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PRÒLEG

La recuperació de la memòria històrica és una tasca ingent, encapçalada pel
Govern de la Generalitat, a la qual se suma la lluita perseverant de les entitats
memorialistes. Les anades i vingudes en aquest àmbit en les diverses legislatures
des de la restauració de la democràcia, tant a Catalunya com a l’Estat espanyol,
han provocat que les polítiques públiques de memòria es consolidin amb més
lentitud que la desitjada i que la societat civil hagi fet durant anys una feina subs
titutiva encoratjadora. Avui, Govern i entitats caminen plegats.
Aquesta publicació, dins la col·lecció “Entitats Memorialistes de Catalunya”,
homenatja l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, una de les
entitats de memòria més antigues del nostre país. Comença la seva activitat uns
mesos abans de la mort del dictador Francisco Franco, al novembre de 1975,
tot i que el Ministeri de l’Interior no la va legalitzar fins al 1980. El seu objectiu
inicial va ser ajudar els presos polítics quan estaven en centres penitenciaris i
quan en sortien. Després la seva tasca s’ha centrat en la lluita pel reconeixement
i la reparació als expresos i represaliats per la dictadura, així com la recuperació
i manteniment de la memòria d’aquestes víctimes.
Actualment, a banda de l’ajuda als expresos, l’Associació treballa activament
en la reparació a totes aquelles persones perseguides, empresonades, jutjades
durant la dictadura, per defensar la República.
Per la seva trajectòria, l’Associació ha rebut diverses distincions, entre
elles, la Medalla d’Honor de Barcelona, el 2001 i la Creu de Sant Jordi, el 2003.
L’any 2004, la Universitat Politècnica de Catalunya va nomenar Doctors Ho
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noris Causa tres membres rellevants: Maria Salvo, Gregorio López Raimundo
i Agustí de Semir.
Us convido a conèixer aquesta entitat, imprescindible en la reclamació de
justícia i en la recuperació de la memòria col·lectiva. Amb aquesta publicació, el
Govern ret homenatge a l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme
donant a conèixer la seva història i la seva tasca. Les paraules solidaritat, justícia
i memòria, que en formen el títol, en són l’essència.
Ester Capella i Farré
Consellera de Justícia

8

CAPÍTOL 1. LA NOSTRA MILLOR ARMA,
LA SOLIDARITAT

L’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme (ACEP)1 es va fundar
a començaments de 1976, però els seus orígens, la raó de la seva existència,
s’enfonsen en el substrat més profund de la dictadura. Algú va dir que la solidaritat
cap a les persones represaliades pel franquisme va començar a les tàpies dels
cementiris, en el més negre de la nit franquista, i és allà, i en la mateixa militància
política dels futurs socis de l’entitat, que s’ha de buscar la llavor que germinaria
dècades més tard. L’ACEP no deixa de ser, per a moltes de les sòcies i socis que
la van constituir ja fa més de quaranta anys i que l’han mantinguda viva i activa
fins avui, una etapa més d’una llarga trajectòria d’activisme a favor de la llibertat.
Per aquest motiu, no es pot explicar ni comprendre la història de l’Associació
sense conèixer la història de la repressió de la dictadura i la de la seva resistència.
Òbviament, les limitacions pròpies d’aquest treball impedeixen fer ni tan sols
un breu resum de fenòmens tan extensos i que, d’altra banda, han estat tractats
a bastament en nombroses obres anteriors a aquesta, moltes de les quals amb
la participació directa dels mateixos membres de l’entitat. No podem renunciar,
però, a mostrar quines foren les iniciatives d’ajuda a les persones represaliades
durant els anys finals de la dictadura, en què va emergir un moviment solidari cap
aquest col·lectiu de caràcter cívic i transversal. Aquest moviment va fer del suport
cap a les persones detingudes, acomiadades i empresonades, en primer terme,

1. Utilitzaré aquesta única sigla per referir-me a l’entitat, al marge dels diferents canvis que la
denominació oficial de l’Associació ha patit al llarg de la seva història, perquè inclou les paraules que
mai han desaparegut d’aquesta i correspon a la denominació més usada.
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i de la reclamació del seu alliberament i la desaparició de tots els mecanismes
repressius —l’amnistia—, en general, un dels puntals de l’oposició a la dictadura
i un dels factors que expliquen el desenvolupament posterior dels fets durant la
transició a la democràcia. Aquesta mena de pròleg a la història de l’Associació en
si ajudarà a explicar moltes de les accions i dinàmiques de funcionament posades
en marxa a partir del 1976 per l’ACEP, ja que alguns dels mateixos membres
fundadors ja les havien emprades en aquesta etapa preassociativa.

L’origen de tot plegat
Un home camina de pressa pel centre de Barcelona. Al mes de març el fred viu
no convida a recrear-se en la passejada. Potser per això no s’hi veu gaire gent
pel carrer. Millor. De cop, s’atura i mira ràpidament a banda i banda escrutant
l’horitzó en busca d’algú que pogués delatar la seva presència. Acte seguit es
posa la mà a la butxaca de l’abric i en un gest dissimulat deixa anar un feix de
minúsculs paperets no més grans que un paquet de tabac. Sense esperar a veure
com s’escampen pel terra, baixa les escales de la parada del metro i desapareix
en direcció a l’andana. A fora, el paviment queda cobert per uns pasquins on
es llegeix «Españoles: Total adhesión al Congreso de París Pro-Amnistía Obre
ros Uníos Defended la Libertad». Amb una mica de sort algú altre s’ajupirà amb
prudència i n’agafarà un. I aquesta persona l’hi comentarà a una altra, i aquella
a una altra. I d’aquesta forma s’assabentaran, tard i a mitges, però ho sabran,
que alguna cosa s’està movent més enllà dels Pirineus, que la reclamació d’una
amnistia per als presos polítics ja és una realitat.2
Cinc anys abans d’aquesta escena, l’octubre de 1956, el I Congrés del PSUC
havia aprovat les tesis polítiques titulades Per la reconciliació nacional, per una
solidaritat catalana, en les quuals es recollia la demanda d’una amnistia general
per a tots els empresonats, perseguits i exiliats per motius polítics i socials com
a punt programàtic d’una proposta d’unió de les forces d’oposició al franquisme.
A la primavera del 1960 aquesta idea va ser defensada a les conferències per
l’amnistia de São Paulo i Montevideo, suport que es va refermar a la Conférence
d’Europe Occidentale pour l’Amnistie aux emprisonnés et exilés politiques es
pagnols, celebrada a París l’any següent, amb una nodrida presència de repre

2. ANC, Fons PSUC, UI 2056, Campanyes de petició d’amnistia general. Barcelona, març 1961.
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sentants estrangers entre els assistents.3 Molt abans, doncs, que els polítics més
joves del règim franquista comencessin el seu gir cap a postures democràtiques
moderades, la defensa de l’excarceració dels presos polítics ja era una realitat.
Però al marge d’aquestes mostres, va ser durant la segona meitat dels anys
seixanta i, sobretot, als setanta, quan a través de l’extensió i la normalització
del repertori d’acció col·lectiva que estava introduint el moviment obrer, les acti
tuds aïllades i clandestines, com les d’aquell agosarat militant que va llençar els
pamflets, van poder esdevenir cada cop més visibles.4 El veritable inici de les
diverses iniciatives que van tenir lloc durant els anys finals del franquisme a favor
de les persones preses i represaliades per motius polítics es va produir el 1969.
A començaments d’aquell any van culminar un seguit de mesures repressives
engegades des d’uns anys abans per intentar fer front a l’augment de la con
flictivitat social (laboral, estudiantil i ciutadana). Una repressió que, de fet, ja no
desapareixeria i que marcaria tota l’etapa final del franquisme. Al març de 1967,
el Tribunal Suprem va declarar il·legals les Comissions Obreres (CCOO); al mes
següent es declarava l’estat d’excepció a la província de Biscaia; al novembre, el
Govern decretava la congelació salarial i la prohibició de la negociació col·lectiva
fins a finals de 1968; a l’agost de 1968 s’aplicava l’estat d’excepció a Guipúscoa
i es promulgava el Decret llei sobre repressió del bandidatge i terrorisme, i, final
ment, el 24 gener de 1969 el Consell de Ministres decretava l’estat d’excepció
a tot l’Estat. «La defensa de la paz y el progreso de España y del ejercicio de
los derechos de los españoles […] obligan al Gobierno, en cumplimiento de su
deber, a poner en práctica medios eficaces y urgentes que corten esos brotes
y anomalías de modo terminante», afirmava el decret. Una justificació que el mi
nistre d’Informació i Turisme va emfatitzar afegint que s’havia d’acabar amb les
«acciones claramente concertadas para meter al país en una ola de confusión y

3. Les primeres, de les quals Marcos Ana parla a les seves memòries, van anar acompanyades
de la publicació del seu llibre Te llamo desde un muro (Poemas de la prisión) en tots dos països,
després que el 1959 hagués estat imprès a Mèxic. Això va contribuir, segons ell, al seu alliberament
en virtut d’un indult al novembre de 1961. Sobre la darrera, vegeu: Amnistie. Conférence d’Europe
Occidentale pour l’Amnistie aux emprisonnés et exilés politiques espagnols (Paris, 25-26 Mars 1961).
Paris: Secrétariat de la Conférence, 1961.
4. Xavier Domènech. Clase obrera, antifranquismo y cambio político. Pequeños grandes cambios.
1956-1969. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2008, especialment p. 254-256.
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de subversión mundial […], una orgía de nihilismo, de anarquismo y de desobe
diencia», especialment protagonitzada pel creixent moviment estudiantil.5
Si el respecte als drets fonamentals ja era escàs en situacions normals, sota
l’estat d’excepció la vulneració fou la norma. El 18 de març, poc abans que s’ai
xequés la suspensió dels drets bàsics, el balanç repressiu era de 729 persones
detingudes o posades en arrest domiciliari per les seves activitats polítiques;6
moltes de les quals, torturades a comissaria durant dies, sense que cap jutge
intervingués. Aquesta onada repressiva va anar acompanyada d’un increment dels
judicis militars a civils i dels instruïts pel Tribunal de Orden Público (TOP), creat el
1963, precisament, per intentar desmilitaritzar la repressió contra la dissidència
política,7 així com d’una «progresiva escalada represiva emprendida por Instituci
ones Penitenciarias en los últimos años con la suficiente lentitud y habilidad para
impedir que de inmediato se tuviera una clara visión de lo que iba a ocurrir». Un
enduriment que va suposar, a partir de 1963, l’inici d’una política de dispersió
de presos polítics en petits grups per presons de tot l’Estat, juntament amb la
denegació generalitzada de la llibertat condicional i un empitjorament del tracte
quotidià al qual eren sotmesos rere les reixes.8
En aquest context, molts familiars de detinguts, especialment les seves
esposes, mares, germanes o filles, es dirigien a les seves parròquies en busca
d’ajuda. Per donar resposta a aquesta necessitat, a finals de gener de 1969, la
vicaria obrera de l’arquebisbat de Barcelona, de la qual el mossèn Joan Carrera
era el responsable, enviava la següent circular:

5. El contingut del decret i els comentaris de Fraga, en línia a <https://linz.march.es/documento.
asp?reg=r-11578> [Data consulta: 19 de novembre 2017].
6. D’aquests, 301 eren estudiants; 156 havien estat «domiciliados», 180 persones estaven a
disposició de l’autoritat militar, 185 més de la judicial, i les 208 restants a disposició governativa.
José Maria Marín; Carme Molinero; Pere Ysàs. Historia política de España, 1939-2000. Madrid:
Istmo, 2001. p. 179.
7. El 1967 el TOP va processar 374 persones, 585 el 1968, 946 el 1969 i 918 el 1970. Els judicis
militars van evolucionar de la manera següent: 232 persones condemnades en consell de guerra el
1967, 254 el 1968, 400 el 1969 i 403 el 1970. Pau Casanellas. Morir matando. El franquismo ante
la práctica armada, 1968-1977. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2014, p. 39.
8. AHCONC, Fons Associacions de solidaritat, C-47-7. «En defensa de los presos políticos».
Barcelona, juny de 1972.
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Em plau comunicar-li que en la darrera reunió de bisbes auxiliars i vicaris episco
pals ha estat creada una petita comissió a nivell diocesà per a l’atenció pastoral
de les situacions que derivin de l’actual estat d’excepció. La presideix el bisbe
auxiliar Dr. Ramon Torrella i en formen part Mn. Lluís Serrallach, Mn. Malaquies
Zayas i Mn. Joan Carrera, que n’és secretari. Aquesta comissió es proposa
recollir i difondre la informació precisa, estudiar i donar resposta a les situacions
que es presentin, i ser, sobretot, un intent de presència de l’Església al costat
de tots els qui pateixen. Més endavant es donaran instruccions concretes per
al desenvolupament de les activitats d’associacions seglars, les reunions i altres
assumptes. Ja des d’ara preguem que se’ns faci arribar les notícies de tots els
fets que es considerin interessants per a aquests fins i totes les iniciatives que
sorgeixin i que es cregui convenient que aquesta comissió potenciï. No cal dir
que el primer que aquesta comissió demana, especialment al Sr. Arxipreste,
és una actitud de comprensió per a tothom, de respecte profund a la consci
ència de cadascú i, per tant, una neta distinció entre la pura legalitat, més o
menys transitòria, i l’honestedat profunda de les persones. Ens cal a tots estar
atents més els qui sofreixen que dels altres i estimular la comprensió i l’ajuda
entre tothom.9

Mossèn Carrera no era un debutant en aquesta mena de tasques. Segons
una nota governativa de l’1 de novembre de 1967,
El Rvdo. Juan Carrera Planas tiene formación y actuación en la JOC más avan
zadas. Muy anti-Régimen. Ha sido nombrado Vicario General para fomentar la
JOC, la HOAC, y en general el apostolado obrero. Es uno de los firmantes del
manifiesto clandestino del 1º de Mayo de este año.10

A partir d’aleshores, diàriament el despatx de Carrera va acollir una reunió
en la qual prenien part, a més d’ell, l’advocat Agustí de Semir, l’escriptor Albert
Manent, la secretària de la vicaria obrera Remei Ramírez, l’empresari i exvicepre
sident d’Acció Catòlica Joaquim Pibernat, l’advocat i polític democristià Anton
Cañellas i el membre de Pax Christi Josep Mogas, entre d’altres. El sacerdot

9. Joaquim Ferrer; Francesc Teruel. Joan Carrera. Un bisbe del poble. Barcelona: Mediterrània,
2010, p. 102.
10. «Nota informativa del 1 de noviembre de 1967», Arxiu del Govern Civil de Barcelona. Citada a
Francisco Martínez Hoyos. «Solidaridad de presos políticos». D. A. Miscel·lània en honor de Josep M.
Marquès. Barcelona: Diputació de Girona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010, p. 581-588.
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Antoni Serramona, delegat de Joventut Universitària i que també va formar part
d’aquell grup, explica que
es feia un repàs a la situació, es decidien iniciatives i s’intercanviaven recoma
nacions. La iniciativa la portaven aleshores sectors socials, però els universitaris
no es quedaven enrere. L’actualitat plantejava manifestacions, multicopistes que
calia amagar, capellans sancionats i, no cal dir, persones detingudes.11

Remei Ramírez, antiga militant de la Joventut Obrera Catòlica (JOC) i alesho
res de l’Acció Catòlica Obrera (ACO), va rebre l’encàrrec de Carreras de portar la
secretaria de la Comissió de Solidaritat (CS). Segons el seu testimoni, el pas de
familiars d’acomiadats i detinguts per l’oficina de la Comissió al bisbat era continu.
Allà prenien nota de les seves dades, i en els casos en què els fills estudiaven en
escoles religioses, s’intentava arribar a un acord amb els centres per tal que no es
carreguessin les mensualitats a les famílies. L’estructura eclesiàstica també servia
per conèixer l’estat dels detinguts i empresonats a altres parts de l’Estat, com ara
a Madrid, d’on el seu vicari d’ambients obrers, Antonio Albarrán, els proporcio
nava informació de forma periòdica. El mateix mossèn Carrera recordava, anys
després, els inicis de la Comissió de Solidaritat com «un espai de col·laboració,
sempre tensa però molt eficaç, entre catòlics i comunistes. La mateixa Vicaria
d’Ambients Obrers de Barcelona, creada el 1968, hi jugà un paper de mediació
i de cobertura discret, però a la llarga, arriscat».
A aquesta comissió, de marcat caràcter cristià amb perfil social, ràpidament
s’hi sumaran membres del moviment polític d’oposició, bàsicament del PSUC,
com recorda Quim Boix, qui esdevindria el representant permanent del partit a
la Comissió Central:
Jo la primera reunió no la recordo, el que recordo és que quan vaig sortir de la
presó, el mateix dia, crec, just quan s’acabava l’estat d’excepció de finals del 68
i principi del 69, que coincidia que jo acabava de complir 6 mesos de condemna
del Tribunal d’Ordre Públic, prenc contacte amb el partit, amb el PSUC, per dir
«ja estic en llibertat, ja puc tornar a la feina, digueu-me on en poso»… A mi el
Gutiérrez Diaz em va dir: «doncs tu, que acabes de sortir de la presó, a les Co
missions de Solidaritat». Si ja hi havia hagut una, dos o tres reunions, no ho sé

11. Ferrer i Teruel (2010), p. 104.
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però des de llavors vaig estar dedicat bàsicament a això, amb el Joan Carrera,
la Remei Ramírez, amb la Maria Antònia Pelauzy. […] En realitat, com a militant
comunista estàvem jo i algun altre. Després l’Adonio també es va incorporar. […]
Hi havia altres militants comunistes, no els recordo ara, però en tot cas el PSUC
em va encarregar que jo portés el tema, fins al punt que jo vaig estar participant
amb l’Antoni Gutiérrez Díaz, el Solé Barberá, la Maria Rosa Borràs, el Pere Portabella, en lo que era la Comissió d’Unitat del PSUC, que era una Comissió que
tenia el Comitè Central, que ens reuníem cada tres mesos o cada quan fos, que
intercanviàvem criteris i que va ser la Comissió que també va impulsar, amb altres forces, evidentment, l’Assemblea de Catalunya. Per això jo era el que anava
normalment en representació de Solidaritat a l’Assemblea de Catalunya, encara
que també hi anava una altra gent perquè l’Assemblea de Catalunya era flexible
en aquest sentit.12

Segons declaracions seves al diari Tele/eXpres el 1978, l’arquebisbe de Bar
celona, Marcelo González Martín, coneixia aquestes activitats i les tolerava, igual
que el cardenal Tarancón.
En aquells primers temps de la CS també en formarien part, a més dels ja
citats, el mossèn Josep Maria Vidal i Aunós —qui ja havia col·laborat anteriorment
de manera decisiva amb el moviment obrer en la fundació a la seva parròquia

Postal de les Comissions de Solidaritat, s/d.
AHCONC, Fons Associacions de solidaritat,
C47-26.

