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Editorial

20 ANYS DEL “MANIFEST PER UN 
MEMORIAL DEMOCRÀTIC” 

Fa vint anys, el 22 d’abril 
de 2002, el Gran Teatre 
del Liceu de Barce-
lona es va omplir de 
història. Eren presents 

molts anys de presó, de tor-
tures, de records emocionats 
de la lluita per la llibertat, de 
pensament amb tantes i tants 
que van morir en el combat 
contra la dictadura, de presèn-
cia testimonial de centenars 
de representants d’aquesta 
lluita... Un acte d’homenatge a 
les persones represaliades pel 
franquisme.

Va ser un acte, tal com va dir 
la presidenta aleshores de la 
nostra entitat, Maria Salvo, 
de justícia històrica. Un acte 
que arribava tard. Havien pas-
sat vint-i-cinc anys des de les 
primeres eleccions democrà-
tiques, massa temps d’oblit 
imposat per les circumstàn-
cies polítiques que amb aquell 
homenatge al Liceu comença-
ven a ser vençudes. 

La nostra associació, organit-
zadora de l’homenatge, feia 
ja temps que participava acti-
vament en la recuperació de 
la memòria històrica, reivin-
dicant la lluita per la llibertat 
i els sacrificis i patiments que 
aquesta va comportar. El Liceu 

va ser un marc incomparable 
per un acte de doble sentit: 
homenatge al passat i com-
promís amb el present. Home-
natge al passat lluitant contra 
la desmemòria i reivindicant 

els drets que ens pertocaven, 
i compromís amb el present 
no abandonant la lluita contra 
un neofeixisme que comen-
çava a ser un perill real que 
no podíem menysprear. La 
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memòria era, en aquest sentit, 
un instrument que calia tenir 
molt en compte i per això vam 
donar a conèixer, en aquell 
acte, el “MANIFEST PER UN 
MEMORIAL DEMOCRÀTIC“ 
reclamant la creació d’una 
institució pública que tingués 
la funció d’explicar i difondre 
el que va representar la lluita 
antifranquista.

D’això en fa vint anys, i amb 
aquella declaració històrica la 
nostra associació posava, una 
vegada més, una fita en el camí 
dels nostres objectius, com són 
defensar els drets dels represa-
liats i avançar en la recuperació 
de la memòria històrica. Fa vint 
anys ho deixaven escrit amb 
claredat:

“Per aquest motiu, ara i aquí, 
demanem la creació d’un 
Memorial Democràtic, una 
institució pública que tingui 
la funció d’explicar i difon-
dre, reunir i fer conèixer com 
ha costat que en aquest país 
tinguéssim llibertat. Conèi-
xer i difondre la història no és 
garantia que els desastres no 
es repeteixin, però contribu-
eix a consolidar i aprofundir 
la democràcia, una ètica de 
l’esforç col·lectiu, de la lliber-
tat i de la pau.(…)” 

Moltes entitats memorialis-
tes van adherir-se al Manifest 
del Liceu, però no semblava 
que el govern de la Generali-
tat estigués disposat a activar 
la seva creació. Per pressionar 
al govern, el gener de 2004 
diverses entitats memorialis-
tes, amb la nostra al davant, 
vam signar la “Declaració de 

L’Hospitalet”, una crida pública 
reclamant que no es demorés 
més el Memorial. Finalment, 
a finals d’octubre de 2007 el 
Parlament va aprovar la Llei 
del Memorial Democràtic per 
69 vots a favor (PSC-ERC, ICV i 
EUiA), 17 en contra (PP i grup 
Mixt) i 47 abstencions de CiU 
que materialitzava d’aquesta 
manera el seu desacord amb el 
Memorial.

Des de la seva creació, el Memo-
rial Democràtic ha constituït 
un instrument valuós d’inici-
atives, recolzament a entitats 
memorialistes i divulgador de 
la història de l’antifranquisme. 
Ben cert que no sempre la seva 
activitat i la seva estructura 
s’han desenvolupat amb regu-
laritat. En ocasions s’han pro-
duït crisis, decisions polítiques 
controvertides, relleus massa 
freqüents en la direcció de la 
institució, etc... que han contri-
buït a la pèrdua de funcionali-
tat. Decisions com la destitu-
ció de tot l’equip dirigent del 
Memorial, al mateix temps que 
-amb l’argument de problemes 
estructurals- es tancava la seu 
de la Via Laietana i es paralit-
zava la institució, que va estar 
sense direcció estable massa 
temps. O quan es va decidir el 
trasllat al Castell de Montjuic 
en contra de l’opinió unànime 
de les entitats memorialistes, o 
la dependència massa directa 
del grup polític governant i no 
del Parlament com seria més 
desitjable...

Això, però, no treu validesa a 
la constitució del Memorial. 
L’Associació Catalana d’Expre-
sos Polítics del Franquisme, 

que tant va contribuir a la seva 
creació, considera el Memorial 
com un instrument essencial 
a l’hora de conèixer, especi-
alment per part del jovent, 
aquella part de la nostra histò-
ria en la qual, mentre es patia 
una tenebrosa dictadura, els 
nostres cors s’omplien amb 
l’esperança d’una humanitat 
millor.

En el vintè aniversari del 
manifest que va donar vida al 
Memorial, el felicitem amb l’es-
perança que desenvolupi cada 
cop més i millor la funció per la 
qual va ser creat. 
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VOLS FER-TE SOCI/A?

Col·labora amb nosaltres per fer 
visible la Memòria Democràtica:

• Fes-te soci/a amb una quota 
de 50€ anuals.

• O fes una aportació puntual 
a la nostra entitat.

Més informació a la nostra web.

Associació Catalana d’Expresos 
Polítics del Franquisme (mem-
bre de la FIR)

Adreça: 
Via Laietana, 16 – 08003 Barcelona. 
Tel: 
934 812 853.
Correu electrònic: 
expresospolitics@gmail.com

Web: 
expresospoliticsdelfranquisme.com

Dipòsit legal: 
B-33.493-95

Fotografies: 
Ignasi Espinosa, Antonia Jover, 
Sergi Salame, Carles Vallejo, 
Vendaval Rubio

Twitter: 
@exprespol
Facebook: 
/Expresos Politics Franquisme
Instagram: 
@exprespol_acepf

Muntatge i impressió: 
Associació La Natural Coopmuni-
cació

Compte corrent:
ES07-2100-0429-6402-0017-5329

ESTIGUES AL DIA!

Inscriu-te al nostre Butlletí 
Electrònic per rebre els actes 
que realitzem i articles rela-
cionats amb la nostra entitat.

Omple el següent formulari.
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CRÒNICA DE L’ACTE DELS XX ANYS 
DEL “MANIFEST PER UN MEMORIAL 

DEMOCRÀTIC”

El dia 22 de juny d’en-
guany, la nostra Asso-
ciació i el Memorial 
Democràtic han recor-
dat aquell gran acte 

del mes d’abril del 2002, on 
l’ACEPF va fer pública la reivin-
dicació d’un òrgan dedicat a 
impulsar les polítiques públi-
ques de memòria. El Memorial 
Democràtic.

