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Memòria histriònica 

El proppassat 17 de juliol es compliren vuitanta-tres anys de l’inici d’un dels episodis més 
foscos de la nostra història: la Guerra Civil Espanyola. El Glorioso Alzamiento Nacional, com 
així va denominar el règim franquista el cop d’Estat parcialment fracassat contra el govern 
legítim de la República, va desembocar en una contesa fratricida les ferides de la qual 
encara romanen obertes en l’actualitat. Només així s’entén que mesures com l’aprovació de 
la timorata Llei de Memòria Història o, més recentment, de la simbòlica proposta 
d’exhumació del general Franco del Valle de los Caídos —el mausoleu feixista més gran del 
món— continuen sent objecte de forta controvèrsia al si de l’opinió publica. 

Però és a les societats més petites com les dels nostres pobles on encara s’aprecia de 
manera més diàfana la divisòria entre dos blocs que es van veure obligats a obviar —que no 
a oblidar— la seua rancúnia per tal de fer viable la convivència. Lluny de la mitificada 
«reconciliació» que traspuen les versions més ensucrades de la Transició, cal parlar d’una 
estratègia adaptativa que obeeix a sengles lògiques asíncrones clarament diferenciades. 
D’una banda, consumada la seua mort civil al camp de batalla, els perdedors de la guerra es 
van veure obligats a abaixar el cap per tractar de sobreviure a un règim absolutament hostil. 
La por i la humiliació, que els va acompanyar fins al final dels seus dies, van percolar també 
en gran manera entre la generació dels seus fills. 

D’altra banda, «cautivo y desarmado el Ejército Rojo», els qui van eixir victoriosos de la 
contesa van poder plorar els seus morts i gaudir de l’estatus de ciutadans de primera fins al 
final de la dictadura. Només en aquell moment van revestir la seua adhesió incondicional al 
règim d’una retòrica filantròpica per tractar de bescanviar-la pel passaport a un sistema 
democràtic que els evitava perdre el tren de la Història. Nogensmenys, la mateixa Història 
que havia encimbellat al poder els totalitarismes durant els anys trenta del segle passat 
acabaria condemnant-los a la ignomínia ad eternum. La victòria militar es convertiria a la 
llarga en una derrota moral, en una pesada llosa per als qui cultiven avui en dia una mena 
d’amnèsia induïda, bé siga apel·lant a un suposat sentit d’Estat, a una pèrfida equidistància 
pseudoliberal o al més abjecte emblanquinament d’un règim manifestament lliberticida. 

Entre l’argumentari més recurrent esgrimit des d’aquests sectors per entrebancar qualsevol 
iniciativa en pro de la reparació de les víctimes trobem al·lusions a la mera impossibilitat de 
canviar els fets històrics o a la necessitat de respectar la legislació vigent, entre la qual 
trobem la Llei d’Amnistia. També hi ha qui fa bona la màxima que la millor defensa és un 
bon atac, tot portant a col·lació els crims de Paracuellos o de les txekes. D’altres, més 
propensos a la lírica, invoquen l’esperit incorrupte de la Transició o recorren a fraseologia 
anodina convidant a «evitar reobrir ferides» o a «no remoure les cendres del passat». 

Si bé és inqüestionable que els fets són els que són i que, malauradament, els demòcrates 
mai no podrem revertir el mal que van fer la guerra i la dictadura, cal recordar als 
apassionats de la historiografia que les darreres execucions del franquisme van tindre lloc el 
1975, set anys després del primer assassinat de la banda terrorista ETA. Es fa difícil de pair 
el contrast entre l’exquisida —i del tot merescuda— sensibilitat envers les víctimes 
d’aquesta organització i la desídia enfront dels centenars de milers de morts, desapareguts, 
ferits, torturats, exiliats, deportats a camps d’extermini, empresonats i perseguits pel règim 
de Franco per raons de diversa índole. Molt a desgrat d’alguns, que porten jugant la basa 
dels fets consumats per la via de l’extinció biològica, encara sobreviuen nombrosos 



Carles  Jovaní .  Centre d’Estudis de ls  Ports  – Els Ports  en Moviment 
	  

testimonis directes per a contar-ho. La seua inexorable desaparició natural en cap cas 
evitarà, però, que les persones sensibles a la causa seguim clamant justícia. 