12. Entrevista a Quim Boix, 13 de novembre de 2017.
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de les CCOO de Catalunya—, els advocats Josep Solé Barberà i Albert Fina,
l’activista cultural Maria Antònia Pelauzy, el militant d’ACO Lleonard Ramírez i
el militant de CCOO Adonio González.13 Aquest, com Boix havia fet uns mesos
enrere, es va incorporar a la Comissió després de sortir de la presó, ja que per
motius de seguretat no era convenient que es reintegrés a la militància política
activa desenvolupant les mateixes tasques que feia abans d’estar fitxat per la
policia. Una pràctica tan lògica com antiga, d’altra banda, i que havia garantit
un suport als excarcerats per motius polítics abans que no existís la CS a través
d’altres xarxes i organitzacions lligades a les diverses forces clandestines:
Jo vaig sortir de la presó de Palència a finals d’octubre, i va ser abans d’acabar
l’any que Miguel Núñez ens va cridar a uns quants… en aquests quants estaven
el Quim Boix, la Maria Rosa Viñolas, la Maite Mañé i crec que una, o potser les
dues, la Teresa Domènech i la Maria Martínez, les altres no me’n recordo. I pot
ser algú altre a part del Núñez i jo, que no recordo ara. A partir d’aquí ens vam
reunir un parell de vegades, potser tres, per vendre’ns l’article de muntar una
comissió de solidaritat, per participar i col·laborar i tal… i les següents reunions
ja les vam fer a casa del que va ser síndic de greuges de la Generalitat… l’An
ton Cañellas. Ja a casa de l’Anton Cañellas amb altres forces i a partir d’aquí a
esglésies i altres llocs.14

La Comissió Catalana d’Amnistia i el «Price dels Poetes»
En paral·lel a aquest procés organitzatiu, el novembre de 1969 es va posar en
marxa la Comissió Catalana d’Amnistia, «per tal de potenciar la lluita cap a una
Amnistia general política, que des de l’acabament de la guerra civil ha estat un
objectiu polític fonamental».15
Segons Joan Crexell, de la Taula Rodona —formada per totes les forces
polítiques de l’antifranquisme després de la tancada d’estudiants i intel·lectuals
al convent dels caputxins de Sarrià per a la constitució del Sindicat Democràtic
d’Estudiants de la Universitat de Barcelona, el març de 1966— van sortir les

13. Martínez Hoyos (2010).
14. Entrevista a Adonio González, 15 de setembre de 2017.
15. Amnistia. Portaveu de la Comissió Catalana d’Amnistia, 1 de març 1973.
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comissions unitàries de Solidaritat, Amnistia, Onze de Setembre i Vietnam.16
Una afirmació que considerem que s’ha d’entendre en sentit ampli, d’inspiració i
predisposició dels actors, implicats en el primer organisme polític unitari des del
1939, a reproduir el model d’unitat d’acció aplicat a finalitats concretes, no pas
com una decisió conscient i estructurada de la Taula que impliqués una relació
jeràrquica o dependent de les segones respecte de la primera. No fou així en el
cas de la Comissió de Solidaritat, com ja s’ha vist, i tampoc no ho sembla pel
que fa a la Comissió d’Amnistia.
En tot cas, l’acció de sortida d’aquesta comissió va ser, segons Joan Colomines, qui exercirà de secretari durant els seus primers anys, el lliurament a la
Junta del Col·legi d’Advocats d’una petició perquè el Col·legi sol·licités formalment
a les autoritats la concessió d’una àmplia amnistia política. El document era una
resposta al decret aprovat pel Govern coincidint amb el trentè aniversari del final
de la Guerra Civil, pel qual quedaven sense efecte els delictes comesos abans
de l’1 abril de 1939, i havia estat signat el 18 de juny anterior per setze lletrats.17
El degà del Col·legi d’Advocats, Ignasi de Gispert Jordà, hi va donar curs el 10
de desembre, aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, quan
signà la instància dirigida a «S. E. el Jefe del Estado». A aquesta la va seguir un
escrit de dotze persones «profundament interessades en la vida política del país»,
regraciant la Junta per aquesta acció jurídica —Joan Cornudella i el seu fill Joan
Cornudella Freixa, Josep Solé Barberà, J. San Martin, Marià Vila Abadal, Antoni
Gutiérrez Diaz, Josep Andreu Abelló, Josep M. Ferrer Rodríguez, Ferran Cuito,
Joan Colomines i Jordi Casas Salat, al despatx professional del qual es feien
les reunions de la Comissió—. Al mateix temps, s’inicià una campanya popular
amb el llançament d’un document d’adhesió pública a la Junta del Col·legi en
capçalat per personalitats de gran prestigi cultural, social i polític i inqüestionable
posicionament democràtic: l’abat de Montserrat Cassià M. Just, el president de
l’Institut d’Estudis Catalans Jordi Rubió, el pintor Joan Miró, el militant comunista
Miguel Núñez, el pintor Antoni Tàpies o els empresaris i mecenes culturals Pau

16. Joan Crexell. La Caputxinada. Barcelona: Edicions 62, 1987, p. 117.
17. Josep Andreu i Abelló, Josep Solé Barberà, J. Pinto Ruiz, Manuel Jiménez de Parga, Francisco
Fernández de Villavicencio, J. Carner Suñol, Manuel Diez de Velasco, M. Casals i Colldecarrera, J.
Tortras Vilella, J. San Martín, J. Milà Sagnier, Josep Benet, Joan Raventós, Jordi Casas-Salat, Octavi
Saltor i Rudolf Guerra. Andreu Mayayo. La veu del PSUC. Josep Solé Barberà, advocat. Barcelona:
L’Avenç, 2007, p. 204-205.
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Riera, Joan B. Cendrós i Lluís Carulla, entre d’altres. Aquest manifest arribaria
a sumar prop de quatre mil signatures. A aquests suports s’afegirien els d’orga
nismes internacionals com l’Association internationale des juristes démocrates i
de personalitats com Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir o Claude Roy, entre
d’altres.18 Per a Colomines,
La crida que la comissió pro amnistia féu fa uns mesos està aconseguint uns
fruits positius. La de la presa de consciència col·lectiva enfront la repressió, la de
l’evidència d’una autèntica lluita democràtica, la de la presència pública d’una
lluita reivindicativa nacional. I en aquesta lluita cada vegada som més. En aquest
sentit no podem deixar de consignar què significà el Primer Festival Popular de
Poesia Catalana per l’amnistia.

Expressat en aquests termes, sembla que l’organització del Festival fos una
iniciativa de la Comissió d’Amnistia, però Andreu Mayayo l’atribueix a la Comissió
Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (CCFPC), un organisme unitari
de l’oposició antifranquista que s’havia donat a conèixer el desembre de 1969
integrat inicialment per UDC, ERC, FNC, MSC i PSUC.19 Quasi mig segle més
tard resulta complicat discernir on acabava un organisme i on començava l’altre,
més encara tenint en compte que ambdós eren clandestins i no podien reivindicar
obertament l’organització de l’acte. El que és segur és que Colomines, juntament
amb Josep Pedreira, Joaquim Horta i Francesc Vallverdú van portar el pes dels
preparatius de la vetllada del 25 d’abril de 1970 al Gran Price de Barcelona. Un
recital que va esdevenir mític des d’aquell mateix moment:20
D’aquí a poques hores començarà el festival. Hem fet assaig general. Ha vingut
el delegat governatiu i la policia. Res de presidència, res de banderes, res de
guitarres, res de cançons. Res que pugui alterar l’ordre públic.21

18. Joan Colomines. Crònica de l’antifranquisme a Catalunya. Barcelona: Angle Editorial, 2003, p.
132-133 i 342.
19. Mayayo (2007), p. 206.
20. Bernat Puigtobella (28 de febrer 2013). «Rememorant el Festival Price a la Fundació Palau». Núvol.
En línia a: <https://www.nuvol.com/noticies/rememorant-el-festival-price-a-la-fundacio-palau/> [Data
consulta: 4 de desembre 2017].
21. Colomines (2003), p. 126-128.
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Tant bon punt Colomines va començar el seu parlament introductori, «una
munió de [policies] socials envaí la sala i s’aplegà a la filera sencera de policies
que ocupaven tot un primer rengle de cadires de la platea per escortar el de
legat governatiu». Des d’aquell moment i durant dues hores i mitja es van anar
succeint les interpretacions dels poemes dels autors catalans més destacats del
segle xx: Carles Riba, Joan Salvat-Papasseit, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Màrius
Torres, Josep Maria de Sagarra, Josep Carner, Salvador Espriu, Jordi Teixidor,
Joan Vinyoli, Rosa Leveroni, Josep Palau i Fabre, Joan Brossa, Gabriel Ferrater,
Jordi Sarsanedas, Josep Maria Llompart, Jaume Vidal i Alcover, Xavier Amorós,
Joaquim Horta, Francesc Vallverdú, Joan Colomines, Agustí Bartra, Feliu Formosa
i Joan Oliver (Pere Quart). «La tensió va anar creixent. I els crits entusiastes s’al
ternaven amb impressionants silencis per escoltar els poemes que els actors o
els mateixos poetes anaven dient», escriu Colomines, i també es pot veure i sentir
a la filmació que va fer Pere Portabella de l’acte. El mateix Joan Oliver referia la
tensió que es respirava a la sala en una carta dirigida a Colomines: «Allò que em
colpeix més és que el festival va arribar, just, justíssim, fins al límit màxim de les
possibilitats màximes, sense ultrapassar-lo».
A la sortida, recull La Vanguardia, «grupos jóvenes se manifestaron por la
Ronda San Antonio y siguiendo por las calles Torres Amat y Tallers aparecieron
en la Plaza de la Universidad, donde derribaron unas vallas de las obras del
“Metro” y rompieron un cristal de escaparate de unos almacenes. Continuaron
manifestándose por la calle de Pelayo, siendo disueltos entre las calles de Jove
llanos y Plaza de Cataluña».22
El «Price dels Poetes», com ha estat recordat, va ser un èxit rotund. Tot i les
multes de 10.000 pessetes amb què van sancionar a Colomines i Oliver, la recap
tació va ser molt quantiosa. La venda d’entrades, cartells i programes (il·lustrats
per Josep Guinovart), bons i altres aportacions va representar més de 230.000
pessetes, que un cop descomptades les despeses van quedar en 142.827 pesse
tes, que els mateixos Oliver i Colomines van entregar a la Comissió de Solidaritat
per ajudar en la seva tasca a favor dels presos polítics.
A parer de Colomines, durant els mesos següents l’activitat de la Comissió
i el seu secretariat no van tenir gaire repercussió pública, fins que la petició de
sis penes de mort i centenars d’anys de presó contra els militants d’ETA jutjats

22. La Vanguardia, 28 d’abril de 1970.
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Fulletó de la Comissió Cívica de Solidaritat de Barcelona. 1975. AHCONC, Fons Associacions
de solidaritat, C47-8.

al procés de Burgos, a finals de 1970, la reactivà. En aquell context la Comissió
va impulsar una campanya de recollida de signatures adreçades al «Jefe de la
Junta Militar de Estado Mayor» sol·licitant evitar el judici, primer, i més tard una
altra d’enviament de telegrames a la «Casa civil de S. E. el Jefe del Estado» en
cas de confirmació de la pena de mort, al mateix temps que es donava suport
a les aturades i la concentració popular convocada per al 30 de novembre de
1970 a la plaça de Catalunya de Barcelona.23
Un any i mig després, l’agost de 1972, el Secretariat de la Comissió va en
viar una carta a totes les persones que van formar part de la reunió constitutiva
així com a d’altres que no hi estaven vinculades en aquell moment «per tal de
donar-los a conèixer totes les experiències i tots els projectes i veure de donar
forma a una Comissió Catalana d’Amnistia que pugui acomplir la seva missió
d’Amnistia i de Solidaritat política amb els empresonats per la seva convicció

23. Colomines (2003), p. 190-191.
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política». En la convocatòria s’adjuntava un resum de les actuacions fetes, que
incloïa una reflexió sobre les passes a donar en el futur:
La consecució de l’objectiu cabdal és el de l’Amnistia, i la lluita per aconseguir-la
justifica tota la nostra actuació, però cal anar aconseguint estadis intermitjos que a
la vegada que encoratjaran els qui els duen a terme, dinamitzaran l’objectiu final.24

A tal efecte, la tramesa incloïa una «Proposta sobre els objectius de la C. C.
d’A.» en la qual es distingien entre «intermitjos» i «finals». Els primers preveien inte
ressar l’Església en l’amnistia, elaborar un cens d’empresonats, establir connexió
amb grups d’ajuda local, l’elaboració d’un estatut del pres polític, estar atents
a la concessió d’indults, la llibertat condicional, i el tracte als presos polítics, en
general, o la publicació d’un butlletí titulat Amnistia i llibertat, entre d’altres, mentre
que la campanya popular proamnistia i l’abolició de la pena de mort serien els
objectius a llarg termini. Per aconseguir-los també es presentava una «Proposta
de reestructuració de la C. C. d’A.», que incloïa, a més dels membres inicials de la
Comissió, la incorporació de persones vinculades a la CCFPC, de representants
d’organitzacions no integrades en l’anterior plataforma, del moviment obrer, dels
estudiants, de la Comissió de Solidaritat, de la Taula Rodona, de l’Assemblea
d’Intel·lectuals, de la Junta de Defensa del Col·legi d’Advocats i, per acabar, de
familiars de presos i antics empresonats polítics. «D’aquesta comissió haurà de
sortir un nou secretariat que vetlli pels acords de la Junta General i convoqui una
nova Junta.»
Al març de l’any següent va veure la llum el primer i únic número del butlletí
Amnistia. Portaveu de la Comissió Catalana d’Amnistia, una de les últimes refe
rències que tenim d’aquesta comissió. No sabem del cert què va passar amb
ella; és probable que seguís formalment constituïda, però l’estratègia de crei
xement a través d’eixamplar la base de la seva composició i la modulació dels
seus objectius a la baixa, cercant millores concretes més fàcils d’aconseguir en
relació amb els represaliats, que no pas el seu gran objectiu final, la situaven en
competència directa amb la Comissió de Solidaritat, un organisme que a aquelles
alçades ja estava ben consolidat, treballant, precisament, d’aquesta forma i per
aquests objectius, com es veurà a continuació. En tot cas, la reivindicació de

24. AHCONC, Fons Associacions de solidaritat, C46-30. «Revisió de l’actuació de la C. C. d’A. i del
seu secretariat», Barcelona, agost 1972.
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l’amnistia política no havia minvat, al contrari, s’havia convertit en un dels quatre
punts de l’Assemblea de Catalunya, fundada el novembre de 1971, i, d’aquesta
forma, en un dels principals eixos al voltant del qual girava el moviment d’opo
sició a la dictadura.

Creixement i diversificació: les comissions de solidaritat de Cata
lunya
A mesura que ens anàvem fent grans, vam començar a créixer i funcionar en
grups de treball, perquè va arribar un moment en què no arribaves a tot. Jo es
tava en el grup de treball de festivals, perquè coneixia una mica aquest món de
l’espectacle, de la cançó, juntament amb altres cinc o sis persones més. També
hi havia el grup de premsa, el grup de presos, el d’advocats… diversos grups. A
Barcelona hi havia deu o dotze grups, potser quinze. I a nivell de tot Catalunya,
més de vint, potser trenta localitats a tot Catalunya. I a nivell de l’Estat, teníem
contacte amb Madrid, Sevilla, el País Basc,… I a nivell de tot el món, potser amb
una vintena de països diferents.25

Efectivament, tal com explica Adonio González, aquell grup inicial fortament
vinculat a l’Església més progressista es va anar ampliant amb la incorporació
de nous membres, fet que va permetre que la Comissió guanyés diversitat de
perfils ideològics dins seu i s’estengués a nous barris de la ciutat de Barcelona i
poblacions de l’àrea metropolitana amb un fort component obrer.
Quant al primer aspecte, per a Maria Antònia Pelauzy, la Comissió de Soli
daritat de Barcelona «era una plataforma abierta y unitaria en la que había gente
desde perteneciente a la ETA, a partidos comunistas fragmentarios, organizaci
ones cristianas, hasta gente del PSUC».26 Aquesta heterogeneïtat, però, havia de
quedar supeditada a la finalitat última i principal de l’organització. Així es constata
en nombroses crides a la unitat d’acció, com aquesta, efectuada a mitjans de
1972, després d’una discussió interna motivada per la incorporació de diverses
organitzacions obreres i polítiques a la CS:

25. Entrevista a Adonio González, 15 de setembre de 2017.
26. Martínez Hoyos (2010).
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Definición: La Comisión de Solidaridad es una plataforma abierta de acción unitaria
para el ejercicio del derecho a la solidaridad con los represaliados.
Finalidades:
a) Ayuda amplia a los presos políticos y a sus familiares
b) Ayuda para evitar la represión
c) Ayuda a los despedidos de los conflictos laborales
d) Apoyo a los conflictos laborales previo informe y aprobación
e) Hacer extensivo el sentimiento y el derecho a la solidaridad previo acu
erdo en cada caso sobre la forma concreta de realizarlo
Ámbito de actuación: La Comisión de Solidaridad por su propia misión no
puede ni debe comprometerse con una línea política determinada. En consecu
encia, no subscribirá ningún compromiso con organismos políticos o de masas,
pudiendo ser esto tarea de sus componentes a título individual.
La Comisión de Solidaridad recabará la colaboración activa del pueblo, en
general, así como la de las asociaciones, Colegios Profesionales, organizaciones
de masas, fuerzas políticas, el apoyo necesario para llevar a cabo sus fines.27

I de la mateixa manera es va recollir al «Manifiesto de las Comisiones de So
lidaridad», redactat a Barcelona el 1972:
La solidaridad es por esencia antisectaria y por ello constituye fuerza propulsora
de la mayor acción unitaria política, ya que facilita la convivencia entre las dis
tintas tendencias sin exigir renuncia a ninguno de los principios peculiares. […]
La solidaridad permite la presencia en la lucha de todas las personas de
buena voluntad, cualesquiera que sea su nivel político o cultural.28

Pel que fa a la seva extensió geogràfica, el moviment de solidaritat cap els
represaliats polítics es va anar ampliant al mateix temps als barris de Barcelona
i a diferents ciutats del cinturó industrial de la capital. Al Vallès,
La Comisión de Solidaridad nació como un hecho esporádico el 27-10-67, con
motivo de 30 detenciones aquel día. Estaba formado por grupos cristianos y de
Comisiones Obreras que recogieron dinero para las fianzas y para los semanales
de los detenidos. En este breve periodo se giró alrededor de 250.000 pesetas.