Ha obert l’acte Vicenç Villatoro, 
director del Memorial Demo-
cràtic; Cèsar Lorenzo, historia-
dor, ha fet un repàs d’aquests 
darrers 20 anys d’activitat, i 
Carles Vallejo, president del 
Consell de Participació i de 

l’ACEPF, ha fet esment de la 
necessitat de perseverar en la 
memòria com antídot contra el 
negacionisme. “Avui la demo-
cràcia està en perill, les institu-
cions democràtiques acusen 
fatiga i els populismes creixen 
cavalcant sobre el neguit de las 
classes mitjanes i d’una joven-
tut amb un incert futur”, ens 
ha dit. Lourdes Ciuró i Buldó, 
consellera de Justícia ha tancat 
l’acte. També hem pogut escol-
tar poemes de Gil de Biedma i 
Felícia Fuster, cançons d’Ovidi 
Montllor, Luis Eduardo Aute 
i Raimon, cantades per Sílvia 
Comes acompanyada al piano 
per Joan Berenguer i pel quar-

tet de corda Projecte Voces. 
Jo vinc d’un silenci, ha estat un 
tancament de luxe.

Un acte molt emotiu en el que 
hem pogut recuperar els par-
laments de Maria Salvo i Enric 
Pubill de fa 20 anys. També 
hem comptat amb la presència 
de la nostra companya Teresa 
Alonso que personifica molt 
bé, com ha dit el nostre presi-
dent, la resistència contra el 
feixisme i la defensa de la pau 
a Europa. Un acte institucional 
que ha volgut afegir-se també 
a la demanda d’una nova Llei 
de Memòria Democràtica, a 
Catalunya i a l’Estat.
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CRÒNICA DE LA MEDALLA D’HONOR 
DE LA CIUTAT DE TERRASSA A L’ENRIC 
CAMA COLOMÉS. 31 DE MAIG DE 2022.

Tessa Julià

L’últim dia de maig, a 
dos quarts de les set de 
la tarda, ja es preveia 
que el lliurament de 
la medalla d’honor a 

l’Enric Cama seria un acte mul-
titudinari. Fora l’Ajuntament 
esperaven familiars, amics, 
camarades de lluita per poder 
seure i seguir l’acte el més 
còmodament possible. No era 
fàcil. L’Ajuntament havia habi-
litat, a més de la sala de plens, 
tres sales més que de seguida 
es van omplir i força gent va 
quedar dreta a l’entrada.

A les 19 hores l’Enric va entrar 
al costat de l’alcalde i va seure 
al costat de la Tessa i els fills i 
la família extensa al darrere. La 
sala era plena d’homes i dones 
que havien lluitat i lluiten al seu 
costat; sé que es sentia orgu-
llós i emocionat de tanta gent 
que l’acompanyava. A la sala de 
govern, la majoria de l’Associa-
ció d’Expresos Polítics del Fran-
quisme seguia l’acte a través 
d’una pantalla.

L’Ona, regidora, va començar 
l’acte dient que s’havia pro-

posat concedir la medalla a 
l’Enric per unanimitat de tots 
els grups polítics i que era ben 
merescuda pels anys de lluita. 
Va seguir el Domènec Martí-
nez, el seu gran amic, amb una 
glossa magnífica que podreu 
llegir a la pàgina de l’associa-
ció, on repassava la seva vida 
professional, política, sindical 
fent esment a què és un home 
que no ha defallit mai, que ha 
estat sempre al peu del canó, 
malgrat les dificultats del camí. 
Llargs aplaudiments.
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I després d’una gran abraçada 
dels dos amics, l’Enric va fer 
el seu discurs on va dedicar la 
medalla a tots els lluitadors que 
al llarg del temps van fer de 
Terrassa una ciutat més habita-
ble. A més de relatar moments 
de la seva vida, va fer un repàs 
del creixement de la ciutat, 
de les crisis que ha viscut i de 
les que viu actualment, fent 
una crida a buscar solucions 
sense caure en el desànim. Se’l 
veia emocionat, amb la seva 
coherència i força de sempre i 
amb la seva ironia. Llargs aplau-
diments.

I va arribar el moment que l’al-
calde li va col·locar la medalla i 
l’Enric, content, la va ensenyar 
els assistents. 

Després l’alcalde, somrient, va 
parlar de com havia estat un 
privilegi tenir-lo com a profes-
sor de secundària al Nicolau 
Copèrnic i de com personifi-
cava la implicació a la ciutat, 
al treball permanent per tenir 
cada vegada una societat i una 
ciutat millor.

Però l’acte no va acabar aquí. 
Tothom el volia saludar, foto-
grafiar-se amb ell, felicitar-lo 
pel seu discurs i tothom repe-
tia: un company incansable 
defensor de les llibertats, la 
democràcia, la justícia social i la 
memòria històrica, una medalla 
ben merescuda, un gran llui-
tador, un gran home, un gran 
mestre que va orientar estudis 
i vocacions.

I ell, satisfet d’estar rodejat de la 
gent que estima, va convidar a 
tothom a fer una copa de cava 
a la Coral dels Amics. 

Es van acabar els opuscles, es 
va acabar el cava (males previ-
sions), però mai es va acabar, 
ni s’acabarà l’alegria del reco-
neixement d’un treball d’anys i 
d’estar rodejat de la gent amb 
qui lluites i estimes.
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ELS SUDETS DE PUTIN 
Lluís Rabell

Ja fa més de tres mesos 
que dura la guerra 
d’Ucraïna. El blitzkrieg 
que havia imaginat 
Putin en endegar la 

seva “operació especial” s’ha 
esdevingut un conflicte que va 
per llarg. Un conflicte que ja té 
enormes repercussions sobre 
l’economia mundial i està 
tibant les costures de la UE. El 
president Macron va pronun-
ciar la frase que resumeix el 
sentiment de més d’una cance-
lleria: “No hem d’humiliar Rús-
sia”. Fins i tot el Papa, més enllà 
de l’horror que inspira el com-
portament de l’exèrcit invasor, 
detecta alguna provocació per 
part d’Ucraïna. Comença a insi-
nuar-se el que podríem ano-
menar una “política d’apaiva-
gament”: Si Ucraïna s’avingués 
a cedir Crimea i el Donbass, la 
pau seria possible. “I recupera-
ríem – pensen a París, a Bonn i 
a Roma – els nostres intercanvis 
comercials amb Rússia”. 

