajara
X a v i e r R o i g

A
quests dies els mitjans de co-
municació ens han posat el cap
com una perola amb la Feria
del Libro de Guadalajara. Apa-

rentment, no caldria que ens preocu-
péssim mai més pel futur de la nostra
cultura. Llegeixo cròniques de persones
amigues que hi han estat presents, i
sembla que, en general, tot ha anat bas-
tant correctament. Ara bé, un servidor
no faria honor al nom d’aquesta co-
lumna (La punta del dit) si no propugnés
el no distreure’s amb les aparences. Per
això, a desgrat de l’èxit aparent, voldria
destacar algun aspecte que em sembla
perillós i que no diu gaire a favor de la
nostra perspicàcia com a poble.

Gairebé no la conec, però em sembla
que aquesta Feria del Libro té una re-
percussió internacional limitada. Em
titllaran de superb; però, si s’organitza a
Llatinoamèrica, la seva volada ha de ser

curta. De fet, m’agradaria saber quantes
persones n’havien sentit a parlar gaire
abans d’aquest enrenou. Com bé diu
una amiga meva, em fa por que ens hà-
gim comportat com aquella família que
no pot arribar a fi de mes i, el dia que la
filla fa la comunió, llança la casa per la
finestra. Posin el que dic sota quaranta
interrogants, però em sembla que ens
hem gastat els quatre quartos que tenim
en un convit on el xampany és vi gasifi-
cat.

Ara bé, l’aspecte que realment m’ha
preocupat és el fet que els esdeveni-
ments que aquí s’han ventilat amb més
gran profusió d’imatges hagin tingut
com a protagonistes destacats escriptors
amb l’ADN mutat –des que utilitzo la
terminologia maragalliana dormo més
tranquil: ja no sóc xenòfob!–. Si seguei-
xo les instruccions del manual de per-
fecte solidari que publica el govern (i que

consti que, en aquest aspecte, hi estic
completament d’acord), a la persona que
viu, treballa i cotitza a Hisenda a Cata-
lunya se l’ha de considerar catalana,
hagi nascut on hagi nascut. I és aquesta
línia de pensament la que em porta a dir
que el senyor Juan Goytisolo és marro-
quí. Perquè, si seguim les teories que fan
de Juan Goytisolo un català, trobarem
que Kissinger és alemany; Schwarze-
negger, austríac, i Joan Carles de Borbó,
italià.

Però encara em semblen més greus els
homenatges que també s’han fet als
Vázquez Montalban, als Javier Cercas,
etc. per molt catalans que siguin. Em fa
l’efecte que nosaltres no estem per dur a
terme tasques duplicades, i menys per
aconseguir que els escriptors en castellà
gaudeixin de doble promoció (Institut
Cervantes + Institut Ramon Llull), men-
tre que els que escriuen en català només

comptin amb un minso suport –Institut
Ramon Llull–. Si ja paguem impostos
per tal que existeixi l’Institut Cervantes,
¿per què l’altre bocí dels nostres impos-
tos que van al Ramon Llull serveixen per
dur a terme una feina duplicada que, a
sobre, beneficia el més fort?

Els partits que donen suport al govern
haurien de ser una mica més espavilats,
perquè em temo que (independentment
de l’èxit que signifiqui per a la cultura
en català) Guadalajara ha esdevingut, de
passada, la consagració oficial de la ide-
ologia del Colectivo Babel. Em creuran
excessivament suspicaç, però em sembla
que la següent etapa podria consistir en
un acord pel qual l’Instituto Cervantes
deixa d’actuar pel que fa a Catalunya, al
temps que el Ramon Llull s’hi federa.
Muntantis mutandis, el que el PSC és al
PSOE. Al cap i a la fi, aquest sembla ser
el trist final de les nostres aspiracions
quan topen amb “l’Espanya plural”.

Del tema diners (dels que s’hi han
gastat) no en parlarem al detall. Aquest
aspecte també em fa pujar la mosca al
nas. Perquè, per pagar la ronda mexica-
na als que s’hi ha convidat, calen molts
diners. Ni més ni menys que els neces-
saris per consagrar definitivament la
consellera Mieras. I tot plegat sense que
ningú se n’adoni. Perquè d’això es trac-
tava, és clar.

■ Xavier Roig. Enginyer i escriptor