27. «Editorial», Boletín de Solidaridad, 16 de juny de 1972.
28. Martínez Hoyos (2010).
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Después de desaparecer por un tiempo, reapareció ampliamente en enero
de 1970, ya como una Comisión permanente en la que estaban representa
das las CCOO, comisiones de ciudadanos, de partidos, y enlaces con otros
grupos. […]
La Comisión de Solidaridad de Tarrasa empezó con obstáculos por parte
de algunos partidos obreros, que la acusaban de «institución benéfica», o de
estar instrumentalizada, o de ambas cosas.
Lo cierto es que ahora, dos años después, estos recelos han desapa
recido, debido en parte a que se ha ayudado a cualquier represaliado, aun
que perteneciera a uno de los grupos que atacaba a la Comisión, ya que la
norma de actuación ha sido siempre «Cualquier represaliado político tiene
derecho a nuestra ayuda». Y esta norma pasa por encima de los plantea
mientos políticos.29

En canvi, a Mataró, on actuaria com a punt d’agrupament de diverses inicia
tives similars d’altres pobles més petits del Maresme (en els quals, tret de Calella,
no tenim constància de l’existència de grups locals amb autonomia),
Ens situem a l’any 1969, entre juliol i agost, entren a complir condemna quatre
militants detinguts a les lluites i accions de l’any 1967. Un grup de persones
s’agrupa i coordina l’ajuda per aquests presos, aquesta es planteja que sigui de
manera regular i permanent. A partir d’aquests es va creure necessari que el co
mitè no es dissolgués i que fos el coordinador i responsable de fer arribar l’ajuda
als possibles presos posteriors i informar a la població de la situació repressiva
de cada moment.30

A finals de 1971, el butlletí de la CS de Barcelona aporta informació sobre
detencions i presos polítics proporcionada per les comissions locals de Badalona
—que poc després canviaria la seva denominació per la de CS del Barcelonès,
i que també inclouria, amb una participació molt destacada, a Santa Coloma de
Gramenet—, Terrassa, Mataró, Granollers i Sabadell.31 Però hi ha constància do

29. Solidaritat, 15 de març de 1972 (butlletí mecanografiat de 4 pàgines editat a Barcelona).
30. AHCONC, Fons Associacions de solidaritat, C47-4. «Comissió de Solidaritat de Mataró. Extra
V», 1972.
31. AHCONC, Fons Associacions de solidaritat, C47-7. Comissió de Solidaritat de Barcelona, «Boletín
de información de solidaridad», 18 d’octubre de 1971.
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Fulletó informatiu de les Comissions de Solidaritat, s/d. AHCONC, Fons Associacions de
solidaritat, C47-26.

cumental de CS a Manresa, Rubí i Sant Cugat del Vallès, entre d’altres, fins a les
27 localitats en què hi va arribar a haver presència, a més de les tres universitats
catalanes (Politècnica, Autònoma i Central).
Pel que fa als barris de Barcelona, és difícil establir la cronologia d’extensió
des d’aquelles primeres trobades al bisbat. Un document intern refereix que «los
sentimientos solidarios hacia los represaliados en la lucha contra el opresor sis
tema político que padecemos […] empezaron a agrupar a pequeños núcleos de
personas en Comisiones de Solidaridad en barrios en 1970». Les informacions
transmeses a assemblees del moviment obrer, a través de contactes personals
entre militants d’església de base, entre militants de formacions polítiques clandes
tines o «sin filiación política determinada, únicamente llevadas por su oposición a
la barbarie represiva que empezaban a conocer» van fer aparèixer diversos grups
de persones implicades en el moviment de solidaritat:
La amplitud tomada por el movimiento solidario en barrios introdujo la necesidad
de una discusión conjunta de los objetivos que habían de guiar nuestra actua
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ción, para lo cual nos constituimos en asamblea. Mas de 100 personas, parte
de los componentes de las Comisiones de Solidaridad, intercambiamos nuestras
experiencias y concretamos una serie de campos de actuación hacia los cuales
dirigir nuestro esfuerzo.32

Segons altres documents similars, al febrer de 1973 hi havia CS als barris
de Casc Antic, Eixample, Sant Gervasi, Guinardó, Gràcia, Horta, l’Hospitalet,
Sagrada Família, Sants, i Zona Franca, mentre que el novembre de 1974, a
una assemblea de CS de barris de Barcelona hi van assistir delegats del Gui
nardó, Poble Nou, Nou Barris —on hi havia grups a la Guineueta, Trinitat Nova,
Ciutat Meridiana, Torre del Baró i Verdum—, Poblesec, Sagrada Família, Horta
Centre, l’Hospitalet, Sants i Eixample. El 1976 a pràcticament tots els barris
de la ciutat hi havia una CS. Aquestes comissions de barri es reunien en un
organisme de coordinació que les representava a totes, i aquest, al seu torn,
participava regularment de les reunions de coordinació de la Comissió Central
de Solidaritat de Barcelona.

El suport material i anímic
L’objectiu d’ajudar als represaliats i les seves famílies es va complir amb escreix,
a tenor de les nombroses relacions de moviments de caixa aportades per les
diferent CS en el seus butlletins i opuscles. En aquests escrits es detallen, fins
a l’últim cèntim, l’origen i la destinació dels fons recaptats. Entre els conceptes
d’entrada més habituals d’aquestes caixes de resistència hi havia donacions de
particulars i d’organitzacions (catalanes però també d’altres parts de l’Estat i in
ternacionals), col·lectes efectuades a nombroses empreses i parròquies, venda
de bons i objectes d’artesania, ingressos per actes culturals, rifes, etc. Quant a
les sortides, es repartien entre els ajuts directes als presos, la cobertura de les
despeses de judicis (bàsicament pagament de fiances i multes, ja que la majoria
d’advocats no cobraven honoraris, o no els oficials), aportacions a caixes de re
sistència d’empreses en conflicte (de nou, catalanes, però també d’altres zones
de l’Estat), ajuda als exiliats i, fins i tot, «Quinina para el Vietnam». Heus aquí un
exemple qualsevol corresponent a 1972:

32. AHCONC, Fons Associacions de solidaritat, C47-9. «Solidaritat en barrios de Barcelona, Extra V».
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Movimiento de la caja de solidaridad de Barcelona. Meses enero, febrero y marzo.
ENTRADAS

SALIDAS

Saldo 1971

18.100

A familiares de presos

63.100

Parroquias

64.166

A abogados de presos

26.000

Comunidades cristianas

18.300

Comidas prisión

7.500

Papelera Española

5.000

Enviado al Ferrol

30.000

C.S. Badalona

5.000

Entregado a empresa ALDAI

15.000

Tarragona

2.500

Entregado a empresa Fenwich

Individuos

3.900

Entregado a empresa LAFORSA

10.000

5.000

Individuos extranjero

13.100

Entregado a empresa CITESA

10.000

Colegios profesionales

10.000

Entregado a empresa Clausor

25.000

1.325

Entregado a empresa Clausor

17.726

Entregado a Mineros Balsareny

5.000

Cuotas
Venta de objetos
Para el Ferrol
TOTAL

268.105
25.200
434.121

Entregado a Mineros Sallent
Facturas
TOTAL

5.000
15.230
234.556

Al mateix butlletí figuren balanços similars de les comissions de Sants, Ma
taró, Badalona - Santa Coloma, Granollers, Rubí i «un poble del Vallès», amb
quantitats més baixes.33
Teresa Domènech va formar part de la comissió que es reunia clandestina
ment en un pis propietat de la parròquia al passeig de Sant Joan. Setmanalment,
una desena de dones es coordinaven per recaptar diners per als presos polítics
venent objectes d’artesania entre persones de confiança sensibilitzades pel tema
i difondre informació sobre persones detingudes i acomiadades per la seva ac
tivitat política.34 Els diners que es recollien es guardaven al bisbat per motius de

33. Solidaritat, 15, Barcelona, març de 1972.
34. Entrevista a Teresa Domènech, 27 de novembre de 2017.
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seguretat, però també perquè mai ningú pogués dir que els del PSUC —el partit
amb més militants dins el moviment— es quedaven els diners.35
Malgrat que les condicions de vida en presó havien millorat respecte de les
penoses situacions de massificació, epidèmies i fam crònica dels anys quaranta i
cinquanta, continuava essent del tot necessària l’ajuda externa per complementar
una dieta molt pobra i escassa, així com per aconseguir productes bàsics que no
es trobaven als economats de les galeries. Per aquest motiu, les CS informaven
de la forma en què es podien fer arribar a l’interior de la Model, per als homes,
i la Trinitat, per a les dones, o a altres centres penitenciaris de tota la península,
aquests productes. De menjar es recomanaven els aliments frescos, la llet, el cafè
en pols i les conserves, però sempre evitant els recipients de vidre i col·locant
les llaunes en un paquet a part amb un màxim de tres unitats; de productes de
neteja, tots els que no continguessin alcohol; el tabac només estava permès
entrar-lo a la presó d’homes; i el menjar casolà es podia preparar al domicili i
portar-lo en una carmanyola o bé encarregar-lo a un bar que estava davant de la
Model, fet que a pesar del preu més elevat suposava un avantatge perquè podia
arribar calent als seus destinataris, sempre que els funcionaris no demoressin a
propòsit l’entrega, com denunciaven alguns familiars.36
A més d’aquest tipus d’ajut, les CS van ser fonamentals per mantenir una co
bertura sanitària i social entre les famílies que tenien algun membre, especialment
el cap de família, a la presó. Gràcies a la seva intercessió, els infants necessitats
de tractament mèdic van ser atesos en clíniques privades sense cap cost per a
les famílies, i molts nens i nenes van ser enviats a passar els estius de colònies a
França, Romania, la República Democràtica Alemanya o Itàlia gràcies a la mediació
dels sindicats de treballadors d’aquests països o el Secours Populaire Français,
entre d’altres. Una pràctica que, com veurem més endavant, tindrà continuïtat
gràcies a les relacions que l’Associació Catalana d’Expresos Polítics mantindrà
amb aquestes organitzacions.
A banda del suport econòmic, material i assistencial a les persones repre
saliades i les seves famílies, les comissions de solidaritat, o comissions cíviques
de solidaritat, com també signen alguns materials a partir del 1973, van dedi

35. Entrevista a Adonio González, 15 de setembre de 2017.
36. AHCONC, Fons Associacions de solidaritat, C47-8. «Solidaritat. Normas para la confección de
paquetes».
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car una part molt important del seu treball a difondre la situació de vulneració
sistemàtica dels drets fonamentals que es va produir durant els últims anys de
la dictadura. Els seus butlletins i opuscles —des d’aquells primers exemplars
que no passen de quatre fulls mecanografiats fins a les versions més extenses
i elaborades de finals de 1976 i primers de 1977, en què desapareix el rastre
documental— constitueixen un aparador de primera magnitud de les accions
de la policia, els tribunals i els funcionaris de presons en contra de la dissidència
i la subversió política. Denúncies de detencions, tortures, imposició de multes i
penes de presó, trasllats a cel·les de càstig i morts en manifestacions al carrer,
van poder sortir a la llum gràcies a les CS. Tan sols un parell d’exemples: a finals
de 1971, el butlletí de la CS de Barcelona informa de les gestions realitzades
per la família de Narciso Julian Sanz per aconseguir la seva llibertat condicional
després de dinou anys ininterromputs de condemna —a més d’altres sis, com
plerts després de 1939—.37 Julian seria, només quatre anys més tard, un dels
impulsors de l’Associació. També va ser publicat, gràcies a la xarxa de contactes
establerta al voltant de la CS, el dossier Téllez, amb les imatges del cos d’aquest
treballador de Santa Coloma de Gramenet salvatgement torturat per la Guàrdia
Civil a finals de 1975.38

L’organització interna i la repressió contra el moviment
El creixement que es va produir al llarg de la primera meitat dels anys setanta i
la gran quantitat i diversitat d’actuacions que es duien a terme va fer necessari
que la Comissió s’organitzés internament. El seu organigrama no va ser, proba
blement, una creació conscient i planificada des de zero, sinó que es devia anar
modulant en funció de les necessitats, i tampoc és segur que estigués fixat, ja
que es poden trobar diferents versions en funció del document i la data exacta.

37. AHCONC, Fons Associacions de solidaritat, C47-7. Comissió de Solidaritat de Barcelona,
«BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE SOLIDARIDAD», 18 d’octubre de 1971.
38. «La foto del Téllez torturat la vaig aconseguir jo a través de Toni Borràs, metge que va ser el
cap d’urgències de l’Hospital Clínic durant 25 anys i que va ser subdelegat de medecina al Sindicat
Democràtic d’Estudiants en el moment en què el Roberto Rodríguez era el delegat i el que et parla
el delegat d’enginyers. El vaig convèncer que la foto era possible i que ningú sabria qui l’havia fet,
i ara ho dic perquè és difunt i perquè abans de morir ja em va dir que ho podia dir. Aquesta foto és
la que va arribar a Montserrat i amb la que van imprimir el butlletí clandestí, en aquells moments,
però a més a tot color, que va fer un impacte…». Entrevista a Quim Boix, 13 de novembre de 2017.
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Bo solidari a favor de les persones represaliades durant les manifestacions pro amnistia del
1 i el 8 de febrer de 1976 a Barcelona. AHCONC, Fons Associacions de solidaritat, C47-26.

En qualsevol cas, a mitjans de 1976, es distingirien els següents grups de treball
coordinats per una comissió central:
— Econòmic: portava l’estat de comptes i la caixa central de les CS, dis
tribuïa les ajudes econòmiques acordades per la Comissió Central i re
collia les aportacions que arribaven dels barris i comarques, així com les
aportacions nacionals i estrangeres i les d’organitzacions locals (col·legis
professionals, associacions de veïns, artistes, etc.).
— Internacional: mantenia el contacte amb les organitzacions d’altres països
que ajudaven als represaliats polítics.39

39. Comitè d’Acción Fuego (Holanda); Amnistia Internacional (Anglaterra); Comité d’Information
et de Solidarité Avec l’Espagne (CISE, França); Secours Populaire Français (França); Comitè Ajuda
Presos Polítics i Socials d’Espanya (Alemanya Federal); Comitato Espanya Líbera (Itàlia); Brigadistes
Abraham Lincoln (EUA); Comitè pro-Espanya (Suècia); i altres grups i persones a Canadà, Bèlgica,
Mèxic, Argentina, Veneçuela, etc.
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— Presons: confeccionava el cens de presos, condemnats i detinguts, amb
adreces de familiars, dades processals i altres d’interès; també recollia
les necessitats a les diferents presons (llibres, menjar, diners, roba, medi
cines, etc.) i redactava els informes i dossiers sobre la situació a l’interior.
— Butlletí: recollia la informació que enviaven les diferents CS i preparava
l’edició de l’òrgan de comunicació del moviment.
— Colònies: organitzava les estades dels fills i filles de detinguts, acomia
dats i presos a les colònies que patrocinaven organitzacions estrangeres
solidàries.
— Drets humans: s’encarregava de la visita a familiars de persones preses,
lliurament de paquets i enviament de girs.
— Relacions ciutadanes: es tractava d’una reunió oberta de la CS a la qual
podia acudir qualsevol persona que necessités ajuda (familiars de presos,
fàbriques en lluita, acomiadats, etc.) o bé que vulgués establir contacte
amb la Comissió o informació sobre fets repressius. També mantenia el
contacte amb organitzacions de masses i entitats de drets humans, col
legis professionals, associacions de veïns, Pax Christi, Justícia i Pau, etc.
— Plàstics: mantenia el contacte amb artistes (pintors, ceramistes, grafistes,
escultors, etc.) que donaven obres per a la seva reproducció en postals
solidàries i cartells, per a la venda per recaptar fons, o l’organització d’ex
posicions a l’estranger.
— Festivals: s’encarregava de l’organització dels festivals, recitals i actes
culturals, en què participaven nombrosos artistes solidaris amb la causa
dels presos polítics i que servien per recaptar diners.
— Coordinadores de barris, comarques i universitats: reunien a les CS de
cadascun d’aquests àmbits per tal de mantenir una relació fluïda amb
els organismes centrals.
Qui formava part d’aquests grups? «Si abans, de cada deu presos que sortien,
un es reintegrava a la lluita. Gràcies al moviment de Solidaritat, de cada deu, nou
tornaven».40 Aquesta va ser una de les grans aportacions de les CS, l’enfortiment
del moviment d’oposició. Però les CS o, simplement, Solidaritat, no estaven in
tegrades principalment per expresos polítics. Si el nucli inicial estava format per

40. Entrevista a Adonio González, 15 de setembre de 2017.
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persones d’església amb forta projecció social, tal com ja s’ha vist, aviat s’hi van
incorporar militants de CCOO i el PSUC, que juntament amb els anteriors van ser
els col·lectius més nombrosos, però en cap cas els únics. Les persones membres
de les CS, de forma permanent o a través de col·laboracions puntuals, provenien
de diversos estrats socials i sectors professionals, amb un fort component obrer i
una presència determinant de dones. Tanmateix, la clandestinitat obligava a l’ano
nimat, fet que dificulta obtenir un perfil tipus dels seus membres o res semblant a
un cens. En un llistat de més de cent-cinquanta noms elaborat, dècades després,
per Adonio González, qui va pertànyer al grup de festivals, consten advocats i
advocades, artistes i cantants i els seus mànagers, intel·lectuals i representants
d’entitats culturals, metges i metgesses, gent de món del cinema, artistes plàs
tics, gent d’església, professors i professionals liberals de tota mena. Tanmateix,
aquesta llista no inclou els milers d’homes i, sobretot, de dones anònimes que es
van arriscar a sofrir repressió per ajudar a altres represaliats.
Que la militància a les CS no era una activitat innòcua des del punt de vista
policial i processal pot confirmar-ho el mateix Adonio González, qui l’abril de 1973
va ser detingut, brutalment colpejat i empresonat durant vuit mesos quan esperava
a la catedral de Barcelona els seus contactes per celebrar una reunió amb delega
cions de CS de tot Catalunya. Sota l’acusació d’associació il·lícita per pertànyer a
les «Comisiones de Solidaridad de Cataluña», el fiscal del Jutjat d’Ordre Públic li
demanava una pena de set anys de presó per ser reincident (tres anys per als seus
cinc companys de caiguda). El judici, previst per al setembre de 1976, no es va
arribar a produir per l’aplicació del decret d’amnistia del juliol d’aquell mateix any.41

Dissensions internes i sortida a la llum
Francisco Martínez Hoyos, un dels pocs autors que ha estudiat l’evolució de
les CS, afirma que a pesar dels intents d’unitat d’acció per sobre d’ideologies
i tendències polítiques, amb el pas del temps i l’acarnissament de la repressió

41. Juntament amb González van ser detinguts Fèlix Badia i Pujol, de Manresa, Marià Cabuti i
Costa, de Calella, M. Josep Trigo i Guerrero, de Girona. Dies després van caure, arran de la detenció
dels primers, Pere Font Barceló i Ginés Rodríguez Sánchez. Solidaritat, 1, Època II, Mataró, juliol de
1976. El germà de Fèlix Badia, Joan, també va ser detingut i torturat per la seva vinculació amb la
CS de Manresa. El seu testimoni a <http://www.memoria.cat/presos/es/content/todos-los-videos
de-entrevistas-presos#joan_badia> [Data consulta: 10 de novembre 2017].
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de l’Estat, la solidaritat va degenerar en una eina de proselitisme polític. Aquest
judici es basa en un document del 1975 de la Unión Sindical Obrera (USO) en
el qual s’acusa al PSUC d’eliminar noms de les llistes de presos que havien de
rebre l’ajut de les CS, un extrem que Remei Ramírez, secretària de la primera
CS de Barcelona des del 1969, va confirmar a aquest autor en una entrevista.
La mala maror al si de la Comissió de Barcelona, la més important de totes,
sembla fora de qualsevol dubte a tenor del que explica un «Document confidenci
al» elaborat el gener de 1976 per part dels sectors de l’Església presents a la CS.
Segons aquest informe, l’arrel del problema es trobava en el fet que «teòricament
cada grup de treball té una total autonomia, però un posterior anàlisi, ens ajuda
a veure les vinculacions polítiques de cascun». Així, el grup econòmic estaria
vinculat principalment a la USO, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
i l’Església; l’internacional, a Convergència Socialista de Catalunya (CSC), CDC i
els carlins; el de presons, al PSUC i Cristians pel Socialisme; el de drets humans,
a CDC, CSC i l’Església; el del butlletí, al PSUC i joves independents; el de fes
tivals, al PSUC i altres filiacions comunistes; el de plàstics i colònies, al PSUC; la
coordinadora de barris, al PSUC i independents, tot i que el document especifica
que «caldria però analitzar en les diferents coordinadores cada barri o comarca
on hi ha gent no aliniada, o bé es fan treballs molt esporàdics»; la coordinadora
de comarques, a la USO, el PSUC i d’altres; i la coordinadora d’universitats, al
Moviment Comunista d’Espanya (MCE), el Partit del Treball d’Espanya (PTE),
trotskistes i d’altres.
Al marge de la composició exposada —continua el document—,
existeix una super-estructura, encarnada per una persona especialment dedicada
a aquest treball per el PSUC, que monopolitza el protagonisme de les iniciatives
dels diferents grups de treball, sense que estigui enquadrat en cap grup especí
fic, i que s’erigeix en director i coordinador de les reunions de la central i de les
relacions amb d’altres entitats ciutadanes.
Cal dir que la dedicació plena i gairebé en exclusiva d’aquesta persona do
na un dinamisme al treball que cal reconèixer, però al mateix temps, de fet, ha
portat a que moltes persones ben disposades a treballar i vinculades en d’altres
grups que no són PSUC, que no disposen ni del temps ni dels mitjans que té
aquest alliberat, s’hagin anat apartant al veure’s utilitzats o exclosos, sense que
en cap moment, cap altre grup o entitat, a través d’una persona autoritzada,
hagi afrontat aquest fet d’una manera clara i decidida.
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Però el conflicte obert es manifestaria a partir de la vaga de la SEAT de l’octubre
de 1974, «degut a que diners que eren entregats a Solidaritat, anaren a una caixa
paral·lela, controlada per CO [CCOO]. Des d’aleshores aquest fet de la distribució
de diners donats expressament per Solidaritat es repeteix d’una manera freqüent».42
A partir del moment en què el règim va intensificar encara més la repressió, amb
l’aprovació, a finals d’agost, del decret llei antiterrorista que permetria les cinc exe
cucions d’un mes més tard, es produiria, segons aquesta anàlisi, un augment del
grau d’absentisme a les reunions, fet que va moure el grup de presons a redactar
un document autocrític sobre la dinàmica de funcionament interna:
Al mateix temps el PSUC, prepara i llença el document titulat «Ha llegado la
hora de organizar abiertamente la Solidaridad. El trabajo de Solidaridad, trabajo
político», marcant així la línia que al seu parer havia de seguir la Comissió Cívica
de Solidaritat de Barcelona.43