El règim autocràtic de Putin, 
més enllà del camp de batalla, 
està lliurant una “guerra híbrida” 
contra les potències occiden-
tals: provoca una crisi alimen-
tària mundial – de la qual Mos-
cou fa responsable Europa –, i 
compta que la inflació, desfer-
mada pels preus de l’energia, 
atiarà un gran descontenta-
ment popular. I, efectivament, 
una part important de l’opinió 
pública comença a pensar que 
el suport a Kyiv esdevé massa 

costós. Però l’actuació de Mos-
cou no és un simple avatar de 
la guerra. Putin està lliurant des 
de fa temps un combat, sord i 
sostingut, contra la construc-
ció federal d’Europa, buscant 
desestabilitzar aquest procés. 
La voluntat de recompondre 
l’espai històric de l’imperi tsa-
rista enfront d’un “Occident 
corrupte i decadent” és incom-
patible amb la perspectiva 
d’una Europa federal, capaç 
de projectar un model demo-
cràtic i social atractiu. Aquesta 
perspectiva inquieta el Kremlin 
molt més que els dispositius 
militars de l’OTAN. Però, una 
Europa captiva de les antigues 
“sobiranies nacionals” no esta-
ria en condicions de fer front a 
l’expansionisme rus. Ni tampoc 
podria mantenir un rumb inde-
pendent enfront de la política 
exterior d’Estats Units. A l’hora 
de la veritat, Washington no té 
amics, només interessos. 

Alemanya, França i Itàlia se sen-
ten, doncs, temptades de cer-
car un arranjament amb Putin. 
Els països bàltics i els nòrdics, 
per contra, es veuen directa-
ment amenaçats i reclamen 
una desfeta militar del Kremlin. 
Estats-Units, amb Anglaterra 
fent com sempre d’avançada 
americana en el vell continent, 
encoratja aquest sentiment... 
amb la vista posada en la con-
frontació geo-estratègica amb 
Xina. Entre els que s’inclinarien 
per una “pax russa” - amb el 

consegüent desmembrament 
del país - i els que més aviat vol-
drien desgastar una potència 
competidora, el futur d’Ucraïna 
esdevé incert.

Però, acaronar la idea d’un nou 
“Munic”, fent de Crimea i el 
Donbass els Sudets de Putin, 
seria tan inconscient com ho 
foren les concessions fetes a 
Hitler per evitar la guerra. Les 
ambicions del règim autocrà-
tic no s’aturen a l’Est d’Ucraïna. 
Moldàvia, Geòrgia... se saben 
directament en perill. A totes 
les antigues repúbliques soviè-
tiques hi viuen minories russes 
més o menys importants. La 
seva “seguretat” pot ser invo-
cada per justificar qualsevol 
agressió. A Bielorússia com a 
Rússia, l’oposició veuria esva-
nir-se per molt de temps l’es-
perança d’un canvi democràtic. 
Si la realpolitik dugés els prin-
cipals governs de la UE a cedir, 
l’extrema dreta s’enfortiria a 
tot arreu, soscavant les demo-
cràcies. Les esquerres tenen la 
responsabilitat de promoure 
una acció cada cop més unifi-
cada d’Europa, fent costat deci-
didament a Ucraïna i abordant 
de manera mancomunada els 
efectes de la guerra. I han d’im-
pulsar els mitjans d’una defensa 
autònoma, que no posi la segu-
retat europea sota tutela ame-
ricana en circumstàncies tan 
crítiques com les que s’albiren. 
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JORNADAS SOBRE REPRESIÓN Y 
LUCHAS DE LAS MUJERES EN EL 

TARDOFRANQUISMO  

Los pasados 22 y 23 de 
abril tuvieron lugar 
las Jornadas sobre 
represión y lucha de 
las mujeres en el tar-

dofranquismo, organizadas en 
Madrid por el Grupo de Muje-
res de La Comuna.

La represión contra las mujeres 
en la dictadura franquista se 
ejerció con la ayuda inestima-
ble de la Iglesia y de las orga-
nizaciones fascistas que apo-
yaron al ejército golpista, cabe 
destacar la Sección Femenina 
de la Falange y Acción Cató-
lica. Esa represión se extendió 
a todos los aspectos de su vida: 
moral, social, política. 

Tras la presentación realizada 
por Laura Encabo, las jornadas 
comenzaron con una primera 
mesa, a cargo de Ana García 
y Lucía Vicente, que abordó el 
tema de las cárceles en el tar-
dofranquismo: lucha política, 
Tribunal de Orden Público y 
delitos “específicos”, aportando 
datos y enfoque de género 
sobre este aspecto poco cono-
cido y poco estudiado de la 
represión política y social con-
tra las mujeres. 

En la segunda mesa participa-
ron Llum Quiñonero, Sol Luque 

y Cecilia Montagut. Se abor-
daron varios de los aspectos 
ligados a la represión nacion-
alcatólica ejercida durante la 
dictadura, como fue el papel 
de la Iglesia, el robo de bebés, 
y el Patronato de Protección 
de la Mujer, donde se ence-
rraba a mujeres jóvenes, para 
su reeducación en los “valores” 
del nacionalcatolicismo, aun-

que en realidad eran centros 
de internamiento donde se les 
obligaba a trabajar y, en el caso 
de madres solteras, sufrían 
presiones para dar a sus hijos 
en adopción o directamente 
se les robaban.  

A pesar de la represión, la 
lucha y la resistencia contra 
la dictadura se mantuvo y las 

mujeres participaron en ella de 
forma decidida, aunque no del 
todo conocida ni valorada. Por 
ese motivo la mesa que trató 
sobre “Luchas y represión de 
las mujeres en las fábricas: pro-
tagonistas y solidarias”, contó 
con la presencia de Mayka 
Muñoz, experta en este tema 
y de Charo Arcas, conocida 
luchadora del textil que nos 
contó su experiencia de lucha 
y de concienciación como 
mujer feminista y trabajadora. 

Rosa García y Lucila Aragó se 
hicieron cargo de la mesa sobre 
“Participación de las mujeres 
en el movimiento estudiantil 
contra la dictadura” abordó la 
presencia y participación de 
las jóvenes en una lucha que 
adquirió una gran importancia 
en los últimos años de la dic-
tadura. 

En la siguiente mesa, Eva Fer-
nández nos habló del prota-
gonismo de las mujeres en las 
luchas de los barrios, cómo se 
habían desarrollado y el papel 
protagonista de las mujeres. 
También contamos con la 
experiencia personal de una 
de las protagonistas de algu-
nas de estas luchas, Carmen 
Díaz.

Rosa García
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La última mesa, a cargo de 
Nerea Aresti y Justa Montero 
trató sobre la evolución de las 
luchas de las mujeres: la irrup-
ción del movimiento feminista 
justo al final del franquismo, 
que recogió y amplió las bata-
llas por los derechos de la 
mujer teniendo un papel pro-
tagonista y decisivo en los años 
de la inmediata transición. 

Las jornadas se cerraron con 
una magnífica intervención de 
Clara Gutiérrez, con las con-
clusiones de lo que se había 
ido planteando en las distintas 
mesas y de su proyección en 
las luchas del presente y en los 
anhelos del futuro. Nos empla-
zamos a seguir trabajando para 
que se conozca y se reconozca 
el papel de las mujeres en este 

decisivo período histórico del 
tardofranquismo. 

Más información y vídeos en: 
www.mujerestardofranquismo.
org y en canal de YouTube de La 
Comuna https://www.youtube.
com/c/LaComunaPresxsdel-
Franquismo

TRAS LAS HUELLAS DEL PADRE (II) 
Antonia Jover

Hoy, después de 
conocidas todas 
las circunstancias 
por las que pasó 
mi padre de 1939 

a 1943, y no por ser víctima, 
como le agradaba manifestar, 
sino por ser represaliado por 
sus ideas y su combate por 
ellas, tengo la sensación de 
que la herida que tenía abierta 
se ha cicatrizado, proporcio-
nándome, después de tantos 
años, una cierta tranquilidad.