Quant a la dimensió legal de l’afer, l’esmentada Llei d’Amnistia, aprovada l’octubre de 
1977, preveia l’alliberament dels presos polítics —no així, en primera instància, dels 
homosexuals— a canvi d’eximir els botxins franquistes de qualsevol responsabilitat i 
blindar-los davant la Justícia de cara al futur. Fóra bo que aquells que s’aferren a aquest 
text, en vigor gràcies al suport de part de l’esquerra, recordaren que el Comité de Drets 
Humans de l’ONU ha instat Espanya en reiterades ocasions a derogar-lo, tot recordant que 
els delictes de lesa humanitat són imprescriptibles. Alguns jutges estrangers, com l’argentina 
María Servini, han arribat a fer perillar les relacions diplomàtiques entre Madrid i Buenos 
Aires en haver-se atrevit a aplicar el principi de jurisdicció universal per a investigar els 
crims del franquisme. No està de més mencionar que democràcies consolidades com 
l’alemanya o encara joves com les dels països bàltics han dedicat grans esforços a restaurar 
la dignitat de les víctimes del nazisme i de l’estalinisme, respectivament. 

Pel que fa als crims de guerra comesos per l’Exèrcit Popular de la República i les 
nombroses milícies d’orientació diversa que campaven al seu aire abans de la seua 
constitució l’octubre del 1936, només és possible condemnar-los explícitament i agrair de 
passada als revisionistes que delaten, per contrast, les atrocitats perpetrades pel bàndol 
nacionalista, així com el dolor incommensurable que va seguir al trencament per les armes 
de l’ordre constitucional. No paga la pena entrar en guerres de xifres ni intentar quantificar 
el nivell de barbàrie assolit. La diferència entre els desventurats d’ambdues faccions que van 
perdre la vida, la salut, la família o el futur pot reduir-se a què uns van gaudir dels més alts 
honors d’Estat i els altres van haver de callar, fugir, complir llargues condemnes o caure al 
pou de l’oblit. 

Finalment, aquells que advoquen obcecadament per «mirar al futur» mentre branden a tota 
hora la bandera del constitucionalisme ho tenen realment fàcil per a desempallegar-se d’una 
qüestió que per herència biològica i/o ideològica els resulta incòmoda. Només cal que 
demostren el seu excels tarannà democràtic exigint la retirada immediata de qualsevol rastre 
de simbologia feixista de l’esfera pública (la mesura no afectaria el quadres del Generalísmo 
zelosament guardats al baül), la retirada dels honors que encara ostenten els capitostos del 
règim, el retorn dels béns confiscats, la tipificació com a delicte de l’exaltació del 
franquisme, l’aplicació de la Llei de Partits contra formacions polítiques o associacions que 
emparen el cop d’Estat i la dictadura, la persecució penal dels responsables de la repressió i, 
en suma, la restauració de la memòria de les víctimes. També d’aquelles que van caure en 
mans dels republicans i que, per motius diversos, van romandre invisibilitzades. 

La realitat, però, sembla anar per un altre costat. En l’àmbit estatal s’han fet passos 
remarcables per bé que força limitats. A escala local, encara queda molta feina a fer i el risc 
d’involució hi és present —si no, repasseu els resultats de les eleccions municipals als Ports. 
Tanmateix, les noves generacions han començat a llançar llum sobre els fets que els seus 
avis i besavis mai es van atrevir a contar. En aquest sentit, destaquen diàlegs i exposicions 
com les organitzades pel Centre d’Estudis dels Ports, jornades per la Memòria Històrica 
com les celebrades a Morella i Portell, l’homenatge a les víctimes dels Ports a Mauthausen, 
el documental «Experiment Stuka» sobre els bombardejos de la legió Còndor al Maestrat, 
abundant bibliografia sobre la Guerra i la Postguerra elaborada per autors locals, o el treball 
d’associacions com la dels Amics de Francisco Pla Meseguer («La Pastora») de Vallibona. 
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Tot plegat, han aconseguit trencar tabús, sensibilitzar la societat i avançar en la cerca de tota 
la veritat per damunt de cap anhel de revenja. Perquè com deia el mestre Fuster, «[l]a veritat 
—els fets— una vegada delatada, esdevé consciència, i una consciència desperta sempre 
revertirà en acció o, si més no, en remordiment». 