Aquesta proposta de sortida de la clandestinitat incloïa aconseguir subscripcions
públiques als llocs de treball, barris, parròquies o associacions per ajudar a les famílies
dels represaliats; organitzar actes —revetlles, sortejos, exposicions, etc.— que perme
tessin recaptar diners i «la toma de conciencia de nuevas masas populares»; difondre
notícies sobre la repressió en mitjans de comunicació o a través d’organismes inter
nacionals; recollides de signatures acompanyades del carnet d’identitat; entrevistes
amb les autoritats en les quals «se exigen tomas de posición públicas basadas en la
información que se les proporciona», i, en suma, tot un seguit d’accions, moltes de
les quals ja s’havien estat fent, però que a partir d’aleshores havien de ser públiques,
obertes i notòries com a desafiament a la repressió.44 Per als militants d’altres grups,
aquest document, a més d’una deslleialtat, suposava «un execrable menyspreu cap
a les mesures de seguretat que s’han portat en tot moment».45
42. AHCONC, Fons Associacions de solidaritat, C47-8. «Anàlisi de Solidaritat. Document
confidencial», Barcelona, gener de 1976. Subratllat de l’original.
43. Ibíd.
44. «Ha llegado la hora de organizar abiertamente la Solidaridad», document signat per «un grupo de
militantes y simpatizantes del Partit Socialista Unificat de Catalunya, que trabajan para Solidaridad».
Citat a Martínez Hoyos (2010).
45. «Resposta al document titulat “Ha llegado la hora de organizar abiertamente la Solidaridad”». Full
signat per «membres actius de Solidaritat, militants de diverses organitzacions cristianes, polítiques
i sindicals». Barcelona, novembre de 1975. Citat a Martínez Hoyos (2010).
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Així és com, entre novembre de 1975 i gener de 1976 —just en el moment,
per cert, en què s’estava preparant la constitució de l’Associació d’Expresos
Polítics—, es convoca una assemblea general amb els documents generats pel
grup de presons i els militants del PSUC per decidir quin rumb prendre, si seguir
en la clandestinitat o fer-se visibles. El que va passar, però, és que «sense espe
rar els acords d’aquesta assemblea general que es prepara, la CCSB [Comissió
Cívica de Solidaritat de Barcelona], sota la direcció del PSUC posa en pràctica
l’organització oberta de Solidaritat». Una actuació que es va començar a plasmar
en quatre punts:
1) la visita d’una delegació del Secours Populaire Français, que es va acompanyar
d’una xocolatada per a fills de represaliats i una roda de premsa en què es va
donar a conèixer la CCSB «vinculada a dues persones del PSUC, juntament
amb la invitació i intervenció de plataformes no unitàries, com Comissions
Obreres, sense consulta prèvia a la Comissió Central de Solidaritat».
2) la visita d’«Acción Fuego» d’Utrecht, que degut a la convocatòria oberta va
acabar amb un membre de Solidaritat i tres persones holandeses detingudes,
que finalment van ser acompanyades a l’aeroport per la policia.
3) la convocatòria pública —amb sol·licitud de permís governatiu— d’un acte
titulat «Convergencia musical», que podria ser utilitzat pel PSUC «com a ma
nifestació pública posterior de que ells controlen i promouen actes d’altres
grups polítics».
4) la disponibilitat d’un pis al carrer Nàpols o Lepant, on es volia crear el despatx
públic de Solidaritat i que vindria a substituir el despatx actual de la vicaria
obrera.

Davant d’aquesta situació, els redactors de l’anàlisi formulaven les següents
conclusions:
a) En la propera assemblea general es decidirà si s’organitza obertament Soli
daritat. És a dir si com sembla, tota l’organització queda en mans del PSUC.
b) Si s’ha de seguir com fins ara, cal parlar de la possibilitat:
– Alliberar parcial o totalment algun membre capaç de donar-hi dinamisme
– Enquadrar nous militants de diversos grups polítics o sindicals amb temps
disponible (estudiants, etc.)
c) Per part de l’Església (Vicaria), es demana una presa de posició clara i deci
dida. Cal un pronunciament net.
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d) Queda la possibilitat d’organitzar «nostra solidaritat» en base a una alter
nativa presentada com a hipòtesi de treball sota el nom de «SOLIDARITAT
INTERNACIONAL». Cal però observar el perill que això sigui utilitzat a nivell
polític per dir que els grups tolerats com CDC, CSC, USO, UDC… trenquen
la plataforma unitària i es separen dels grups «prohibits» com PC, PSUC,
MCE, PTE…
e) És evident, que son «ells» els que estan produint el trencament, o millor l’han
ja produït, i esperen la nostra reacció. D’ací la importància d’un pronuncia
ment de l’Església.46

Tal com apuntava l’informe, al cap de poc temps les comissions de solidaritat
van emergir públicament com a organització d’ajuda als represaliats. Les massives
manifestacions de començaments de febrer a Barcelona a favor de l’amnistia i la
multitud d’accions reivindicatives que les van seguir —entre les quals, la petició de
legalització davant del Govern Civil de l’Associació, de la qual veurem els detalls
en el proper capítol—, és segur que devien decantar la balança cap a una pressió
oberta i explícita a favor dels presos polítics i els represaliats. A començaments
d’abril el seu nom figura com l’organitzadora d’una roda de premsa per informar
del trasllat a Barcelona del cos d’Oriol Solé Sugranyes, mort per la Guàrdia Civil
a la frontera navarro-francesa després d’haver-se fugat de la presó de Segòvia
juntament amb altres vint-i-vuit presos polítics, pertanyents majoritàriament a
ETA.47 Tres mesos més tard, la premsa informa que les CS de Catalunya van
celebrar una assemblea per debatre noves formes de lluita contra la repressió. A
la reunió, en què van participar onze comissions dels barris de Barcelona, cinc
comissions de comarques, nou comissions de grups de treball, dues comissions
catalanes i una d’internacional com a observadora, es va decidir emprendre una
campanya de lluita en contra del processament d’Adonio González, previst per
a finals de setembre.48
Que ja no hi havia marxa enrere en la visibilització de la lluita contra la re
pressió ho certifica la constitució de l’Associació de Familiars de Presos Polítics
(AFAPP), un col·lectiu que s’havia cohesionat entorn de la Comissió de Soli

46. «Anàlisi de Solidaritat…», op. cit. Subratllat de l’original.
47. La Vanguardia, 7 d’abril de 1976.
48. La Vanguardia, 23 de juny de 1976.
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daritat i que aleshores va adquirir entitat pròpia. Els familiars de les persones
preses per motius polítics —moltes menys que un any enrere, però encara al
voltant de mig centenar originàries de Catalunya— a tot l’Estat van establir-ne
la seu al número 32 de la ronda de Sant Pere, on el 4 de novembre de 1976
van presentar la campanya «Per Nadal tots a casa», al mateix temps que in
formaven la premsa dels tràmits engegats per demanar-ne la legalització. 49
Tot i les enormes diferències entre l’etapa de clandestinitat i la de tolerància
de les CS, que comença el 1976, com assenyalen diversos militants, els seus
membres van continuar sent objecte de persecucions, encara que els efectes
fossin menys dramàtics. Menys de deu dies després d’aquella roda de premsa,
tenir material relacionat amb la CS i uns pòsters dels fets de Vitòria (l’assalt de
la policia armada a l’església de Sant Francesc d’Assís, de la capital alabesa,
on tenia lloc una assemblea de treballadors, i que es va saldar amb 5 obrers
morts i 150 ferits de bala) va ser motiu de detenció per a Joan Pons Rovira,
pare del militant empresonat del MIL Josep Lluís Pons Llobet i actiu membre
de l’Associació de Familiars, després que la policia escorcollés una botiga de
la seva propietat.50

La dissolució de les CS
Durant la segona meitat del 1976 el nombre de presos polítics va anar en marcat
descens gràcies a l’aplicació de l’amnistia del juliol de 1976, més encara a partir
de les noves mesures de gràcia del març de 1977. Tanmateix, les CS i l’AFAPP
van continuar donant suport explícit a la seva excarceració. Per exemple, amb
relació a la setmana pro amnistia convocada al maig al País Basc, d’on eren pro
vinents la majoria de presos polítics que quedaven entre reixes, o al juny, quan
els pares de Pons Llobet van iniciar una vaga de fam en demanda de l’amnis
tia.51 Però aquesta seria una de les últimes accions en les quals les CS van ser
presents. El moviment per l’amnistia, que havia assolit la seva màxima intensitat
durant la primera meitat del 1976, feia mesos que havia començat a recular a

49. La Vanguardia, 5 de novembre de 1976. En algunes referències figura com Associació de Familiars
i Amics de Presos Polítics.
50. La Vanguardia, 14 de novembre de 1976.
51. La Vanguardia, 14 de juny de 1977.
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Catalunya. Aleshores la tolerància governativa cap a la majoria de partits polítics i
organitzacions sindicals era notòria —encara que no per a totes, ja que el febrer
de 1977 va haver una important caiguda de militants de la CNT a Barcelona,
acusats de voler reconstituir la FAI—, i pocs mesos després la legalització de la
majoria d’organitzacions certificaria el canvi d’etapa:
Jo vaig discrepar amb la direcció del partit quan ens van dir que havíem de
dissoldre les Comissions de Solidaritat. I evidentment era algo en el que Joan
Carrera i la gent catòlica també hi estava d’acord. Jo em vaig trobar en una
situació en què em vaig quedar en minoria, bé, de fet no sols jo, la mare del
que van matar… l’Oriol… Solé Sugrañes i algú altre no estaven d’acord perquè
clar, el seu fill estava detingut encara, i també n’hi havia d’altres. Però és clar,
el PSUC volia diferenciar-se dels comunistes que havien utilitzat la violència,
i la forma de diferenciar-se era dir: «ja no hi ha presos polítics, perquè la am
nistia i el no sé què, doncs ja està». Home, espera, s’hauran equivocat, jo no
coincideixo amb el seu mètode, però són presos polítics, han lluitat per idees
polítiques, no han anat a fer mal i encara que hagin fet mal, els seus objectius
eren polítics, no eren ni matar, ni robar ni els delictes comuns, per tant… Però
és clar, si la majoria diu que es dissol, si l’aparell del partit, que no deixava de
ser un element que ajudava a moltes tasques, diu que no, pues bueno, jo vaig
acatar la decisió col·lectiva. Però m’en vaig anar a casa, com si diguéssim,
deixant una feina a mitges. Una decisió que em va saber greu en lo personal,
perquè creia que no s’havien d’haver dissolt les Comissions de Solidaritat, a
pesar de que el Guti i altres diguessin que sí. […] Inclús teníem un local petit a
Ronda Sant Pere i el vam deixar, ara no recordo si després el va agafar el PCC,
però bueno, és igual, el cas és que vam deixar de pagar el lloguer perquè no
tenia ja sentit, perquè s’ha dissolt l’organització.52

Teresa Domènech es manifesta en un sentit molt similar. Un dia algú del partit
els va convocar per entregar tota la documentació que cadascú tenia a casa seva
i mai més en va tornar a saber què se n’havia fet.53
L’octubre de 1977 es va aprovar la Llei d’amnistia, amb la qual desapa
reixerien, oficialment, els presos polítics de les presons de l’Estat, i les CS
van deixar de tenir sentit. L’aportació a la lluita contra la dictadura d’aquesta
52. Entrevista a Quim Boix, 13 de novembre de 2017.
53. Entrevista a Teresa Domènech, 27 de novembre de 2017.
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plataforma transversal d’ajuda als represaliats polítics havia estat cabdal, però
a partir d’aleshores l’experiència acumulada es convertiria ràpidament en una
relíquia del passat, que els nous militants incorporats en democràcia no van
saber valorar:
La llàstima és que tot això és va perdre per un problema, però també perquè
no es va valorar prou la documentació aquella. Eren centenars de fitxes que
teníem al Carrer Ciutat [seu del PSUC], al sòtan, i un dia va haver-hi una inun
dació, es va mullar i es va haver de tirar tota. No es va pensar en secar-ho, o
recuperar-ho… va anar tot directament al contenidor de les escombraries. Hi
havia caixes plenes que les vaig portar jo personalment. Era un moment en què
el vuitanta o el noranta per cent del partit era gent nova, que no havia viscut el
passat de l’antifranquisme, i no valorava prou el que tenia allà. Pensa que en
clandestinitat, durant el franquisme, a Badalona, no devíem ser més de 30 o 40
persones, com a molt. I quan van legalitzar el partit, vam ser més de 2.000…
va ser una explosió.54

54. Entrevista a Adonio González, 15 de setembre de 2017.
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Durant la segona meitat de 1975, abans i tot de la mort de Franco, el moviment
de solidaritat cap als presos i represaliats polítics va transitar de la clandestinitat
a l’acció pública. En aquest procés s’ha de contextualitzar la creació formal de
l’Associació Catalana d’Expresos Polítics, pocs mesos després. A les portes del
canvi polític que forçosament s’havia de produir després de la imminent mort
del dictador, un grup d’expresos polítics van fer de la seva condició personal un
nou actiu per al moviment a favor de l’amnistia. L’ACEP no naixeria com una de
rivació de les CS ni de cap altra iniciativa en favor dels represaliats polítics, per
més que existís una clara línia de relació entre totes elles —com han destacat els
seus propis membres a l’hora de narrar-ne els orígens—,55 ni amb la pretensió
de substituir-les, sinó de complementar-les:
No teníem una relació directa entre Comissió de Solidaritat i l’Associació d’Ex
presos, entre d’altres coses perquè l’Associació és posterior, però sí que els que
érem de les dos coses doncs passàvem informació, coincidíem en tot i no hi havia
discrepància, però eren feines diferents. Evidentment els expresos eren solidaris,
però la feina de solidaritat la muntàvem des de la Comissió.56

55. Associació Catalana d’Expresos Polítics. Notícia de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics.
Barcelona: ACEP, 2004, p. 7-10.
56. Entrevista a Quim Boix, 13 de novembre de 2017.
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La concreció de la idea
No és fàcil establir la data precisa en què un grup d’antics presos polítics es van
decidir a crear l’Associació, perquè, probablement, no fou un dia concret el que
va començar a prendre forma una idea que venia de lluny:
Quan un grup d’expresos, alguns que havíem passat per Solidaritat i d’altres que
no, vam parlar de formar un grup estable, el primer local on ens vam reunir va
ser al carrer Jonqueres, al local dels carlins, poc després vam passar a la llibreria
dels Claretians, al carrer Bruc, per sobre de la plaça Urquinaona. I després al
despatx del Portal de l’Àngel. Allà ja ens vam constituir com associació. Vam fer
els estatuts, però mai ens van legalitzar; funcionàvem de manera alegal.57

La primera referència documental conservada entre els papers de l’ACEP que
indicaria una activitat més o menys regular a càrrec d’un nucli estable de persones
és un telegrama del 20 de juny de 1975 dirigit al president del Consell de Minis
tres —Carlos Arias Navarro— en el qual un grup d’expresos polítics sol·licitaven
la retirada de les condemnes a mort pendents d’execució i l’abolició de la pena
capital de les jurisdiccions especials. Signaven la petició Juan Antonio Cuadrado
Diago, Narciso Julian Sanz, Antonio Campos Crespo, Jorge Conill Vall, Manuel
Moreno Mauricio, Ambrosio Ortega Alonso, Josep Solé Barberá, Julian Hermoso,
Antonio Rosel Croz, Antonio Conca i Narciso González Rafael, tots ells antics
condemnats a mort i amb llargues condemnes a presó a les seves espatlles.58
El 14 d’agost, Juan Antonio Cuadrado, Narciso Julian, Antonio Campos i
Jorge Conill tornen a estampar la seva rúbrica al peu d’una carta a un director
de diari, del qual desconeixem la capçalera. En la seva missiva feien referència a
les declaracions del ministre de Governació, Manuel Fraga, durant el funeral d’un
Guàrdia Civil mort uns dies abans a mans del FRAP, quan va criticar durament els
que defensaven l’abolició de la pena de mort. Els excondemnats a la pena capital,
però, rebutjaven la violència terrorista amb la mateixa contundència que la pena
de mort a mans de l’Estat, perquè «arrogarse el derecho de arrancarle la vida a
un ser humano no es patrimonio de nadie cualesquiera que sea la circunstancia».

57. Entrevista a Adonio González, 15 de setembre de 2017.
58. D’ara en endavant, si no s’indica el contrari, l’origen de la documentació relacionada amb l’ACEP
és l’Arxiu de la mateixa entitat, conservat a la seva seu de la Via Laietana. Pel que fa als noms, s’ha
respectat la forma en què estan escrits a la documentació citada.
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El mateix dia, els mateixos quatre expresos van dirigir-se per carta a Thomas Jo
nes, un advocat membre d’Amnistia Internacional (AI) que setmanes enrere havia
intentat visitar en nom de l’associació humanitària la presó de Basauri (Bilbao),
sense que les autoritats espanyoles li permetessin entrevistar-se amb els presos
polítics reclosos. A més de felicitar a Jones i a AI per la seva perseverança, els
antics reclusos catalans manifestaven que
hasta tal extremo llega esta preocupación que en la mente de muchos ha ges
tado la creación de una Asociación Nacional de Ex Presos Políticos en defensa
de los derechos humanos que atañen al hombre y, cuya gestación ha tomado
tal cuerpo que ya no se duda su promoción y se intenta llevarla a efecto con la
legalidad que el caso requiere.

La carta, que acaba demanant el suport d’AI en la campanya per l’abolició de
la pena de mort i l’amnistia total com a pas necessari per a la reconciliació nacio
nal, no dona més detalls sobre l’estat en què es trobava el projecte d’associació
d’exreclusos, però deixa ben clar que a mitjans de 1975 la intenció ja era ferma.

Telegrama signat per diversos expresos polítics sol·licitant la concessió d’una amnistia total al
Rei, 6 de desembre de 1975. Arxiu ACEP.
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Menys de tres setmanes més tard, el 7 de setembre, una vintena d’expresos
polítics, alguns dels quals signants de les anteriors peticions de clemència, repe
tien la seva demanda adreçant-se al generalísimo Franco en persona:
Excmo. Señor
Jefe del Estado Español
Los abajo firmantes, ex presos políticos, muchos de ellos conmutados en
su día de la máxima pena, como mejor proceda en derecho solicitan de su alta
magistratura el indulto de los condenados a la pena de muerte sin que, por otra
parte, este escrito tenga otro matiz que el de puramente humanitario.