Ha sido realmente mucho lo des-
cubierto en esos documentos 
sumariales y sería difícil explicar 
en estos dos artículos todo lo 
que hemos conocido en nuestra 
investigación. Todo ha sido emo-
cionante y en cada zona donde 
descubría una nueva informa-
ción sentía que se completaba 
la figura de mi padre. Cada vez 
que se proyectaba luz sobre las 
lagunas, el mundo de mi padre 

se proyectaba ante mí con una 
imagen nueva y tenía el senti-
miento de que, por fin, su figura 
se me presentaba completa. 
Fueron muchas las informacio-
nes que me proporcionaron el 
conocimiento de esta etapa de 
la vida de mi padre, tantas que 
solamente me ceñiré a un tema 
que creo digno de dar a conocer. 

Entre los papeles judiciales apa-
recieron, para mi sorpresa, 7 
folios llenos de firmas del cape-
llán y de todos los falangistas de 
Alcantarilla, en los que pedían 
una menor pena para Antonio 
Jover Riquelme. Ante este sor-
prendente hecho, pensé que mi 
hermana mayor, Inés, que con 
16 años había presenciado el jui-
cio en Murcia, podría saber algo 
de ello.

Aprovechando que con 98 años 
se encuentra bien mentalmente 
viviendo en París, me decidí 

a llamarla y contarle lo que 
había descubierto. Enseguida 
me explicó que había sido ella 
la que se pateó, casa por casa, 
toda la falange de Alcantarilla, 
recordándoles, entre otras cosas, 
que cuando nuestro padre fue 
Consejero de Justicia en el Ayun-
tamiento de Alcantarilla, luchó 
enérgicamente para que no 
hubiera desmanes; muchos eran 
conscientes de ello y de que fue 
un hombre justo. El juicio, pues, 
había sido una sarta de mentiras.

Le dije a mi hermana que papá 
siempre pensó que le había sal-
vado su amigo Esteban. Me res-
pondió que, en parte, fue así, 
pues nada más trasladarle a las 
celdas de condenados a muerte 
Esteban se presentó en casa y 
les dijo lo que tenían que hacer 
si querían intentar salvarle la 
vida. Ella respondió que haría 
lo imposible sin mirar en peli-
gros. Esteban le dijo que una vez 
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tuviera las firmas las entregara 
en el Gobierno Militar de Mur-
cia y él se encargaría del segui-
miento. El final de la operación 
fue la suspensión de la pena de 
muerte de nuestro padre.

Siempre he sabido que mi her-
mana adoraba a su padre, pero 
el conocimiento de esta valiente 
acción por parte de una joven de 
16 años, con tantos fascistas, en 
tiempos tan difíciles y peligrosos 
en los que por menos desapare-
cían personas en las cunetas, ha 
aumentado mi cariño y admira-
ción hacia ella.

Pedimos que se abran todos los 
archivos de nuestra historia con-
temporánea para poder norma-
lizar las vidas de miles de perso-
nas en nuestro país. Que nunca 
más ningún hijo ni hija tengan 
que poner en juego sus vidas 
por salvar a sus padres o fami-
liares. NUNCA MÁS, MAI MÉS, 
NUNCA MAIS, INOIZ ERE EZ.

La quarta jornada Peda-
gogia de la memòria als 
centres educatius es va 
realitzar el dissabte 26 
de març amb el títol: “Les 
fonts orals ens apropen 
la memòria”.

Està disponible al canal 
de youtube de l’Associa-
ció d’Expresos Polítics 
del Franquisme.
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “RAFAEL 
PÉREZ CONTEL, LA PASIÓN POR LA 

ENSEÑANZA DEL ARTE. UN PROFESSOR 
INNOVADOR EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA”

L’ACEPF, juntament 
amb la Llibreria La 
Central del Raval, va 
organitzar, el passat 20 
de maig, la presentació 

del llibre “Rafael Pérez Contel, 
la pasión por la enseñanza del 
arte. Un profesor innovador en 
educación artística”.

Ens van acompanyar a aquest 
acte de presentació l’autor 
d’aquesta interessant biogra-
fia, Alejandro Macharowski, 
l’editor, Josep Lluís Galiana, 
el cantant Raimon, que va ser 
alumne de Pérez Contel a l’Ins-
titut Josep de Ribera de Xàtiva, 
i Ricard Huerta, professor de la 
Universitat de València.

Per què la nostra associació 
s’ha implicat en aquesta pre-
sentació?

En primer lloc, perquè Pérez 
Contel va ser un pres polític. 
I ho va ser pel seu compromís 
amb la causa i els valors repu-
blicans, que el va portar durant 
la guerra a l’activisme polític. A 
aquest llibre ens trobem amb 
un Pérez Contel cofundador de 
la Unió d’Escriptors i Artistes 
Proletaris (UEAP) i que va parti-
cipar activament a l’Alianza de 
Intelectuales Antifascistas para 

la Defensa de la Cultura: va 
dissenyar cartels, junt a Josep 
Renau, va maquetar revistes, 
libres i octavetes; va dibuixar 
croquis i mapes per al Gabinet 
Topogràfic, va publicar anun-
cis i proclames del govern 
republicà, va realitzar il·lustra-
cions para la Cartilla Escolar 
Antifeixista, etc. Després de la 
victòria feixista, va ser denun-
ciat, detingut, el 5 de abril de 
1939, i empresonat. Va sortir 
de la Presó Model de València 
el 1942 en llibertat provisio-
nal. El 1944 va ser jutjat per un 
Tribunal Militar i condemnat a 
tres anys i un dia per “auxilio a 
la rebelión”, aquest delicte que 
els facciosos atribuïen precisa-
ment al que no es van rebel·lar, 
sinó que, ben al contrari, van 
defensar el govern legítim. A 
partir de llavors, va romandre 
en llibertat vigilada fins el 23 
de març de 1945. 

En segon lloc perquè la 
l’ACEPF està molt interes-
sada en la pedagogia de la 
memòria, en assegurar que 
la memòria arribi a les gene-
racions més joves, tant a tra-
vés de l’educació formal com 
de la informal. I, aquesta inte-
ressant biografia, escrita por 
Alejandro Macharowski, ens 

ajuda a fer memòria sobre el 
que el cop d’estat de 1936 i la 
victòria franquista va significar 
també: el truncament brutal 
amb les reformes eductives de 
la II República. “La educación es 
uno de los compromisos sociales 
de la II República” ens va recor-
dar Alejandro, una educació 
laica i basada en l’escola única 
i la renovació pedagògica i 
amb un ampli pla de creació 
d’escoles, de perfeccionament 
del professorat, de foment de 
les biblioteques. El capítol 2 
d’aquest llibre: “La educación 
durante la II República Espa-
ñola” en ajuda a recordar i a 
pensar de nou, amb nostàlgia 
i admiració, i també amb ràbia 
i frustració, el que podríem 
haver sigut si no haguessin fet 
aquell cop d’estat militar i si 
no haguessin vençut les tro-
pes rebels, elles sí, contra els 
defensors del govern legítim 
de la II República. Perquè a 
aquest llibre de Macharowski 
ens tornem a trobar amb la 
Institución Libre de Enseñanza 
(la INLE), amb Francisco Giner 
de los Ríos, amb Bartolomé 
Cossío, amb Ricardo Rubio, 
amb Lorenzo Luzuriaga, amb 
las Missions Pedagògiques 
a les que participarà Pérez 
Contel al setembre de 1934 

Isabel Alonso
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a pobles de Madrid, amb les 
colònies escolars, amb la crea-
ció d’escoles i la convocatòria 
de places de docents, amb 
l’Institut Obrer de València, 
el primer d’aquest tip que es 
va crear i al que Pérez Contel 
va ser professor substituint a 
Alberto Sánchez. Els instituts 
obrers, amb règim d’internat, 
significaven la possibilitat d’un 
batxillerat abreviat per a treba-
lladors i, per tant, la possibilitat 
d’entrada directa a l’ensenya-
ment superior, ens diu Pérez 
Contel citat per Macharowski. 
I és que aquestes institucions 

eductives els obrien l’accés 
directe i becat a les universi-
tats espanyoles o europees. I, 
després del període de llums 
que va significar la República, 
també a l’àmbit educatiu, les 
ombres brutals de la repres-
sió exercida contra mestres i 
professorat, assassinats molts i 
encara en major número amb 
“expedientes de depuración” 
(què horrible paraula) oberts. 
Alejandro ens va recordar que 
“el franquismo se ensañó con 
los docentes”. I també la seva 
derivada: “represión, expulsión 
del sistema educativo, censura”. 

Pérez Contel va ser separat 
de la seva plaça de docent. 
Només al 1952 va poder tornar 
a presentar-se a les oposicions 
i va poder recuperar la seva 
càtedra de dibuix. 

L’exili interior de Pérez Contel 
ens fa pensar a moltes altres 
persones que van sofrir la 
repressió i també que, guan-
yant-se la vida com podien i 
tornant a les aules quan van 
poder, ens vam fer arribar 
una mica de llum, si bé tami-
sada per l’autocensura, a les 
generacions que vam iniciar, 
a la segona meitat dels anys 
50 i als 60 els nostres estudis 
d’aquell llarguíssim i gris batxi-
llerat. Els records que ens va 
transmetre Raimon d’un Pérez 
Contel que els portava a fora 
de les aules i els feia observar 
aspectes de Xàtiva, com les 
diferents formes de les xeme-
neies, en son un bon exemple. 
Però també va recordar el can-
tant que durant els seus estu-
dis de batxillerat ni ell ni els 
altres estudiants, ho ha recollit 
Macharowski a les entrevistes 
que els ha fet, coneixien que 
el seu interessant professor de 
dibuix havia patit la presó i la 
separació de la docència. I es 
que l’exili interior va imposar 
un dur i obligat silenci a tots i 
totes els que el van patir. I, pen-
sant en tot això, segurament la 
lletra de la cançó “Jo vinc d’un 
silenci”, del propi Raimon, es 
va quedar flotant com un xiu-
xiueig a prop de les orelles de 
les persones que vam assistir a 
la presentació d’aquest llibre. 
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Manolita del Arco 
va ser una mili-
tant comunista 
que va dedicar 
la seva vida a 

deixar-nos lliçons de vida i de 
lluita que el seu fill, Miguel 
Martínez del Arco, ha recollit en 
la magnífica novel·la “Memo-
ria del frío” (Ed. Hoja de lata). 
Finalment, dijous 26 de maig, 
vam organitzar l’esperada pre-
sentació al Centre Cívic Tomasa 
Cuevas, gran amiga i camarada 
de la Manolita. Sembla que la 
màgia estava assegurada.

Miguel Martínez del Arco va 
dedicar el confinament a aca-
bar de lligar les paraules que 
durant anys havien donat vol-
tes al seu cap. Com tants fills, 
va necessitar recollir l’apre-
nentatge de sororitat militant 
feminista que havia rebut de 
las seva mare i de la xarxa de 
dones militants que el van criar. 
Dones combatives que havien 
construït xarxes de suport per 
viure unides en la vida, en la 
presó i en la vida, subvertint 
les jerarquies relacionals del 
patriarcat. I com diu Miguel, ho 
van fer reivindicant la força de 
l’alegria i la joia de viure. 

La prosa ha estat el llenguatge 
que ha triat, que en una finís-

sima narrativa que va del rigor 
històric a la filosofia afinada, 
passant per la pedagogia his-
tòrica i per imatges poètiques 
inoblidables, ens ha embadalit. 
Tant és així, que en menys d’un 
any va per la quarta publica-
ció. Amb el subtítol, “esta es la 
novela de la mujer que más años 
pasó en las cárceles franquistas”. 
A la portada, hi podràs veure la 
Maria Salvo, sòcia de l’ACEPF i 
també presidenta, va coincidir 
a la presó amb la Manolita. “Es 
una novela dura, no triste”, ens 
diu el Miguel. 

La Montse Torras va introduir 
l’acte i va presentar l’Asun Ame-
livia i el Miguel, que el van con-
duir en un format molt amè on 
al voltant d’una taula de cafè 
van mantenir un diàleg sobre 
la memòria, els vincles entre les 
dones i les lluites del present. 
Es notava la gran estima que es 
tenen. Perquè tot i que fa poc 
que es coneixen, com diu en 
Miguel, “siento que nos conoce-
mos de toda la vida”. 

El Miguel i l’Asun es van conèixer 
a través de la filla de l’Asun, la 
Joana, a qui el Miguel va con-
tactar durant el confinament a 
través d’internet quan buscant 
informació sobre Burgos va 
anar a parar a la pàgina web de 

la seva pel·lícula “La cigüeña de 
Burgos”. I va quedar astorat en 
descobrir que la directora era 
la filla del Jordi Conill amb qui 
el seu pare havia estat 7 anys a 
la presó. I amb qui ell amb qua-
tre anys havia jugat al pati de la 
presó. Amb ell i la cigonya, de 
la que recorda el nom, la Clau-
dia. El 14 d’abril de 2021 es va 
presentar al mateix Centre Cívic 
Tomasa Cuevas “La cigüeña de 
Burgos” en un acte organitzat 
per l’ACEPF. Gran tasca la que 
està fent l’ACEPF donant suport 
a lxs fillxs que comencem a par-
lar amb la veu alta i clara.   