I el 25 de setembre repetien la seva petició dirigint-se a l’encara príncep,
Juan Carlos de Borbón.
La campanya de pressió duta a terme pels excondemnats a mort per aconseguir
l’indult no havia estat l’única ni la més important per intentar evitar el fatal desenllaç.
El papa Pau VI, el mateix germà del dictador, Nicolás Franco, i diversos primers
ministres havien demanat pública i privadament clemència al general Franco, però
aquest cop, en contra del que havia succeït cinc anys enrere amb les condemnes
a mort del judici de Burgos, el Consell de Ministres celebrat el 26 de setembre
només va indultar sis de les onze penes de mort i va donar «el enterado» als altres
cinc condemnats per consells de guerra que estaven pendents. La matinada del
27 de setembre els militants d’ETA Jon Paredes Manot, «Txiqui», i Angel Otaegi
van ser afusellats a Cerdanyola del Vallès i Burgos, respectivament; mentre que
José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz i Xosé Humberto Baena Alonso,
membres del FRAP, queien abatuts per les bales a Hoyo de Manzanares (Madrid).
El fracàs d’aquesta reivindicació no va fer defallir als exrepresaliats polítics,
com prova un document mecanografiat conservat a l’arxiu de l’Associació titulat
«A los ex-presos políticos de Cataluña», datat a Barcelona l’octubre de 1975, en
el qual s’explica que
De la iniciativa de un amplio núcleo de ex-presos políticos de toda España ha
surgido la común voluntad de emprender las tareas de comunicación, gestión y
coordinación de esfuerzos con el objetivo de ir configurando una futura Asocia
ción de Expresos Políticos. […]
La razón de fondo de este propósito, tantas veces formulado desde el
cautiverio, surge del querer poder exteriorizar públicamente, cívicamente, colec
tivamente lo que, por encima de creencias, ideologías o diversidad de planteami
entos políticos, nos es común: el testimonio activo de nuestra firme voluntad de
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rechazar para nuestro país, hoy y siempre, toda situación política que no refleje,
por el concurso de instituciones plenamente democráticas, el sentir mayoritario
del conjunto de la sociedad. […]
Y, unido a este objetivo general, nuestra asociación deberá pretender inci
dir en otras tareas que expresan el común sentir de los expresos políticos. Así,
– exigir del poder político la promulgación de una Amnistía General, colabo
rando con cuantas iniciativas ciudadanas marchen en esta dirección, y abolición
de la pena de muerte.
– promover en la opinión pública la exigencia hacia el gobierno de adoptar
medidas necesarias para reformar el actual sistema penitenciario de carácter re
gresivo, despreocupado por la recuperación social de los delincuentes, económi
camente mal dotado y de cuyas lacras hemos sido testigos de excepción. A este
fin la Asociación debería interesar a jueces, abogados, criminólogos, psicólogos,
etc., a que conformaran una alternativa democrática a la actual práctica peniten
ciaria, aplicando los avances de la moderna ciencia social.
En este objetivo deberíamos incluir la consecución de un estatuto del Preso
Político que ofreciera garantías de respeto a su condición social. […]

Al costat de la data, figurava l’anotació manuscrita «Fer-ho en català» i a
continuació una llista de «Tareas a desarrollar»:
— Colocar dossiers y pliegos de formas en todos los centros posibles: des
pachos de abogados, vocalías sociales, comarcas, etc.
— Responsabilizar del control a un miembro de la asociación. La firma y el
carné de identidad. Llevar un control periódico de la recogida y una lista
que permita cierta coordinación.
— Recoger firmas de personas caracterizadas. Responsabilizar a alguien
de planificar entrevistas.
— Responsabilización en algunos profesionales de la tarea de recoger es
tudios sobre la problemática penitenciaria. Coordinarlos.
— Dirigentes obreros con cargo sindical podrían elaborar un documento de
adhesión con referencia a los dirigentes obreros encarcelados.
— Relación con Asociaciones de otros países. Recabar su apoyo.
— Interesar a la A. C. aún sin ligarse (¿) a ella [sic, segurament Assemblea
de Catalunya]
— Preparar las bases de una campaña de prensa. Interesar a algún periodista.
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Aquest document s’acompanya d’una primera versió dels estatuts, de la
qual destaquen els següents articles d’entre els referits a la seva organització:
ARTÍCULO 1. Se constituye en la ciudad de Barcelona una asociación que se
denominará Asociación de Ex presos por delitos comprendidos en el título 2º del
libro 2º del Código Penal Común y en los títulos 8º y 9º del tratado 2º del Código
de Justicia Militar.
ARTÍCULO 2. Son fines de la Asociación el promover las manifestaciones
culturales y científicas sobre el concepto de los delitos de opinión y políticos
y sentar las bases para hacer posible la reforma del sistema penitenciario, en
especial del Reglamento de Prisiones y el establecimiento del Estatuto del
Preso Político, así como la ayuda económica, moral, médica y de todo tipo al
preso político, a sus familiares y al ex preso durante el primer tiempo después
de su puesta en libertad.
[…]

Instància presentada per Joan Colomines en qualitat de president de l’Associació demanant
la seva legalització, 16 de febrer de 1976. Arxiu ACEP.

46

Capítol 2. Els primers anys de l’Associació

ARTÍCULO 22. Podrán ser miembros de la Asociación las personas mayores
de edad que de alguna manera tengan interés en servir los fines de la misma
y sean admitidas por la Junta directiva, la cual podrá otorgar el nombramiento
de miembro honorario a las personas que estime oportuno, a título meramente
honorífico, sin que lleve consigo la condición jurídica de socio.

Totes aquestes referències demostren amb solidesa que almenys sis mesos
abans de donar-se a conèixer, els futurs membres de l’Associació ja estaven tre
ballant de cara a la seva constitució formal. Mentrestant, però, s’havia produït la
tan esperada mort del dictador, després d’una llarga agonia de quasi dos mesos,
durant els quals no tenim cap notícia de la futura Associació.

L’indult reial
Dos dies després de la mort de Franco, Juan Carlos de Borbón va ser proclamat
rei. En la cerimònia davant les Corts franquistes va jurar adhesió als «Principios
Fundamentales del Movimiento» al mateix temps que afirmava que «la institución
que personifico integra a todos los españoles». Tanmateix, la promesa integradora
no es va traduir en l’amnistia que reclamaven les forces d’oposició i una bona part
de la societat civil organitzada, sinó en un indult general que recordava, en les
seves motivacions i el seu abast, als promulgats durant la dictadura.59 La diferèn
cia entre ambdues figures no és menor, ja que l’abast de cadascuna d’aquestes
mesures de gràcia és completament diferent. En l’àmbit jurídic, l’amnistia suposa
una derogació retroactiva de la Llei penal, amb l’efecte de deixar suprimida la
naturalesa delictiva dels fets. En canvi, l’indult només permet el perdó al penat
d’una part de la condemna o de la totalitat, i, arribat el cas, també dels que no
estiguessin encara condemnats. Però en l’àmbit simbòlic i polític, la diferència
era encara molt més gran. Si la promulgació d’una amnistia hauria estat un acte
de trencament amb el passat, l’indult era tota una declaració de la continuïtat
del règim franquista, tal com la ratificació de Carlos Arias Navarro al capdavant
del Govern va confirmar.
La mesura va suposar la commutació total de la pena per a les condemnes
inferiors a 3 anys, i reduccions de la meitat per a les penes d’entre 3 i 6 anys,

59. Decreto 2940/75, de 25 de noviembre, con motivo de la proclamación de S. M. Don Juan Carlos
de Borbón como rey de España (BOE 284, de 26 de novembre).
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de la quarta part per a les d’entre 6 i 12 anys, de la cinquena per a les d’entre
12 i 20 anys, i de la sisena per a les de més de 20. En quedaven excloses les
fixades per la commutació de la pena de mort, els delictes de terrorisme i els de
caràcter monetari. Segons el Ministeri de Justícia, abans de cap d’any haurien
estat alliberats 429 presos polítics i 5.941 comuns,60 mentre que el juny de 1976,
la Fiscalia General de l’Estat en donava per conclosa l’aplicació amb el següent
balanç: 688 presos polítics i 8.215 comuns excarcerats, mentre que 85 i 3.251,
respectivament, havien vist reduïda la seva pena.61 Políticament, l’indult no va fer
més que augmentar la pressió sobre el Govern Arias, que dilatava en el temps
l’obertura del procés democratitzador mentre continuava la política repressiva
dels darrers anys.
Durant el desembre de 1975 i els primers mesos de 1976, la demanda de
llibertat per als presos polítics, el retorn dels exiliats i la readmissió dels acomiadats
va esdevenir un autèntic clam, registrant la seva màxima intensitat des que es
convertís en un dels eixos de l’oposició antifranquista. Com no podia ser d’una
altra manera, la incipient Associació d’Expresos es va sumar de ple a aquesta
lluita. El 9 de desembre, els seus membres es dirigien per carta a un director de
diari en aquests termes:
Muy Sr. Nuestro: Los que firmamos esta carta somos ex presos políticos. Algunos
de nosotros hemos pasado en la cárcel 25 años, de ellos 20 ininterrumpidos.
Hemos vivido los indultos promulgados durante nuestra estancia en las prisiones.
Hoy incorporados a la vida ciudadana nos hacemos eco del promulgado el día
25 de noviembre por Decreto 2940/1975 y no dudamos en calificar su limitado
alcance de aplicación idéntico a los anteriores.
Cuando, Colegios Profesionales, de Abogados, de Médicos, de Arquitectos,
de Ingenieros, de Licenciados, de Economistas y Aparejadores, Organismos
Católicos, Obispos y Cardenales, Periodistas, Justicia y Paz con sus ciento se
tenta y cinco mil firmas, Cajas de Ahorro, Asociaciones de Vecinos, Universidad,
Catedráticos, Profesores y estudiantes, Amigos de la ONU, Derechos Humanos,
Comunidades Cristianas, Pax, Congreso de la Formación, Jurados de Empresa
de SEAT, Hispano Olivetti, etc., etc., las masas trabajadoras, en fin, España ente

60. Le Monde, 25 de desembre de 1975. Citat a Ángel Suárez; Colectivo 36. Libro blanco de las
cárceles franquistas. París: Ruedo Ibérico, 1976, p. 300.
61. Memoria del Fiscal del Reino 1977, p. 61.

48

Capítol 2. Els primers anys de l’Associació

ra, se ha pronunciado sobre una amnistía general como base para una auténtica
y sincera reconciliación nacional, ¿cómo hay que interpretar el caso omiso que
se hace a la voz de los españoles de cara a nuestro futuro democrático por otra
parte tan difundido por organismos competentes?

Al peu de la carta figuren una vintena de rúbriques, entre les quals es poden
distingir les de Jordi Conill, Antonio Campos, Narciso Julian o Juan Antonio Cua
drado, tots quatre habituals en aquesta mena de missives des de l’estiu anterior.
Pocs dies abans havien enviat un telegrama al rei Juan Carlos amb un contingut
molt similar. I el 15 de gener s’adreçaven a la Federació d’Associacions de Veïns
de Barcelona per manifestar el seu suport a la convocatòria de manifestació pro
amnistia prevista per a l’1 de febrer:
La Comissió Gestora de l’Associació de Presos Polítics i Socials de Catalunya,
fent-se ressò del sentiment dels seus associats i propi vol expressar-vos el seu
acord més profund i decidit en recolzar la petició que la vostra entitat ha presen
tat a les autoritats a fi i efecte de celebrar una manifestació pacífica per demanar
l’AMNISTIA GENERAL.

Aquella manifestació, immortalitzada gràcies a la càmera de Manel Armengol
mentre «els grisos» carregaven violentament contra els manifestants asseguts
al passeig de Sant Joan, i la següent del dia 8, en què milers de ciutadans de
tota condició i ideologia van cridar «Llibertat, amnistia, estatut d’autonomia», van
constituir una «punta de llança de la ruptura democràtica».62 Però les manifes
tacions i les declaracions institucionals a favor de l’amnistia expressades per tot
tipus de col·lectius, des d’ajuntaments a col·legis professionals, associacions de
veïns, comitès de fàbrica o, fins i tot, la Conferència Episcopal, no van fer canviar
de parer a un Govern enrocat en l’immobilisme.

La sortida a la llum
En aquest context, gens propici als objectius dels exreclusos, el 17 de febrer de
1976, entrava al registre del Govern Civil de Barcelona una instància presentada
per Joan Colomines en qualitat de president de l’Asociación de Expresos Políticos.
62. David Ballester; Manel Risques. Temps d’amnistia. Les manifestacions de l’1 i el 8 de febrer.
Barcelona: Edicions 62, 2001.
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L’Associació havia estat fundada oficialment cinc dies enrere, el 12 de febrer, a la seu
de l’Associació d’Amics de les Nacions Unides (carrer Fontanella, 14), una entitat
que des del 1962 s’havia destacat pel seu suport a tota mena d’iniciatives cultu
rals, socials i polítiques destinades a la recuperació de les llibertats democràtiques.
Jurídicament, la petició estava feta a l’empara del que establia la Ley 191/1964,
de 24 de diciembre, de asociaciones. Segons constava a l’acta fundacional que
acompanyava la instància, els fundadors van ser, a més del mateix Colomines,
metge analista: Narciso Julián Sanz, ajustador mecànic; Antonio Campos Crespo,
dedicat al comerç; Juan Antoni Cuadrado Diago, també dedicat al comerç; Jordi
Carbonell de Ballester, catedràtic; Manuel Vázquez Montalbán, periodista; Jordi
Conill Vall, químic; Miguel Núñez González, traductor; Joaquim Boix Lluch, enginyer
industrial; Pedro León Martínez, agent comercial; Víctor Ríos Vidal, administratiu;
Catalina Juárez Solano, metal·lúrgica (una de les dues persones amb domicili fora
de Barcelona, a Santa Coloma de Gramenet); Francisco Benages Tomás, dibui
xant; Francisco García Nieto, agent de comerç; Juan Mayarol Villarrubia, mecànic;
Carlos Pradas Bergés, dedicat al sector dels espectacles; Maria Assumpta Cabré
Mascorda, assistenta social; Adonio González Mateo, administratiu (Badalona), i
Agustí de Semir, advocat, qui exercirà de secretari.63
A continuació, recull l’acta,
Després d’aquesta presentació dels principis que inspiren l’entitat, els reu
nits van designar a Joan Colomines, Agustí de Semir, Antonio Campos Crespo
i Juan Antonio Cuadrado Diago perquè representessin a l’Asociación Catalana
de Ex-presos Políticos de Barcelona, nom oficial amb què es registra l’entitat i
que tindrà la seva primera seu oficial al domicili de Colomines, al carrer d’Aragó,
239 3r 3a, de Barcelona.
Abans d’aquesta formalitat, en un document titulat «Declaració» i datat el
24 de gener, els promotors de l’Associació empraven un llenguatge més planer
per deixar clar que

63. En la nota biogràfica que acompanyà la concessió de la Medalla d’Or de Barcelona a l’ACEP
l’any 2002, s’afirma que la petició va anar acompanyada de 1.800 signatures, una dada que també
ha estat reproduïda a la mateixa pàgina web de l’Associació (<http://www.conc.es/exprespol/historia.
htm>). Al seu arxiu, però, no hi ha fotocòpia d’aquestes signatures ni cap document original en fa
referència, com tampoc La Vanguardia del 18 de febrer de 1976 en parla a la breu nota on explicava
la petició de legalització.
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Els propòsits d’una Associació d’ex-presos polítics de Catalunya no poden ser
parodiar les existents associacions «de excautivos», ni tampoc passar factura
per importants sacrificis històrics. No volem reivindicar fets que pertanyen al pas
sat, sinó incidir en el present i ajudar a la construcció democràtica del futur. […]
El nostre propòsit és lluitar per l’amnistia general sense exclusions de cap
mena, que posi al carrer una quantitat important de discrepants de diferents
tendències i que instal·lin en la vida civil i política a tots els ciutadans amb els
mateixos drets i deures. El nostre propòsit és elaborar un Estatut de presos po
lítics que reflexi el previ reconeixement del dret humà de dissentir políticament
de qualsevol ordre establert. Lluitar també en pro d’una Reforma Penitenciària
per a qualsevol tipus de delictes […]. Aconseguir abolir la pena de mort com
irracional temptació d’aplicar el més primitiu dels codis punitius […]. Desterrar
l’ús de la tortura i de mals tractes de les actuacions policials i penitenciàries. I
com a tasques inajornables, immediates, la nostra associació assistirà solidàri
ament als ex-presos polítics […].
Volem una associació d’ex-presos polítics plural, perquè plural ha estat i
és la repressió política que s’exerceix o s’ha exercit sobre monàrquics, socialistes, comunistes, anarquistes, nacionalistes, demòcrates de les més diverses
confessions o afinitats i fins i tot dissidents polítics de l’actual sistema. Aquest
desig obert a tots és conseqüent a més amb el propòsit fonamental de la nostra
associació: aconseguir una reconciliació nacional basada no en una sensiblera
concessió de «final feliç», sinó en una racional consciència de quant monstruós
és engarjolar algú pel sol fet de que vol modificar la societat en la qual viu. […]

La lluita per l’amnistia
A mitjans de maig, en una nota a La Vanguardia sobre l’organització d’un ho
menatge al poeta Miguel Hernández, s’afirmava que «la Asociación de expresos
políticos, en gestión, pero que solo en Cataluña ya cuenta en este momento
con más de un millar de presuntos asociados, toma parte en el homenaje y ha
nombrado a Miguel Hernández socio de honor a título póstumo».64 Resulta difí
cil creure que en tan poc temps des que es va començar a organitzar comptés
amb un nombre tan gran d’associats, ni tan sols de simpatitzants informals, en
uns moments en els quals la repressió contra la militància antifranquista encara
era ben viva. La xifra podria fer referència al total de persones que havien passat
64. La Vanguardia, 14 de maig de 1976.
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Bo solidari a favor de l’Associació, 1976. Arxiu ACEP.

per les assemblees i reunions informatives que diversos membres de la Comis
sió Gestora —com signen molts dels documents a través dels quals es poden
resseguir els primers moments de l’Associació— van fer a diverses ciutats per
donar a conèixer la iniciativa. De fet, encara que sense autorització legal, l’ACEP
funcionava públicament com si la tingués, tal com feien altres associacions de
nova creació durant els primers mesos de postfranquisme.
A primers de juliol, la Comissió Gestora Provisional de l’Associación Cata
lana d’Ex Presos Políticos y Sociales —nova denominació, que també figura al
segell estampat al document— signa una carta on denuncia la detenció de dos
dels seus membres a Girona. Sembla que Joan Colomines i Quim Boix es van
dirigir al president de l’Audiència Provincial d’aquesta ciutat per interessar-se pels
detinguts el dia abans a l’inici de la Marxa per la Llibertat, promoguda per Pax
Christi. Després de l’entrevista, Colomines i Boix van ser detinguts pels agents
de la Brigada de Investigación Social (també coneguda com «la Político-social»).
Durant els interrogatoris els van acusar d’haver participat en la Marxa i els van
enviar a la presó provincial juntament amb els altres quaranta-un detinguts. El
mateix Colomines recull en aquests termes la situació viscuda:
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puc dir el que tothom ja sap: que a uns quants ens van engarjolar just a la sortida
de la marxa, a Girona. Com a components de la columna Abat Escarré. Us ima
gineu com va ser de divertit conviure amb una cinquantena de joves entusiastes,
i amb alguns joves de seixanta anys, com és el cas de Ferran Garcia-Fària? No
es paga cap preu. Malgrat les tres-centes mil pessetes de la meva multa i les
cent mil de la meva dona. Que no hem pagat, és clar.65