El Miguel diu que “somos una 
trenza”, i aquesta tònica va mar-
car el torn de paraules. Casuali-
tats, retrobaments i testimonis 
i més testimonis cada cop amb 
més ganes d’ocupar l’espai i 
d’agafar el micròfon. Una sòcia 

PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA 
“MEMORIA DEL FRÍO”

MANOLITA DEL ARCO AL CENTRE CÍVIC TOMASA CUEVAS,
“LA MUJER QUE MÁS AÑOS PASÓ EN CÁRCELES FRANQUISTAS”

Joana Conill Amelivia
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de l’ACEPF, Blanca Maiquez, va 
explicar que quan vivia amb els 
seus pares a la RDA, van apa-
drinar a Manolita del Arco, s’es-
crivien cartes i quan els va dir 
que estava embarassada li van 
enviar des d’Alemanya roba i un 
cotxet que el Miguel recordava. 
A la portada del llibre hi surt la 
Soledad Real i vam tenir la sort 

d’escoltar el testimoni d’una de 
les seves nebodes. 

Com diu la Montse Torras, 
organitzadora de l’acte, pot-
ser la Manolita, ajudada per la 
Tomasa, va fer d’aquell un dia 
per al record de la història que 
seguim teixint juntes. En aca-
bar l’acte el Miguel va recórrer 

el centre i va trobar a la seva 
mare en una de les fotografies. 
“A veces sucede que vivimos”, va 
escriure a l’Instagram aquell 
vespre. 

¡Largo camino para tu novela 
Miguel, esta es tu casa!

En abril de 2019 se 
publica el primer 
número de La Voz del 
Patio, un periódico 
elaborado por siete 

internos del Centro Peniten-
ciario de Burgos. Una sorpresa 
y todo un descubrimiento. Un 
Mundo -otro que también es el 
nuestro- se nos da a conocer a 
través de una publicación que 
nos sorprende por su calidad 
periodística y su ambición edi-
torial. La dignidad, la empatía, 
la tolerancia, la comprensión 
y la reflexión son los cauces 
de comunicación habituales 
en sus artículos, unos escritos 
que informan del mundo peni-
tenciario desde la voluntad de 
mostrarnos su día a día y los 
vínculos que alimentan y man-
tienen con el resto de la socie-
dad. Se nos informa de las acti-
vidades deportivas y de ocio 
que se organizan el el centro, 
de los cursos de formación, de 
los grupos y equipos de ayuda 
o de aspectos de la vida coti-
diana en la cárcel. Se entrevista 

a internos, a profesionales del 
sector o a académicos que 
nos ilustran sobre los valores 
democráticos que se han de 
preservar en todo ciudadano, 
también en los internos en 
centros penitenciarios. Se nos 
habla de historia y de presos 
políticos bajo el franquismo. 
De la libertad y de la ausencia 
o adaptación de ésta cuando 
se vive entre muros. Historias, 
historias y más historias que 
nos recuerdan el valor de lo 
humano más allá de nuestras 
circunstancias personales en 
un tiempo concreto de nuestra 
existencia.

Felicidades por este compro-
miso escrito, testimonio de 
unas vidas que han de estar 
presentes en todos nosotros, 
unas vidas - las de los presos – 
que merecen atención y con-
sideración social y política en 
una democracia que defiende 
la reinserción como vía de 
superación del juicio por delito 
y sostiene la idea de ciudadanía 

en base a un derecho igual y 
justo para todos sus ciudada-
nos.

Desde dentro hacia fuera es el 
título de su primer editorial. 
Refleja la voluntad de darse a 
conocer, de informar a todos y 
a todas las personas que pasea-
mos por calles y plazas de un 
mundo poco conocido y dema-
siado estigmatizado. Quieren 
que sepamos que existen, que 
viven, que crean, trabajan y que 
sueñan. Deberíamos tomarles 
la palabra, reflexionar y, desde 
fuera hacia dentro, enviarles 
felicitaciones por la publicación 
de La Voz del Patio acompaña-
das de gratitud por saber más 
de una realidad que bien poco 
conocíamos.

Saludos fraternales, ACEPF

LA VOZ DEL PATIO
VIDA, COMPROMISO Y SOLIDARIDAD DESDE EL CENTRO PENITENCIARIO DE BURGOS
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XX CONGRÉS NACIONAL ANPPIA
17-19 JUNY 2022, MILÀ

Els passats 17, 18 i 19 de 
juny el president de la 
nostra associació, Car-
les Vallejo, va partici-
par al XXè Congrés de 

l’ANPPIA (Associazione Nazio-
nale Perseguitati Politici Ita-
liani Antifascisti), que va tenir 
lloc a Milà.

Un congrés important que 
s’esdevé l’any del centenari de 
la Marxa sobre Roma. Per això 
s’ha volgut titular: “Antifeixis-
tes durant cent anys. L’anti-
feixisme baluard democràtic 
contra els vells feixismes i els 
nous autoritarismes per cons-
truir la nova Europa”.

Després d’un segle, l’afirmació 
que l’antifeixisme constitueix 
la millor garantia de demo-
cràcia i progrés a Europa, i per 
tant també de la preservació 
de la memòria dels que es van 
oposar al feixisme, és el camí 
per a la realització concreta 
dels valors democràtics, per a la 
defensa de la llibertat, la solida-
ritat i la pau.

Quan es qüestiona l’anti-
feixisme amb resolucions del 
Parlament Europeu com la que 
es va aprovar el 19 de setem-
bre del 2019, es dona carta de 
naturalesa a les teories dels 
totalitarismes que prediquen 
l’equivalència del feixisme i del 
nacionalsocialisme al marxisme 
o al comunisme. 

Continuar definint-se com a 
antifeixistes no és, doncs, una 
expressió cansada de “reduc-
cionisme” ni nostàlgia d’un pas-
sat llunyà, és una resposta a l’ús 
polític de la història que pretén 
esborrar de la memòria demo-
cràtica les arrels antifeixistes del 
manifest fundacional de la Unió 
Europea, el Manifest de Vento-
tene, escrit el 1941 per Altiero 
Spinelli, Ernesto Rossi i Eugenio 
Colorni, antifeixistes confinats a 
la illa presidi de Ventotene. 

Polítiques de memòria i popu-
lisme històric que traspuen de 
la resolució del Parlament Euro-
peu del 19 de setembre de 2019 
ignorant el paper decisiu que 
van tenir els maquis, els parti-
sans i els guerrillers comunistes 
en la derrota del nazi feixisme 
a França, a Itàlia, als Balcans 
i a molts altres països. Per no 

esmentar el paper decisiu dels 
militants comunistes en la lluita 
per la democràcia, contra les 
dictadures de Salazar, Franco i 
els Coronels grecs.

Aquestes són algunes de les 
reflexions i preocupacions 
debatudes durant les jornades 
del congrés per construir un 
possible horitzó capaç d’oferir 
alternatives creïbles als models 
populistes i autoritaris que s’es-
tan enfortint a Europa i al món. 

En la seva intervenció al con-
grés de l’ANPPIA, el nostre pre-
sident va proposar articular un 
treball transnacional conjunt 
de les associacions antifeixis-
tes per donar resposta a escala 
europea a les polítiques de 
memòria. 
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SOLIDARITY PARK 85È ANIVERSARI DE 
L’ENFONSAMENT DEL CIUTAT DE BARCELONA 

30 de maig de 1937-2022

Consol Hernández García
Vicepresidenta de l’Amical de les Brigades Internacionals 

La ciutat de Malgrat de 
Mar durant tres dies 
s’ha lliurat als actes de 
recuperació i reparació 
de la memòria d’homes 

joves procedents de tot Europa, 
que viatjaven des de Marsella a 
Barcelona en el vaixell Ciutat de 
Barcelona, per incorporar-se als 
milers de voluntaris internacio-
nals que defensaven la II Repú-
blica. Sabien que calia barrar el 
pas al feixisme que ja s’estenia 
a Europa.

Molts d’ells van deixar la vida 
davant les costes de Malgrat de 
Mar, el dia 30 de maig de 1937, 
quan un torpede llançat des 
d’un submarí pels colpistes que 
comandava Franco el va enfon-
sar. La reacció dels habitants de 
Malgrat i dels pobles del voltant 
va permetre rescatar a més de 
noranta dels brigadistes i de la 
tripulació que anaven a bord. 
Aproximadament durant una 
setmana els van acollir i ajudar, 
molts moririen més tard lluitant 
en els camps de batalla. 

Les autoritats municipals i repre-
sentants d’entitats i associacions 
de recuperació de la memòria 
històrica ens han convidat a 

reflexionar, gaudir i estrènyer 
llaços de solidaritat internacional, 
en un espai extraordinari i una 
ciutat amable i compromesa. 

La memòria, l’art i l’educació han 
estat els eixos principals a través 
dels quals, durant aquests tres 
dies de confraternització, s’han 
consolidat llaços de fraternitat i 
solidaritat internacional. Malgrat 
a acollit a familiars i amics pro-
cedents de ciutats del Canadà, 
Polònia, Regne Unit, Escòcia, Ale-
manya, França, EE.UU.., els quals 
han explicat als joves de Malgrat 
de Mar qui eren els seus familiars, 
en una trobada amb estudiants 
de diferents escoles i instituts de 
la ciutat, juntament amb l’insti-
tut Johann-Gottfried-Herder de 
Colònia, Alemanya. 

A l’escenari central, al Jardí de 
la Torre de la Vídua de Can Sala, 
s’han desenvolupat diferents 
actes. La conferència Internatio-
nal Brigades and Multilingua-
lism, a càrrec de Lourdes Prades 
i Ramon Naya, membres de SID-
BRINT Project, ens ha il·lustrat 
sobre les dificultats idiomàti-
ques en aquell brogit de llen-
gües i com van establir crosses 
idiomàtiques per a la supervi-

vència. Parlaven diferents idio-
mes, però una mateixa llengua, 
l’antifeixisme. La presentació del 
llibre Les aigües de l’oblit, una 
història dels brigadistes interna-
cionals del Ciutat de Barcelona, 
de Sònia Garangou Tarrés, doc-
tora en Historia Contemporània 
per la UB, de Malgrat de Mar.

Hem tornat a escoltar l’emocio-
nat i entranyable Discurs de la 
Pasionaria de comiat a les Bri-
gades Internacionals, en la veu 
dramatitzada de la nostra com-
panya Mireia Clemente, actriu, 
coordinadora i productora cultu-
ral i una de les fermes impulsores 
del projecte Solidarity Park.

Així com hem gaudit de dotze 
meravelloses corals procedents 
de Toulouse, Suècia, Croàcia, 
Regne Unit, País de Gales, Bar-
celona i Malgrat de Mar, que ens 
han captivat amb belles i com-
batives cançons de la resistència.

Al Mercat d’entitats i associacions 
de memòria històrica, en el que 
han participat diferents entitats 
memorialistes, hem pogut reme-
nar, contrastar i adquirir diversos 
llibres sobre memòria, pins, ban-
deretes i altres “andròmines”. 

Amical de les Brigades Internacionals
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El Grup de recreació històrica XV 
Brigada Mixta ha representat 
escenes de la vida quotidiana 
durant la guerra a Espanya i com 
va ser part de l’atenció mèdica 
als supervivents de l’enfonsa-
ment del Ciutat de Barcelona, a 
Malgrat.

A l’Arxiu Municipal, s’han inau-
gurat les exposicions: “Briga-
des internacionals i multilin-
güisme”, realitzada pel Centre 
de Recursos per a l’Aprenentatge 
i la Investigació-CRAI. L’exposició 
“Dissenyant els ulls de bou per 
a Solidarity Park”, amb l’objecte 
de mostrar i sotmetre a votació 
un dels ulls de bou dibuixats, 
aquest any, als centres de Mal-
grat, que s’incorporarà el proper 
2023 a un dels 13 ulls de bou que 
resten per omplir al Monument. 
L’exposició “Història, art i pro-
cés al Solidarity Park en imat-
ges”, dissenyada per l’escultor 
Rob MacDonald amb imatges 
i art que mostra la participació 
més amplia del projecte.

Hem gaudit de dos concerts. 
Divendres a la nit amb en Sergio 
& Núria, amb versions de grans 
clàssics, a l’Ateneu Popular “el 
Rovell”. Dissabte, amb el grup 
Saco e Vanzetti, música folk i 
cançó d’autor. Al mateix temps 
que hem confraternitzat al sopar 
popular de pa amb tomàquet, 
embotit i vi. Les nits van ser còm-
plices de la gran sintonia entre 
totes les delegacions i corals par-
ticipants.

Inauguració oficial del Monu-
ment Solidarity Park, diu-
menge al matí al passeig de Mar, 
davant l’estació de tren, molt a 
prop d’on va succeir l’enfonsa-

ment. El president de l’Amical de 
les Brigades Internacionals de 
Catalunya, Eduard Amouroux, 
ha iniciat el seu parlament tot 
reproduint aquestes paraules 
“Mai més hem de navegar per 
les aigües de l’oblit” extretes 
del llibre L’oblit genera monstres, 
de Sònia Garangou, per a con-
tinuació fer els agraïments a les 
autoritats, familiars dels briga-
distes, entitats i associacions i a 
les persones presents. Ha des-
tacat el valor i la importància 
d’aquest acte. Ha recordat com 
el Ciutat de Barcelona, fou l’únic 
vaixell que havia arribat al port 
de Màlaga per traslladar a Bar-
celona les persones que fugien 
de l’assetjament i les bombes 
franquistes i italianes, fet que 
recordem com “La desbandà”. 
Els familiars han dipositat sobre 
el Monument flors de colors. Les 
corals han acomiadat l’acte amb 
el cant de la Internacional.

Hem d’esmentar l’origen 
d’aquest ja consolidat projecte 
de memòria a les nostres agen-
des. Solidarity Park neix de la 
voluntat de l’escultor britànic 
Rob McDonald, que durant el 
75è aniversari de l’enfonsament 
del Ciutat de Barcelona desco-
breix que un dels brigadistes 
morts duu el seu nom. Això el 
porta a investigar sobre els suc-
cessos del 30 de maig del 1937, 
i descobreix que molts dels bri-
gadistes quan s’enfonsen ho fan 
cantant la Internacional. El dis-
seny del monument està inspirat 
en aquests fet. 