A les mateixes dates va sortir publicat el primer número de Llibertat. But
lletí interior d’informació de la Associació Catalana de Ex-presos Polítics i So
cials. La revista, de setze pàgines i amb dipòsit legal, inclou la declaració del
24 de gener on es consignaven els propòsits i principis que havien de guiar
l’Associació, nombroses crides a favor de l’amnistia i contra la pena de mort,
denúncies d’abusos policials, processals i penitenciaris, així com un informe
sobre les lleis de reforma política, un reportatge sobre les Jornades Catalanes
de la Dona i diverses col·laboracions literàries i de denúncia dels membres de
l’Associació. Si no fos pel títol, podria haver estat, sense canviar una coma del
contingut, el butlletí de la Comissió de Solidaritat, que encara en aquelles dates
es continuava publicant.
Pocs dies després, l’Associació manifestava la seva adhesió a l’acte con
vocat pel 29 de juliol per l’Assemblea de Catalunya al Pavelló d’Esports de
Barcelona, que aplegà dotze mil persones a favor de l’amnistia total. El mateix
suport incondicional que donaria, el mes següent, al Consell de Forces Polítiques
i l’Assemblea de Catalunya en la seva petició d’organitzar l’acte de la Diada de
l’11 de setembre, que finalment va tenir lloc a Sant Boi de Llobregat amb una
participació d’unes cent mil persones.
Mentrestant, la lluita a favor de l’amnistia política havia donat els primers
resultats, encara que escassos i molt allunyats dels que la majoria de l’oposició
reclamava. La mesura de gràcia dictada pel nou Govern que succeí al que en
capçalava Arias Navarro suposava la despenalització dels delictes d’intencionalitat
política fins el 29 de juliol, tret d’aquells que haguessin posat en perill o lesionat
la integritat de les persones, sense especificar concretament a quins es referia i
deixant un ampli marge a la interpretació judicial.66 Ja ho havia dit el mateix Adolfo

65. Colomines (2003), p. 263.
66. Reial decret llei 10/1976, de 30 de juliol, sobre amnistia (BOE 186, de 4 d’agost).
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Suárez al seu vicepresident Alfonso Osorio: «Lo que vamos a hacer es conceder
un indulto al que le vamos a llamar amnistía».
L’octubre de 1976 apareixia el segon número de Llibertat. És significatiu
que des d’aquests primers moments, juntament amb la lluita per l’amnistia i les
llibertats democràtiques, la preservació de l’experiència viscuda pels expresos i
la seva difusió com a element de conscienciació fos un dels valors que caracte
ritzaren a l’Associació. Així ho ressaltava en un article titulat «La recuperación de
la memoria» l’escriptor i periodista Manuel Vázquez Montalbán:
hemos insistido en el papel educacional, preventivo y asistencial que puede
cumplir nuestro movimiento. […] es urgente la acción del recuerdo, la acción
de la recuperación de nuestra memoria, la estadística de la represión que pue
dan presentar todos los que lucharon contra la pesadilla fascista. Desde ningún
complejo de excelencia. Conscientes, como siempre lo fuimos, de que ir a la
cárcel no significaba contraer la gloria de la palma del martirio, sino un acciden
te político. Conscientes de que lo importante no era ir a la cárcel, sino seguir el
combate fuera, como lo seguían nuestros compañeros. Pero eso sí, salir de las
catacumbas artificiales y levantar ante los ojos de un pueblo el espectáculo de
la guerra latente que se desarrolló en el subsuelo de la tétrica Paz franquista.67

Malgrat que parlava en passat, el fet és que encara hi havia molts presos po
lítics sotmesos a unes condicions de vida molt dures. El mateix butlletí els xifrava
en 107 arreu de l’Estat, majoritàriament homes, però no solament, de totes les
tendències polítiques i a nombrosos centres penitenciaris. La seva situació fou
objecte de debat en les reunions de la Coordinadora Estatal de les Associacions
d’Expresos Polítics i Socials en formació a diferents llocs de l’Estat. La primera
reunió de la qual tenim notícia es va produir a la capital d’Espanya el 20 de juny,
amb l’assistència de representants de grups de Madrid, Catalunya, País Valencià,
Andalusia, País Basc, Navarra, Aragó i Galícia, i va tractar quasi exclusivament de
les iniciatives a favor de l’amnistia.68 A la segona, celebrada tres mesos després
al mateix lloc, van repetir els mateixos assistents tret dels provinents de Guipús
coa, i es va acordar remetre una carta al president del Govern exigint veritables
llibertats polítiques i l’amnistia total.

67. Manuel Vázquez Montalbán, «La recuperación de la memoria». Llibertat, 2, octubre de 1976.
68. Llibertat, 1, juliol de 1976.
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Quan poc després es va convocar el referèndum sobre la Ley para la reforma
política del 15 de desembre, l’Associació també va alinear-se junt amb la resta
de forces d’oposició favorables a l’abstenció per manca de garanties democràti
ques. En un número extraordinari de Llibertat, Miguel Núñez ho deixava ben clar:
«los ex presos políticos catalanes nos sumamos a la GRAN CAMPAÑA POR LA
ABSTENCIÓN ACTIVA en el referéndum decidida por los organismos unitarios
de la Oposición, en particular por l’Assemblea de Catalunya».69
En aquells moments els esforços de la naixent associació, encara no recone
guda legalment però amb activitat pública, es concentraven en el moviment pro
amnistia, concretament en la campanya «Per Nadal tots a casa», anunciada el 4
de novembre per l’Associació de Familiars i Amics de Presos Polítics i a la qual
es va sumar la pràctica totalitat d’organitzacions d’oposició.70 En aquest marc es
van organitzar nombroses manifestacions i accions per fer present el missatge
al carrer i, en alguns casos, també per recollir diners per ajudar a la quarantena
de presos polítics catalans que restaven rere les reixes (quatre a Còrdova, sis a
Jaén, un a Palència, dos a Alacant, un a Càceres, un a Cartagena, i vint-i-tres a
la Model de Barcelona, segons un llistat publicat el mateix mes).

Un balanç del primer any
En finalitzar el primer any de funcionament públic de l’Associació, diversos ele
ments indiquen que la iniciativa havia estat un èxit, ateses les circumstàncies de
repressió i manca de llibertats en les quals havia vist la llum. Un llistat sense datar,
però arxivat juntament amb altres documents del gener de 1977, on consten els
socis que tenen pendent recollir el carnet de l’Associació, mostra com l’ACEP
tenia membres a tots els districtes de la ciutat de Barcelona («Guinardó, Verdum,
Ensanche-Les Corts, San Juan Despí, San Andrés, El Carmelo-Horta, MontjuichPuebloseco y Ensanche, Barceloneta, Pueblonuevo, Verneda, Turó de la Peira,
Congreso, Hospitalet, Santa Eulalia de Vilapiscina, Vallcarca y Penitentes, Gracia
y Vallcarca, San Gervasio»). Quant al seu volum, el carnet amb el número més
alt era el 298. Del poc més d’un centenar de noms que figuren en aquest llis

69. Miguel Núñez, «Libertades antes del referéndum. Ante el referéndum sin libertades abstención».
Llibertat, número extraordinari, desembre de 1976.
70. Lluís Maria Xirinachs. Amnistia 77. Franco ha mort? Maçaners: Abadia, 2006, p. 285-287.
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tat, quinze eren de dones. I és que, com recordava el seu primer president més
d’un quart de segle més tard, «l’Associació existia, i encara que estatutàriament
fos il·legal, mai de la vida la vam entendre com a clandestina. Precisament crec
que fou aquella voluntat de donar la cara la que inesperadament incrementà el
nombre dels nostres associats».71
El balanç econòmic publicat al seu butlletí també és prou indicatiu de la bona
resposta aconseguida. Durant el 1976 l’entitat havia ingressat 290.868 pessetes,
la meitat de les quals, aproximadament, per venda de bons, del butlletí i d’adhesius
pro amnistia, mentre que la resta es repartien entre les quasi 90.000 pessetes
de les cotitzacions de socis i simpatitzants, i la resta per donacions diverses. Les
despeses anuals havien pujat fins a les 239.432 pessetes, a les quals se n’ha
vien d’afegir quasi 75.000 més pendents d’abonament. La partida més elevada
corresponia als lloguers, que representava una quarta part de la despesa total,
seguida de gestoria i viatges, butlletí, mobles del local de la seu social i ajuts a
expresos recentment excarcerats. En definitiva, sumes molt considerables per a
una organització encara il·legal.72
Per últim, l’expansió territorial més enllà de la ciutat de Barcelona confirma la
ràpida consolidació de l’entitat. El 2 de juny es creava la delegació de l’Associació
a Mataró, on hi ha constància d’un important nucli d’expresos polítics. A primers
de juliol, Llibertat informa que també s’han format nuclis a Lleida, Manresa i Tor
tosa. A final d’agost, la premsa informava que a Cerdanyola «se ha configurado
una “asociación de ex presos políticos y sociales”, que actuará como delegación
de la asociación que se creó, meses atrás, en Barcelona».73 Un mes més tard, a
Terrassa, «se pretende constituir una asociación al modo de las que ya existen
en otras ciudades de Cataluña. A ella podrán pertenecer, en principio, todos
los ex presos políticos, sin discriminación ideológica, y los hijos de aquellos que
murieron en la prisión o fusilados».74 I a finals de gener es va decidir constituir

71. Joan Colomines, «Pròleg». Associació Catalana d’Expresos Polítics, Notícia de l’Associació
Catalana d’Expresos Polítics. Barcelona: ACEP, 2004.
72. Per tenir una referència comparativa, el 1976 el salari mínim interprofessional era de 10.350
pessetes.
73. La Vanguardia, 31 d’agost de 1976.
74. La Vanguardia, 13 d’octubre de 1976.
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una delegació de l’ACEP a la comarca del Baix Llobregat, amb la participació
d’expresos de Cornellà, el Prat, Sant Joan Despí i Viladecans.75
Cadascuna d’aquestes delegacions actuava segons les seves possibilitats,
seguint la pauta ja vista d’enviament de cartes i suport a d’altres entitats i lluites
locals, com mostra la manifestació en favor de l’amnistia total, en la qual van
prendre part un miler de mataronins i mataronines,76 o l’acció «del delegado de la
Comisión Gestora de la Asociación de Ex Presos Políticos y Sociales del Prat de
Llobregat, señor Hernández [quien] ha remitido a los corresponsales de prensa
locales copia del escrito que dicha Comisión ha entregado al alcalde con el fin
de que éste se encargue de efectuar la oportuna tramitación para que llegue al
presidente del Gobierno».77
Maria Antonia Jover, qui va passar els seus tres primers anys de vida a la presó
d’Alcalà de Henares acompanyant a la seva mare, es va incorporar a l’Associació
l’octubre de 1976 a proposta de Gregorio López Raimundo, a qui havia donat
cobertura al seu domicili durant els anys de clandestinitat del líder comunista. El
fet que Jover tingués permís de conduir, vehicle propi i, durant una part de l’any,
gran disponibilitat de temps pel tancament del negoci familiar de temporada que
gestionava amb els seus pares, la va convertir en l’acompanyant habitual dels
membres de la Junta que havien d’assistir a reunions amb altres entitats similars
i delegacions de la mateixa Associació arreu de Catalunya i de l’Estat. Segons
el seu testimoni, en aquests anys l’activitat va ser molt intensa, amb viatges fre
qüents i nombroses trobades.78 En aquesta imatge se la veu (primera per la dreta)
en una reunió amb altres familiars de presos polítics a finals dels anys setanta,
probablement al País Basc, on va viatjar amb els seus pares, Quim Boix, qui va
fer la foto, i Teresa Domènech (primera de cara per l’esquerra).79
La solvència econòmica, la gran quantitat de socis que s’estaven integrant
en l’Associació i l’interès que la seva existència despertava queden definitiva

75. A primers de 1979 diversos documents interns també fan referencia a les de Sabadell, Vilanova
i Tarragona, tot i que en aquelles dates ja es parla d’un cert abandonament i manca de fluïdesa en
la relació amb les delegacions comarcals.
76. La Vanguardia, 12 de desembre de 1976.
77. La Vanguardia, 31 de desembre de 1976
78. Entrevista a Maria Antonia Jover, 8 de setembre de 2017.
79. Entrevista a Teresa Domènech, 27 de novembre de 2017.
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ment corroborats amb l’establiment de la seva seu social en un despatx situat a
l’àtic del número 7 de l’avinguda del Portal de l’Àngel de Barcelona. El contracte
d’arrendament té data de 25 de juliol de 1976 i està subscrit a nom de José Luís
Bernat Freixas, un jove advocat que havia passat per la Model per motius polítics
durant la dictadura, que el llogava per un import de 84.000 pessetes anuals per
destinar-ho, teòricament, a la seva activitat professional. Que l’arrendament no fos
a nom de l’entitat és lògic si pensem que aquesta no tenia reconeixement legal. Al
novembre ja trobem estampat en un document el segell de l’ACEP amb la nova
adreça, però el canvi no va ser presentat fins al març de l’any següent, en una
roda de premsa durant la qual també es va reclamar la legalització de l’entitat.80

Teixint aliances
Durant els mesos següents l’associació manté un alt nivell d’activitat, donant
suport a diverses iniciatives a favor de l’amnistia, com la setmana d’accions
convocada al País Basc durant el mes de maig, i denunciant la persistència de
detencions i repressió contra membres de partits i sindicats encara il·legals. A les
portes de les primeres eleccions legislatives després de quaranta anys, el pre
sident de l’Associació criticava, a l’editorial de Llibertat, el paper de Suárez per
aprofitar-se del seu càrrec i concórrer a les eleccions, i feia una crida explícita a
votar partits democràtics que defensessin el lema unitari sorgit de l’Assemblea
de Catalunya: «Llibertat, amnistia, estatut d’autonomia».
Abans d’aquella data, però, va tenir lloc una trobada internacional d’expre
sos i d’exdeportats polítics, organitzada conjuntament entre l’ACEP i l’Amical
de Mauthausen, el 10 de juny 1977 a la Fundació Miró. El propòsit d’aquestes
jornades —va explicar Colomines al seu discurs inaugural— havia de ser
el de l’afirmació dels principis de la Declaració Universal dels Drets Humans. I el
d’establir lligams d’amistat, de pau, d’unió, de solidaritat, entre tots nosaltres. I
tot això ho volem perquè mai més no es pugui retrocedir, mai més no es pugui
tornar enrere, mai més no es pugui repetir Mauthausen, Dachau, Ravensbruck,
Treblinka…81

80. La Vanguardia, 11 de març de 1977.
81. Colomines (2003), p. 277-280.
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Acte en suport de l’Estatut de Catalunya i l’Amnistia Total al Palau d’Esports de Barcelona,
abril de 1977. Arxiu ACEP.

Al llibre commemoratiu de la trobada estan recollides les signatures i dedica
tòries de molts dels assistents, tant antics represaliats polítics com representants
de partits, sindicats i organitzacions socials de diversa mena: des de Jordi Pujol
a Lluís Maria Xirinachs o Josep Solé Barberà, per dir-ne tres de les quals la grafia
és clara, entre el més de centenar que s’hi poden comptar.
La col·laboració amb altres entitats d’exrepresaliats es tornaria a produir pocs
mesos més tard, el 2 de desembre de 1977, quan en una de les primeres reu
nions de la Comissió gestora de la futura Associació Pro-memòria als Immolats
per la Llibertat a Catalunya, els reunits acorden sol·licitar a l’Associació Catalana
d’Expresos Polítics i Socials usar la seva adreça postal i telèfon mentre estiguessin
en fase d’organització, disposar d’un espai al seu butlletí i el seu taulell d’avisos,
i rebre l’assessorament legal necessari per redactar els seus estatuts i posar en
marxa l’associació, segons consta en una acta manuscrita conservada a l’arxiu
de l’ACEP.82

82. Al peu de l’acta hi ha vuit signatures, d’entre les quals es distingeixen les de Lluís Serra i
Montserrat Codina. Sobre aquesta entitat, vegeu Maria Dolors Bernal; Joan Corbalán. La veu dels
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Després de les eleccions legislatives que, a escala estatal, va guanyar sobra
dament la Unión de Centro Democrático (UCD), el partit fet a mida del president
Suárez, però a Catalunya les esquerres, encapçalades pel PSC i el PSUC, s’obria
una «nova i necessària etapa», en paraules del president de l’entitat. No només
en l’àmbit polític, per descomptat, sinó també internament, per la necessitat de
dotar-se d’una estructura de treball plural i democràtica:
Jo sóc un socialista de CDC, el secretari és un independent, el vicepresident és
un comunista del PSUC, i a la Gestora hi ha gent adscrita a d’altres partits PSC,
PCC, PSOE, i a organitzacions sindicals, com la CNT, per exemple. I entre els
afiliats, de la pluralitat no cal ni parlar-ne. Les presons durant molts anys han estat
generoses en aquest sentit.83

A tal efecte, el butlletí inclou un «Projecte d’organigrama de l’Associació
Catalana d’Ex Presos Polítics i Socials» encapçalat per una junta directiva en
la qual s’integren el president, vicepresident, secretari, vicesecretari, tresorer,
secretari de Relacions Públiques, secretari d’Assumptes Jurídics Solidaris,
secretari de Premsa i Propaganda, secretària de Dona, secretari de Joventut,
secretari Artístic-Cultural, i tres vocals, a banda de delegats de la Junta a Tar
ragona, Lleida i Girona. Aquesta Junta donaria comptes a l’Assemblea gene
ral, de la qual depèn una Secretaria General d’Organització composta per nou
secretaries i els respectius grups de treball: Finances, Relacions Públiques,
Assumptes Jurídics Solidaris, Premsa Propaganda, Dona, Joventut, ArtísticCultural, Recepció i Comarques i Barris. En definitiva, una organització molt
completa i ambiciosa, que respondria a les necessitats d’articular una massa
associativa que continuava creixent.