El projecte ja porta cinc anys 
teixint xarxa arreu dels cinc 
continents. Persones i entitats 
associades formant part d’una 

assemblea, gestionats pel Wee-
kly Team i l’Equip de col·labora-
dores i col·laboradors. Durant 
aquest temps s’han desenvolu-
pat diverses activitats interna-
cionals. Amb una voluntat ferma 
i un treball incansable han acon-
seguit que avui hagi estat pos-
sible inaugurar aquest magnífic 
i bell monument memorialista 
Monument Solidarity Park, 
símbol de l’internacionalisme 
dels pobles i la seva memòria. 

L’Amical de les Brigades Interna-
cionals de Catalunya, fa palès el 
seu reconeixement a l’Ajunta-
ment i a la ciutadania de Malgrat 
de Mar, pel treball que estan fent 
per la recuperació de la Memòria 
històrica i per l’escalf que ens han 
transmès aquests dies. A totes 
les entitats i administracions 
que han fet possible aquestes 
jornades. I en especial a tots els 
familiars i les persones que s’han 
desplaçat des dels seus països 
per compartir aquests dies de 
reconeixement i solidaritat. A 
aquelles persones que han tre-
ballat de valent i que sense el 
seu esforç no hagués estat pos-
sible que tot funcionés. Gràcies!

PERQUÈ PARLEM 
UNA SOLA LLENGUA, 
L’ANTIFEIXISME. 
NO PASSARAN! 
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Raül Valls
President de l’Amical d’Antics Guerrillers de Catalunya

L’enllaç. Butlletí de l’Amical d’Antics 
Guerrillers de Catalunya

DE NOU PRAIÒLS,
DE NOU LA RESISTÈNCIA CONTRA EL FEIXISME 

Després de dos anys 
de parèntesi per 
la pandèmia hem 
tornat a partici-
par en els actes de 

record i homenatge als “Gue-
rrilleros” a Praiòls. Ho fem en un 
any en què hem patit, un cop 
més, un intent d’esborrar el 
paper dels republicans espan-
yols a la resistència francesa i 
en la lluita contra el nazisme. 
Els fets de Foix no són casuals 
i ens mostren de forma fefaent 
que no es pot abaixar la guàr-
dia a l’hora de mantenir viva 
la memòria dels vençuts i que 
les reescriptures interessades 
amenacen la veritat històrica i 
a aquells que la van protago-
nitzar. 

Destaquem l’emotiva interven-
ció de Pantxika Casaus-Muñoz 
de l’Amicale des Anciens Gué-
rrilleros Espagnols en France, 
recordant-nos el paper de 
les dones exiliades en aque-
lla lluita heroica. En mig de la 
foscor que es va abatre sobre 
Europa milers d’elles van posar 
les seves vides al servei de la 
lluita per la llibertat i per la dig-
nitat humana. Pantxika ens va 

recordar els seus noms, els seus 
compromisos, com van expo-
sar les seves vides i com moltes 
van ser assassinades i depor-
tades a camps de concentra-
ció. Però les dones espanyoles 
de la resistència van patir un 
doble oblit. L’un per ser “estran-
geres”, en un país que alliberat 
el 1944 necessitava recuperar 
el seu orgull nacional, la seva 
“Grandeur” perduda durant 
unes poques setmanes de juny 
de 1940 davant de la invasió 
de la Werhmacht. L’altre per 
ser dones, eternament invisi-
bilitzades, per un masclisme 

del qual, malgrat tot, no eren 
aliens els nostres lluitadors 
contra el feixisme. 

Restaurar la seva memòria i 
lluitar per què els seus noms no 
s’esborrin de la història és una 
tasca feixuga, però una obliga-
ció moral de primer ordre pels 
que avui volem ser dignes con-
tinuadors de la seva lluita per 
un món més just i humà. 

Cal destacar que aquest 2022 
té des del punt de vista insti-
tucional quelcom d’històric. La 
participació i intervenció del 
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Secretari d’Estat de Memòria 
Democràtica, Fernando Mar-
tínez López, si no és flor d’un 
dia, pot suposar un canvi 
important. Durant massa anys 
la indiferència i l’oblit han mar-
cat les agendes polítiques de 
l’Estat espanyol sobre el nos-
tre passat recent. En particular 
sobre el paper en la resistèn-
cia dels republicans a França 
i la lluita i els sacrificis contra 
el nazi-feixisme a Europa. Que 
ho fes la dreta hereva del fran-
quisme no era res sorprenent, 
però que durant tants anys, 
partits polítics que van patir la 
derrota de la República, la per-
secució i l’exili, miressin cap a 

un altra banda mentre França 
els reconeixia el seu valor i 
sacrifici, ha estat una injustícia 
i una immoralitat inacceptable. 
És per això que saludem i apre-
ciem la presència i les paraules 
de Fernando Martínez López a 
Praiòls. 

La construcció d’una societat 
democràtica no es pot basar 
en l’oblit justificat pel fals prag-
matisme del “passar pàgina”. 
Tampoc es tracta de recupe-
rar una història maniquea de 
“bons i dolents”, a l’estil de 
les pel·lícules de Hollywood, 
però sí de cercar i reconèixer 
a aquells que en els moments 

de màxim perill i quan tot sem-
blava perdut, van optar per 
continuar sostenint la ban-
dera de la dignitat humana i 
dels valors avançats i progres-
sius de la Il·lustració, lluitant 
sense treva contra l’opressió i 
la barbàrie dels que volien un 
món d’esclaus governats per 
inventades “races superiors”. 
Els republicans espanyols no 
van dubtar en posar-se al cos-
tat dels valors més avançats 
d’aquella humanitat que llui-
tava per la llibertat, la igualtat 
i la fraternitat entre els pobles 
del món. I és per això que mai 
els oblidarem. 

IV JORNADES DEL 
MAQUIS CAN TRONA 
(LA VALL D’EN BAS)

PEDAGOGIA I 
MEMÒRIA 

15 I 16 D’OCTUBRE 2022

Informació i inscripcions: 
info@maquis.cat
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QUI TÉ POR DELS ARXIUS?

Fa uns mesos l’ACEPF va cedir els seus documents històrics a l’Arxiu Històric de CCOO. 
Aquesta donació va comportar la catalogació dels nostres papers i l’elaboració d’una sis-
temàtica per a organitzar la nostra documentació. Un cop presentat el catàleg de docu-
ments de l’Associació a través d’una exposició i d’un acte públic, la feina d’arxiu continua 
amb la participació activa de tots i totes les associades en l’organització i classificació dels 

documents que a dia d’avui anem generant. Els papers d’avui esdevenen l’arxiu històric del demà.

Per assolir aquest objectiu, des de la Comissió d’Arxius de l’ACEPF, hem organitzat les primeres 
sessions de formació per als associats responsables de les àrees de treball de l’entitat. Saber quins 
documents produïm i rebem, el seu valor i la funció que tenen esdevé de vital importància per a 
llegar correctament el nostre relat de combat i contribuir - en clau de futur – en la construcció de 
memòries democràtiques.

Les jornades han estat molt i molt satisfactòries. Ara cal treballar de valent. Qui té por dels arxius?
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