La Llei d’amnistia i els seus grans oblidats
A finals de l’estiu de 1977, el procés de transició a la democràcia semblava
ben encarrilat. Després de les eleccions legislatives del juny, una ponència de
parlamentaris —els coneguts com a «pares de la Constitució»— treballava en

morts silenciats: Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya. Barcelona:
Generalitat de Catalunya, 2017.
83. Joan Colomines, «Una nova i necessària etapa». Llibertat, 6, juliol-agost de 1977.
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la redacció d’un avantprojecte de carta magna; a Catalunya la recuperació de
l’autogovern semblava a tocar després de la multitudinària manifestació que va
recórrer el passeig de Gràcia l’11 de setembre; i el Govern de l’Estat preparava
un paquet de reformes de tipus liberalitzador que permetessin sortir a Espanya de
la greu situació econòmica que travessava («Pactes de la Moncloa»). Tanmateix,
l’existència de presos per raons polítiques suposava un pesat llast del passat
del qual calia deslliurar-se. Eren molt pocs, comparats amb els que hi havia tan
sols un any enrere, ja que el decret d’amnistia dictat per Suárez el juliol de 1976,
les noves mesures de gràcia del març de 1977 i els «estranyaments» de presos
d’ETA a l’estranger n’havien reduït considerablement el nombre,84 però si no es
posava el comptador a zero la democràcia naixeria amb una greu tara. En contra
d’una interpretació molt estesa avui dia, que posa l’èmfasi en el seu caràcter de
llei de punt final, aleshores la iniciativa va ser considerada un pas transcendental
de ruptura amb el franquisme i de reconciliació entre vencedors i vençuts de la
Guerra Civil, com prova que la petició fos presentada a les Corts per tots els
grups parlamentaris, a excepció d’Alianza Popular.85 Això no treu, però, que fos
el grup d’UCD el que va introduir al final de la tramitació parlamentària, i sense
donar explicacions a l’opinió pública, unes clàusules que no estaven presents
en els esborranys inicials: en concret, les que estenien l’amnistia als delictes co
mesos per funcionaris i agents d’ordre públic contra l’exercici dels drets de les
persones (arts. 2.i i 2.f). Una barrera infranquejable que segueix fermament alçada
quaranta anys després, però que llavors no va ser criticada per ningú, ni grups
d’esquerres, ni societat civil —tampoc, és clar, per l’Associació d’Expresos—
perquè a aquelles alçades l’exigència de responsabilitats no estava ni a l’agenda

84. Reial decret 38/1977, sobre indult general, i Reial decret llei 19/1977, sobre mesures de gràcia,
ambdós del 14 de març (BOE 65, de 17 de març).
85. Un altre exemple, les paraules de Marcelino Camacho quan la va defensar al Congrés: «Para
nosotros, tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de
dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar
ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos
cerrar una etapa; queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas
tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros
estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del
progreso». DSCD 963, 14 d’octubre de 1977.
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ni tan sols al marc mental de la societat i la política espanyoles.86 Al marge que
es va considerar un preu assumible a canvi d’alliberar els últims militants d’ETA
en presó implicats en delictes de sang, amb la qual cosa s’esperava que l’orga
nització abandonés les armes.
La Llei d’amnistia va ser aprovada per 296 vots afirmatius, 2 negatius —un
dels quals el de l’exmembre de la Unión Militar Democrática, Julio Busquets,
per ser els militars d’aquesta organització i els de la II República els únics que
no se’n van beneficiar a causa de les fortes pressions militars en contra—, 18
abstencions —d’Alianza Popular i altres 2 diputats— i un vot nul.87 Va bene
ficiar 153 presos polítics, majoritàriament d’ETA, però també del FRAP, GRA
PO, MPAIAC i altres sigles de tendències diverses, així com 220 objectors de
consciència pròfugs del servei militar. D’aquesta forma, una de les principals
reivindicacions de l’oposició antifranquista, i per descomptat de l’ACEP, també
es veia complerta.
Menys conegut, però de gran rellevància, és el fet que aquesta llei també
tancava definitivament la porta a una excarceració massiva de presos per delicte
comú. Un col·lectiu molt nombrós —uns 10.000 a tota Espanya—, que des de
l’estiu de 1976 no havia deixat de manifestar enèrgicament el seu descontenta
ment amb el sistema penitenciari franquista i reclamava beneficiar-se de les me
sures de gràcia que havien permès la sortida dels presos polítics. L’Associació,
de forma col·lectiva, i alguns dels seus membres, a títol individual, no van restar
impassibles davant la situació que es vivia a les presons. Al número 6 de Lliber
tat, Antonio G. Valiente signava un article titulat «Humanización penitenciaria»,
on es feia ressò de les protestes que estaven protagonitzant en aquells mateixos
moments els presos comuns —o socials, en el llenguatge emprat pels mateixos
reclusos i col·lectius afins— agrupats sota les sigles de la Coordinadora de Pre
sos Españoles en Lucha (COPEL). Els motins, autolesions col·lectives i vagues
de fam que aquests reclusos portaven a terme per denunciar la seva situació

86. Ni hi havia precedents, més enllà dels judicis de Nuremberg o el Tribunal de Responsabilidades,
que el 1931 va jutjar a alguns dels responsables de la dictadura de Primo de Rivera, ni els responsables
polítics del règim franquista sentien cap por ni cap vergonya per haver complert amb el seu deure de
garantir la seguretat nacional. Ricard Vinyes. «Sobre víctimas y vacíos, ideologías y reconciliaciones;
privatizaciones e impunidades». Ana Domínguez Rama (ed.). Enrique Ruano. Memoria viva de la
impunidad del franquismo. Madrid: Editorial Complutense, 2011, p. 269.
87. Llei 46/1977, de 15 d’octubre, d’amnistia (BOE 248, de 17 d’octubre).
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d’abandó no eren del tot mal vistos per alguns dels socis de l’ACEP, però en
cap cas existia un consens respecte de buidar les presons, tot i que l’Associació
es va pronunciar en diverses ocasions a través del seu president a favor d’una
reforma penitenciària integral.
Uns mesos més tard, Vázquez Montalbán, soci fundador de l’entitat i col
laborador habitual del butlletí durant aquells anys, anava un pas més enllà i
apostava obertament per la concessió d’un indult general als presos comuns,
encara que era pessimista sobre la possibilitat d’atacar el problema de soca-rel:
La medida «de gracia» es inevitable, pero ya podemos dar por sentado que será
insuficiente. No hay nada preparado para combatir la delincuencia en su génesis,
ni siquiera para readaptar al que se ha visto abocado a ella. Ni siquiera podemos
confiar gran cosa en que se prepare una Reforma Penitenciaria suficiente para las
necesidades que debe cubrir. Solo un gobierno predispuesto a afrontar profundas
transformaciones sociales podría afrontar este problema con energía y sin miedo
a clientelas políticas recelosas hasta de su propia sombra.88

La proposta de llei d’indult defensada pels senadors Lluís Maria Xirinacs i Juan
María Bandrés va fracassar el febrer de 1978, en obtenir només 17 suports parla
mentaris. Així que la tensió a les presons no va deixar de créixer fins a culminar al
març, amb la mort, primer, d’un pres llibertari català —Agustín Rueda— a mans
dels funcionaris de Carabanchel, i, una setmana més tard, del director general
d’Institucions Penitenciàries —Jesús Haddad—, assassinat per un escamot dels
GRAPO a la porta de casa seva. Davant d’aquest panorama, els antics presos
polítics catalans no van restar callats:
L’Associació Catalana d’Expresos Polítics diu prou a tota mena d’arbitrarietats
que es puguin produir dintre de les presons de l’Estat espanyol. […] Diem
prou. Perquè vivim un moment diferent, perquè no es tracta de venjances,
perquè del què es tracta és de fer les coses diferentment, amb el respecte
i la justícia que la persona humana requereix. La responsabilitat del govern
actual és molt gran. I urgim a que prengui totes les mesures que calguin, no
solament per castigar l’abominable crim de Carabanchel sinó per tal que no
hi hagi ocasió que el fet es repeteixi. […] Nosaltres com a Associació Ca

88. Manuel Vázquez Montalbán, «Los presos sociales. Un problema político». Llibertat, 8, febrer de
1978.
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talana d’Expresos Polítics també volem aportar la nostra ajuda. És per això
que estem preparant un Simpossium en el qual diversos advocats catalans
aportaran els seus coneixements, les seves experiències humanes i profes
sionals que permetin trobar solucions a aquest problema. […] Farem això i
estem disposats a més. Estem disposats a parlar, a dialogar, a aportar totes
les experiències acumulades aquests darrers anys. Sense rancor, sense re
serva. Creient que complim el nostre deure i el mandat de molts companys
víctimes d’arbitrarietats semblants.89

Les Jornades Internacionals d’Associacions d’expresos polítics
Tal com s’hi ha fet referència més amunt, en paral·lel a la consolidació de l’As
sociació catalana també s’havien creat altres entitats similars a diversos territo
ris de l’Estat (bàsicament Madrid, València i el País Basc, tot i que també hi ha
algunes referències a associacions d’Aragó, Andalusia o Galícia). Per explorar
les possibilitats d’una organització unificada estable que les agrupés totes, es
va convocar una reunió el febrer de 1978 a Madrid per part de la Coordinadora
estatal, que ja s’havia reunit en diverses ocasions des de l’estiu del 1976. A la
reunió es va arribar a l’acord de dotar de més capacitat d’acció la Coordinadora,
la qual establiria la seva seu a Madrid, al local de l’associació d’expresos de la
capital.90 En aquest sentit, la Coordinadora centralitzaria a partir d’aleshores les
relacions amb entitats d’ajuda als expresos polítics de l’estranger, tot respectant
els contactes directes que les diferents entitats territorials volguessin mante
nir. També s’acordà escollir un òrgan coordinador, sense funcions executives
immediates, però amb la missió d’avançar en la formulació d’una proposta de
Federació d’Associacions d’Expresos i Represaliats Polítics de l’Estat Espanyol,
una proposta que ja es troba plantejada al primer número de Llibertat, el juliol de
1976. Finalment es va presentar la proposta de l’ACEP d’organitzar una Trobada
internacional d’Expresos Polítics, a la qual la resta d’entitats participants en la
reunió van ser convidades.91

89. Joan Colomines, «Editorial: Prou». Llibertat, 8, febrer de 1978.
90. La Asociación de ex Presos y Represaliados Políticos Antifranquistas havia estat presentada al
públic al març de 1976. Blanco y negro, 27 de març de 1976.
91. Llibertat, 9, maig-juny de 1978.
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Les Jornades Internacionals d’Associacions d’expresos i exrepresaliats po
lítics van tenir lloc el 3 i 4 de juny de 1978, sota el patrocini de la Coordinadora
estatal i organitzades per l’Associació catalana. El Paranimf de la Universitat
de Barcelona va acollir delegacions vingudes de la resta de l’Estat espanyol i
Europa, a les quals s’han de sumar les més de mig centenar d’adhesions d’en
titats barcelonines i catalanes, partits polítics i organitzacions sindicals d’àmbit
català i estatal, i organitzacions internacionals diverses (d’Alemanya federal,
Bèlgica, Estats Units, França, Països Baixos, Itàlia, Romania i l’URSS). La tro-

Felip Solé Sabarís intervé a les Jornades Internacionals d’Associacions d’ex-presos i ex
represaliats polítics, 3 i 4 de juny de 1978. Arxiu ACEP.

bada va servir per reflexionar col·lectivament sobre les causes que amenaçaven
la consolidació de la democràcia al món, degut a l’increment de la violència
en diverses formes (guerres, dictadures…) i el reviscolament dels moviments
feixistes. Juntament amb aquesta denúncia d’ampli abast i la consegüent crida
a la solidaritat internacional, especialment cap als pobles de Xile, l’Uruguai i
l’Argentina, els discursos i les comunicacions que es van pronunciar durant les
jornades també van tocar aspectes més concrets, com la situació de desem
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parament en què es trobaven els antics presos polítics, especialment en arribar
a l’edat de la jubilació, quan molts acusaven amb més cruesa les privacions
sanitàries i els patiments ocasionats durant el seu captiveri i, a sobre, no rebien
cap prestació econòmica; la resposta negativa a les peticions de legalització
de les diferents associacions d’expresos, o les penoses condicions que con
tinuaven patint els presos comuns, pendents d’una reforma penitenciària llar
gament reclamada però que no acabava d’arribar. Un tema que va ser objecte
de debat en un simposi complementari a les jornades, que es va celebrar el
matí del dia 5 al mateix espai.
Així doncs, durant tres dies, diversos advocats, alguns amb responsabilitats
polítiques com a diputats a les Corts espanyoles, i membres de l’Associació, van
presentar les seves ponències sobre l’abast de l’amnistia i la restitució dels drets
polítics, socials i laborals als antics presos polítics, la persistència de la discrimi
nació cap a les dones, la urgència de la reforma penitenciària o el paper del pres
en la nova constitució que s’estava redactant.92

L’Associació com a punt de trobada
La creació de l’Associació havia estat fruit, com s’ha vist a bastament en el
primer capítol, d’un treball previ de molts anys per part d’un col·lectiu bas
tant nombrós de persones de diferents tendències polítiques implicades en la
Comissió de Solidaritat. Amb la presentació pública de l’ACEP, però, s’acon
seguí arribar a un espectre molt més ampli de públic, una gran part del qual,
a diferència del que succeïa abans d’aquell moment, no militava políticament
per raons d’edat, per residir a l’estranger, com a conseqüència de la repres
sió viscuda en pròpia pell, o per la combinació de totes aquestes causes. A
partir del febrer de 1976, i a mesura que l’ACEP va guanyar visibilitat gràcies
a la seva participació en nombrosos actes a favor del restabliment de les
llibertats, la difusió que en van fer els mitjans de comunicació i la mateixa
entitat a través dels seus butlletins, moltes persones, antics presos polítics i
represaliats de diversa mena, però no només, van adreçar-se personalment,
per carta o per telèfon a l’entitat per demanar més informació i aportar el seu

92. Llibertat, 10, novembre-desembre de 1978.
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testimoni sobre una realitat que, fora dels nuclis militants, havia restat majo
ritàriament silenciada.
Ja hem fet referència al ràpid creixement del nombre de socis que va viure
l’entitat en els primers anys i que va suposar que al març de 1979 ja superés
els 570 membres —si més no teòrics, no pas socis actius, atès que s’havien
de descomptar els traspassats i els membres que tot i disposar de carnet no
participaven mai a la vida de l’entitat—. Però què cercaven i què es trobaven
les persones que es posaven en contacte amb l’ACEP? En primer lloc, sentir-se
acompanyades, escoltades i compreses per altres persones que també havien
patit la repressió política. També una font d’informació, assessorament legal i ori
entació jurídica sobre com actuar davant de les diferents situacions que la gran
heterogeneïtat de perfils que s’hi adreçaven produïa: des de qui no conservava
documentació que acredités oficialment la seva experiència, a qui no se li havien
aplicat les disposicions d’amnistia, passant pels que cercaven alguna mena de
reparació econòmica i els que necessitaven de forma urgent un ajut per poder
sobreviure. I, per descomptat, hi havia moltes altres persones que van fer de
l’ACEP el seu espai d’activisme a favor dels drets humans i la democràcia, el seu
entorn de relacions militants, però també personals:
Estimats companys ex presos polítics i socials:
El que subscriu ex combatent de la 27a divisió fet pres durant la batalla de
l’Ebre, ex pres polític a les presons de Sabadell i Palau de Missions de Barcelona
i dos anys al Batalló de Treballadors Penats 96 de Rota (Cadis).
Havent llegit amb molt d’interès l’article del diari Tele-Exprés del 21-5 firmat
per Fco. Candel i sent una idea molt interessant que jo també la porto a dintre
meu, m’interessaria poguer-me posar en contacte amb vosaltres per saber a
fons els vostres estatuts, programa, idees, etc., etc. i també saber si teniu repre
sentació a Sabadell de la dita Agrupació d’Ex presos polítics i socials.93

Una petita mostra de les nombroses cartes que van arribar a l’Associació
durant aquells primers compassos ens permet descobrir l’esperança que l’en
titat havia despertat en molts antics combatents republicans, militants polítics i
familiars de represaliats per la dictadura que fins aleshores no havien trobat un
espai d’intercanvi d’experiències com el que acabava de néixer:

93. Carta manuscrita de 29 de maig de 1977.
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Queridos camaradas:
Perdonar que intente quitaros un poco de tiempo pidiendo que intentéis
encontrar algún papel por el cual se pueda confirmar mi presencia en el 3r
grupo de Guardias de Asalto de la 10ª Compañía. Ya que aquí en Madrid no
encuentro nada que me pueda valer, es decir, no encuentro ningún papel que
lo confirme.
Para que sea más fácil encontrarlo, os diré que salí canjeado en octubre de
1938 de la cárcel de Ávila, llegando bien a finales de octubre o principios de no
viembre, a la conocida casal del 18 de julio, en vuestra querida ciudad, de la cual
salí en dirección a Montjuit para tomarme medidas del uniforme, el cual nunca
disfruté pues no pude ni recogerlo, pues salí destinado para irme, ya como Guar
dia de Asalto, al 3r grupo de la 10ª Compañía en la zona de Mont Blanc, donde
pasé el último mes del año, de donde partí en retirada, hasta Gerona, donde caí
herido, y me trasladaron a Francia al campo de Argeles. Perdonar que os pida
este favor y perdonar que no pueda daros más detalles. Se despide de vosotros
el camarada Eladio.94

L’Associació va oferir als seus membres i persones alienes fer gestions de
recerca documental, d’assessorament legal i d’intercessió davant les adminis
tracions des de molt abans que es concretessin les ajudes econòmiques als
excaptius polítics i, també, durant molt de temps després:
Todas aquellas persones condenadas por delito Posterior —el cometido
después de la guerra— en Consejos de Guerra acusados de pertenecer a
Grupos Armados, y que no hayan tramitado la correspondiente Amnistía a
esta causa, o bien que tramitada, le haya sido denegada por no considerar
su supuesto delito en las leyes vigentes amnistiadoras, les rogamos se pasen
por la Asociación los miércoles de 17 a 19 h a efectos de informe y trámites
de la misma.95

Relacions internacionals
Un altre dels aspectes que més destaca d’aquesta primera etapa és la intensa
activitat de relacions amb l’exterior que els membres de l’ACEP van portar a

94. Carta manuscrita de 15 de novembre de 1978.
95. Llibertat, 26, maig-juny de 1985.
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Vacances a Waldheim (RDA), 16 d’agost de 1983. Arxiu ACEP.

terme des d’abans i tot de constituir-se com a associació, ja que des del primer
moment el seu grup promotor va buscar establir relacions de solidaritat amb
altres associacions de resistents d’arreu de l’Estat, d’Europa i el món. Així, per
exemple, el 25 de novembre de 1975, pocs dies després de la mort del dictador,
en una carta adreçada a Marcos Ana a París, l’informaven de la voluntat de crear
l’associació, al mateix temps que demanaven la seva col·laboració per obtenir,
gràcies a la seva extensa xarxa de contactes, suports en forma de signatures i
finançament per engegar les seves accions. Una demanda que el poeta va aco
llir amb entusiasme i va respondre amb un generós ajut econòmic i donant per
segur el suport d’entitats germanes europees:
Queridos amigos:
Recibí vuestra carta, firmada por los expresos políticos —no sé si de Barce
lona, Madrid, o de todos— y espero hayáis recibido las primeras cien mil pesetas
que os enviamos inmediatamente para atender a vuestros gastos iniciales. Podéis
contar con el CISE en ese terreno —el económico— y también como puente
hacia otros países y zonas de solidaridad internacional con España. Vuestro
proyecto, que todos los expresos hemos acariciado siempre con esperanza,
ha encontrado en estos momentos una oportunidad favorable para ser exigido
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y conquistado. Os enviaremos más dinero y, si lo consideráis oportuno, os
dedicaremos una atención económica regular como fondo de trabajo.
El febrer de 1976, setmanes més tard de l’anterior escrit, el Comité d’Informa
tion et de Solidarité Avec l’Espagne (CISE), del qual Marcos Ana era l’ànima,96 va
enviar una carta a l’Associació en la qual informava del seu interès en la iniciativa.
Explicaven que ja havien realitzat una primera reunió amb més de cinquanta expre
sos dels dos-cents que calculaven que hi havia exiliats a França i es comprometien
a intentar contactar amb expresos d’altres països del món.

Igual que el CISE, moltes altres entitats solidàries de països europeus van
respondre a la crida de l’ACEP. El febrer de 1978, la secció sueca d’Amnistia Inter
nacional informava els expresos catalans que enviaria 10.000 corones per ajudar
l’entitat, al mateix temps que demanava informació sobre altres organitzacions
d’exrepresaliats polítics d’altres zones de l’Estat per establir-hi contactes. L’any
següent, el Comitato Lombardo de Spagna Libera, una organització italiana de
suport als presos polítics espanyols, va continuar la tasca solidària que havia estat
desenvolupant des d’anys enrere i va oferir mig milió de lires per ajudar a sufragar
les despeses d’estada a un balneari de tres antigues preses polítiques i el marit
d’una d’elles, convidades per la Unione Donne Italiane. Ofertes similars perquè
famílies d’expresos polítics sense recursos passessin uns dies de vacances al
seu país van provenir del Comité d’antics combatents antifeixistes de Romania
o del de l’Alemanya Oriental.
L’estiu de 1978, Isabel Vicente va acompanyar, en nom de l’Associació, un
grup de 10 infants que van passar 20 dies al campament Pionerrepublik «Willhelm
Pieck», on s’aplegaven 40 delegacions, 800 infants i 100 adults de diferents pa
ïsos: «Son tantas las experiencias y emociones vividas que sería interminable la
relación en detalle de la misma», explicava Vicente a la seva crònica del viatge
a la RDA.97 Relats similars es poden trobar als butlletins de l’Associació fins a
mitjans dels anys vuitanta, quan la manca de recursos i la normalització de la

96. El Comité d’Information et de Solidarité Avec l’Espagne va ser creat el 1962 per Marcos Ana
al seu exili a París. Estava presidit a títol honorífic per Picasso, qui va aportar finançament venent
algunes de les seves obres. Durant els quinze anys en què va estar en funcionament va ser un lloc
de trobada habitual per a exiliats polítics espanyols i un centre de difusió de la lluita antifranquista a
través de múltiples iniciatives culturals i de denúncia.
97. Llibertat, 10, novembre-desembre de 1978.
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vida democràtica espanyola faran decaure progressivament fins a desaparèixer
aquest tipus d’estades.
A canvi, aquestes organitzacions antifeixistes només demanaven que, en
cas de visitar Espanya, els seus membres es poguessin trobar una estona amb
algun vell lluitador de la Guerra Civil amb el qual compartir records i vivències,
com suggerien els membres de la Vereinigung österreichischer Freiwilliger in der
Spanischen Republik 1936-1939 und Freunde des Demokratischen Spanien
(«Associació de voluntaris austríacs a la República Espanyola 1936-1938 i Amics
de l’Espanya Democràtica») en una carta en la qual anunciaven la seva propera
visita a Barcelona.
A pesar del freqüent contacte epistolar i personal mantingut pels membres
de l’Associació des del primer moment amb altres entitats similars, no va ser fins
l’abril de 1979 que l’Associació va demanar formalment ingressar a la Fédération
Internationale des Résistants (FIR). Aquesta entitat havia estat fundada el juny
de 1951 a Viena, a partir d’una organització anterior d’antics presos polítics del
règim nazi, i des de llavors duia a terme una intensa tasca de preservació de la
memòria dels antics resistents, així com de conscienciació i denúncia contra el
feixisme i el militarisme a Europa, incloent-hi Espanya, on l’Amical de Mauthausen
ja n’era membre des de feia anys.
Podria ser —només és una suposició— que a la carta formal l’acompanyés
una gestió més personal aprofitant la participació del president Colomines i l’en
carregat d’afers exteriors de l’entitat, Àngel Planas, a la manifestació internacional
que va tenir lloc a Estrasburg el 21 d’abril, organitzada per la Initiative Internati
onale de la Résistance et des Victimes du Nazisme et du Fascisme. En aquella
concentració, delegacions de resistents i víctimes de divuit països van denunciar
l’ascens del neofeixisme al cor d’Europa, especialment a la República Federal
Alemanya, on, si no es canviava la legislació, com els convocants de la protesta
reclamaven, el 31 de desembre d’aquell 1979 prescriurien els crims comesos
pel règim nazi. Un fet que els grups neonazis que estaven proliferant podrien
capitalitzar com un triomf i que podria esperonar-los a continuar i intensificar la
seva campanya de negacionisme i atacs xenòfobs i racistes.
En qualsevol cas, la resposta positiva a la demanda per part de la FIR no
va arribar fins el setembre de 1981, malgrat que Marcos Ana era un dels vice
presidents de l’entitat. La FIR reunia aleshores seixanta-set entitats d’Europa,
l’URSS i Israel. De l’Estat Espanyol hi havia, a més de l’Amical de Mauthausen,
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la Asociación de Ex Presos y Represaliados Políticos (Madrid). Aquestes dues,
juntament amb l’ACEP i una Asociación de Españoles Resistentes y Víctimas del
Nazismo —de la qual no tenim més dades— van ser presents al seu IX Congrés,
celebrat a Berlín (RDA) del 8 al 10 de setembre de 1982.
La implicació de l’ACEP en la defensa de la democràcia i la lluita contra la
vulneració dels drets humans no va quedar circumscrita al continent europeu.
Com ja s’ha vist, les manifestacions oficials i els posicionaments públics a favor
dels represaliats per les dictadures de l’Amèrica Llatina van ser molt freqüents
en aquests primers anys. A l’arxiu de l’entitat es poden trobar no poques cartes
i telegrames adreçats a la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides, a
Ginebra, en què es reclama informació sobre la situació de persones desapare
gudes o preses, així com als consolats de Xile o l’Uruguai, i al mateix president
de la junta militar argentina, Jorge Rafael Videla, demanant la llibertat per a presos
polítics i sindicals. Solidaritat que es perllongaria durant els anys següents cap al
poble d’El Salvador o Nicaragua.
A més de la nombrosa correspondència amb la FIR, també es mantenia un
contacte freqüent amb els Veterans of the Abraham Lincoln Brigade, entitat que
havia estat ajudant amb enviaments de diners per als presos polítics i les seves
famílies des del 1957, segons explicaven en una carta dirigida a l’entitat; o la
VVN Bund der Antifaschisten, amb seu a Frankfurt,98 les cartes de la qual algun
soci traduïa i n’anotava els aspectes més importants.

98. La Unió dels Perseguits del Règim Nazi / Federació d’Antifeixistes (en alemany: Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, VVN-BDA) és una
associació fundada l’any 1947 i amb seu a Berlín. El VVN-BDA, anteriorment VVN, va sorgir de les
associacions de víctimes a Alemanya fundades després de la Segona Guerra Mundial pels opositors
polítics al nazisme.
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Amb l’aprovació de la Constitució, el desembre de 1978, es va fer una passa
cabdal en el procés de transició a la democràcia. En el nou marc constitucional
els expresos polítics catalans es mostraven rotunds en la defensa del seu paper
fins aleshores i en el futur immediat:
ni volem ser una entitat de privilegi, ni volem ser un grup de pressió anticonstitu
cional. Nosaltres formem part de la legalitat democràtica. Hem ajudat a crear-la,
de molt abans que qualsevol elecció. Ja no deixarem que ningú ens la prengui.
Lluitarem per fer-la més forta, més efectiva.99

I la forma de fer-ho va ser, primer, tornant a demanar la seva legalització i,
després, un cop aconseguida, reclamant el reconeixement moral, però també
econòmic, en forma d’indemnitzacions, que les institucions i la societat els devien
per la seva aportació al procés de recuperació de les llibertats democràtiques.
Un procés llarg i atzarós que es perllongarà durant més de dues dècades i que
serà paral·lel al creixement, consolidació i crisi de l’entitat.

99. Joan Colomines, «Un nou període constitucional». Llibertat, 11, abril-maig de 1979.
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La legalització
Tres anys i mig després de la primera instància demanant la legalització de
l’entitat, el 2 de juliol de 1979 tornaven a presentar la documentació al Minis
teri de l’Interior emparant-se en l’article 22.3 de la Constitució i la Llei d’as
sociacions de 1964. Concretament s’adjuntava una nova acta fundacional
datada el dia anterior, en la qual figuraven dinou noms, sis dels quals repetien
respecte de la primera acta, presentada tres anys enrere —Joan Colomines,
Antonio Campos Crespo, Narciso Julián Sanz, Juan Antonio Cuadrado Diago,
Francisco Benages Tomás i Francisco García Nieto—, i als quals s’afegien
els de Pedro Salinas Gallego (tècnic mecànic), Juan Baró San Martín (agent
d’assegurances), Àngel Planas Ferrer (mecànic), Isabel Vicente García (em
pleada), José Sugrañes Boix (empleat), Antonio González Valiente (traductor),
Antonio Rivaud Santos (empleat), M. Dolores Sanz de Arellano (administra
tiva), Andrés Paredes Vidal (comerciant), Alfonso Monsó Viñals (promotor),
Ramona Criballés Casadesús (administrativa), Luís Martí Bielsa (industrial) i
Manuel Martínez García (dibuixant).

Un grup de membres de l’Associació reunits a la Plaça Catalunya de Barcelona, probablement
al finalitzar una manifestació, octubre de 1979. Arxiu ACEP.
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El contingut no revela cap novetat respecte de la de 1976 i es caracte
ritza per la seva brevetat i concisió. En primer terme, els presents escullen
com a president Joan Colomines, que ja ho era de facto, mentre que Antonio
Campos exercirà el càrrec de secretari, ambdós amb poders perquè, indis
tintament, realitzin en nom de l’Associació les gestions oportunes per obtenir
el reconeixement de l’Administració. A continuació, i per unanimitat, adopten
l’acord de constituir una associació que es denominarà «Asociación catalana
de Ex-presos Políticos» i que tindrà la seu a l’avinguda del Portal de l’Àngel,
7, àtic Q, de Barcelona.
Els estatuts presentats aleshores defineixen l’ACEP com una
entidad democrática constituida por la unión libre, consciente y voluntaria de ex
presos políticos y de personas que durante el franquismo sufrieron prisión, exi
lio o cualquier otra forma de privación de derechos de la persona por causa de
su oposición al mismo, o de personas que en algún modo resultaron afectadas
en su lucha a favor de la democracia […] basada en los principios de Libertad,
Democracia, Solidaridad humana y respeto a todas las ideologías, credos religi
osos e ideas políticas que respeten los derechos humanos, cuyos principios se
consideran soberanos y por tanto independientes de cualquier otra organización
u organismo, así como del Estado.

La resposta positiva arribaria el 29 de gener de 1980, quan el Servei d’Associa
cions del Ministeri de l’Interior va notificar al president Colomines la inscripció de
l’Associació amb data de sis dies abans. D’aquesta manera es posava fi a una
etapa d’il·legalitat o, més exactament, d’alegalitat, en la qual els esforços dels
expresos havien estat abocats en la seva pràctica totalitat a la lluita contra la
dictadura i a favor de les llibertats democràtiques. Un treball tenaç i constant que
no s’havia aturat ni amb l’amnistia d’octubre de 1977, ni amb l’aprovació de la
Constitució espanyola de 1978, però que ara, amb l’aprovació en referèndum de
l’Estatut de Catalunya l’octubre de 1979, la legalització de l’entitat i les primeres
eleccions al Parlament del març de 1980, on el mateix president Colomines va
ser escollit diputat, assolia, finalment, els seus objectius:
Amigo y compañero:
Ya somos legales. Tras casi cinco años de lucha e insistencia ha sido ins
crita nuestra asociación en el Registro de Asociaciones Políticas del Ministerio
del Interior.
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A partir de este momento se abre una nueva dimensión para nosotros en
cuanto a reivindicaciones se refiere y, asimismo, como sostén de una auténtica
democracia por la que debemos seguir luchando.

Aquesta nova etapa en la història de l’Associació estaria centrada en la
reclamació de mesures econòmiques destinades a rescabalar el patiment
sofert durant la dictadura. Abans d’abordar aquesta qüestió, però, calia un re
coneixement públic i oficial a les persones que havien patit la repressió durant
la dictadura.

L’homenatge del Tinell
L’11 de maig de 1980 es va celebrar al Saló del Tinell un acte d’una gran so
lemnitat per retre homenatge als resistents antifranquistes catalans. L’Associació
Catalana d’Ex-Presos Polítics-Resistents Antifeixistes convocava l’acte, al qual es
van aplegar, o van enviar telegrames de suport, representants de les principals
institucions del país —Generalitat, Parlament, Ajuntament i Diputació de Barcelo
na—, partits polítics, sindicats, associacions de resistents i de defensa dels drets
humans de tot el món, i un gran nombre de personalitats de la política, l’Església,
la cultura i la societat catalana, en general.100
A la taula presidencial hi havia el conseller adjunt de la presidència, Miquel
Coll i Alentorn —el president Pujol no hi va assistir, «per prudència», segons
l’opinió d’alguns membres de l’Associació que van participar en l’organització
de l’acte—; el primer tinent d’alcalde de Barcelona, Josep Miquel Abad, en

100. Els partits polítics: PSC, CDC, PSUC, UDC, ERC, Estat Català, FNC, UDC, Nacionalistes
d’Esquerra, PCC, MCC, JNC; organitzacions sindicals: CCOO, Confederación Sindical Unitaria de
Trabajadores de Catalunya, Sindicato de Cuadros de Catalunya, Unió de Pagesos, i les entitats
socials: AI, Federación de Ex Presos y Represaliados Políticos de Madrid, Asociación de Ex Presos
y Represaliados Políticos del País Valenciano, Asociación de Ex Presos y Represaliados Políticos
de Euzkadi-Bizkaia, Amical de Mauthausen, Amical de Catalunya de los Ex Guerrilleros españoles
en Francia, Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, Asociación de
Familiares de Presos Políticos de Catalunya, Amical de los Ex Internados políticos y resistentes
en Catalunya del Campo de Concentración de Vernet, Associació Catalana d’Exiliats Polítics,
Aviadors de la República, Comitès de Solidaritat pels Patriotes Catalans, Asociación de Amigos
de las Naciones Unidas, Comité de Solidaridad con Uruguay, Comité de Solidaridad Familiares
Presos Políticos, Desaparecidos y Muertos en Argentina, Associació Catalana de la Dona, Amics
de la Ciutat, Fraternitat Caputxina de Pompeia, Movimiento de Crítica Radical, Minyons Escoltes
i Guies Sant Jordi de Catalunya.
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Acte d’homenatge als resistents antifranquistes catalans al Saló del Tinell, 11 de maig de 1980.
Arxiu ACEP.

substitució de l’alcalde Narcís Serra; el vicepresident de la Diputació de Bar
celona, Jordi Conill —qui en la seva condició d’expres polític havia estat un
dels impulsors de l’Associació—; i el president del Parlament, Heribert Barrera,
juntament amb el president de l’ACEP. Però la presidència de l’acte va estar
representada per una cadira buida coberta per una senyera amb un crespó
negre, «símbol del nostre martirologi», segons va explicar Colomines al discurs
inaugural.
L’escultor Josep Maria Subirachs i el fonedor Francesc Perellada van realitzar
una estela commemorativa amb les quatre barres i unes cadenes acompanyades
de la llegenda «L’esforç dels homes i dones de la Catalunya resistent, símbol de
llibertat i democràcia 1939-1980» que es va col·locar el 15 d’octubre de 1981
al jardí que dona accés a la biblioteca del Parlament. Juntament amb l’estela es
van fondre mil medalles de coure amb la mateixa llegenda, que es van repartir
entre socis i personalitats assistents a l’acte, mentre que la imatge del cartell va
ser una cortesia de Josep Guinovart.
Les diferents intervencions van fer èmfasi en el patrimoni assolit durant quatre
dècades de resistència diversa, però unitària, en contra del feixisme; la necessitat
de recordar i reconèixer el sacrifici de milers d’homes i dones que havien lluitat
per la llibertat i la democràcia sota la dictadura, tant en el plànol simbòlic com
en el concret (pensions, indemnitzacions, etc.), però també de mantenir aquest
esperit de resistència davant les injustícies i la vulneració dels drets fonamentals
en l’actualitat, tasca que des de la restauració de les institucions havia d’estar
liderada pels representants polítics i institucionals. Algunes de la intervencions,
com la del mateix Colomines, van anar un pas més enllà en reclamar la llibertat per
a Jaume Martínez Vendrell i Lluís Montserrat, aleshores en presó incomunicada
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El president del Parlament de Catalunya
Heribert Barrera presenta una imatge de
l’estela commemorativa. Maig 1980. Arxiu
ACEP

en aplicació de la Llei antiterrorista, acusats de pertànyer al grup armat EPOCA,
que dos anys abans havia assassinat a l’industrial Josep Maria Bultó i a l’exal
calde franquista Joaquim Viola. Reivindicació que va ser subscrita per Barrera i
Coll i Alentorn, no sense certa polèmica a la premsa del moment.
Aquest va ser el primer gran acte d’homenatge als expresos per part de les
noves autoritats escollides democràticament, i malgrat les absències dels màxims
mandataris, a excepció del president del Parlament, marca una línia de reconei
xement que ja no tindrà marxa enrere, tot i que el seu avenç fos, durant anys,
extremadament lent i poruc per part de les administracions públiques.

La implicació política durant els primers anys de la democràcia
A pesar que la tasca principal a la qual es va dedicar l’Associació a partir d’aleshores
va ser la defensa de les indemnitzacions econòmiques per als expresos i repre
saliats polítics del franquisme, durant els primers anys de la dècada dels vuitanta
l’ACEP també va manifestar la seva solidaritat amb les persones preses per la seva
relació amb organitzacions independentistes i anarquistes, la majoria d’elles acu
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sades d’accions armades. Les declaracions de Joan Colomines a l’acte del Tinell
van tenir una concreció pràctica quan poc després una delegació de l’Associació
es va reunir amb els representants dels Comitès de Solidaritat amb els Patriotes
Catalans —organització de defensa i suport dels independentistes catalans creada
poc abans—, amb els quals es van comprometre a assistir com a observadors al
judici que havia de tenir lloc a l’Audiència Nacional aquell mes de juny.
Poc després, la Junta de l’entitat tornaria a fer arribar la seva preocupació
per carta al ministre de l’Interior per la detenció, el juliol de 1980, de les germa
nes Eva i Blanca Serra i Ramon Martínez. Els tres militants d’Independentistes
dels Països Catalans van ser retinguts durant cinc dies a la Direcció General de
Seguretat, a Madrid, acusats de col·laborar amb ETA, on van ser torturats per la
policia. De les mateixes dates és un document conservat a l’arxiu de l’Associació
amb una «Proposta de finalitats del Front de Lluita contra la tortura elaborada
pels membres de la comissió provisional sortida de la darrera reunió». El Front,
al qual l’Associació es va adherir l’octubre de 1980, pretenia crear un tribunal
popular contra la tortura i engegar una campanya contra la Llei antiterrorista per
denunciar la persistència d’aquesta pràctica a les comissaries.
L’interès pels detinguts i presos d’organitzacions polítiques també es va fer
extensiva als membres de la CNT acusats de l’atemptat del cas Scala, amb els
quals van intercanviar algunes cartes demanant informació sobre el seu estat a
la presó de Segòvia i informant-los de les gestions fetes per aconseguir el seu
trasllat a Catalunya. L’Associació també es va manifestar en suport del periodista
Xavier Vinader, condemnat a set anys de presó per l’Audiència Nacional per un
suposat delicte d’imprudència temerària en l’exercici del periodisme relacionat
amb tres reportatges sobre la guerra bruta contra ETA. La Junta de l’entitat va
demanar l’indult per telegrama al rei, al president del Congrés i al president de la
Generalitat el desembre de 1981.
Aquestes mostres d’interès pels detinguts d’organitzacions de l’extrema
esquerra confirmen que l’apartidisme de l’Associació i el respecte a la diversi
tat ideològica dels seus membres —sobre la base comuna de l’antifeixisme—
continuava essent un valor inalterat. Si entre els socis i sòcies s’hi comptaven
militants i exmilitants de totes les tendències, les relacions institucionals tampoc
no van circumscriure’s a cap formació en exclusiva. Des de la seva creació i fins
ben entrada la dècada dels vuitanta, l’ACEP rebia invitacions per participar com
a entitat convidada a les assemblees anuals i congressos de pràcticament tots
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els partits representats a Catalunya, des d’Estat Català fins a la Lliga Comunista
Revolucionària, passant per Unió Democràtica, Esquerra Republicana, el PSC o
el PSUC, per dir-ne uns quants entre els molts que van dirigir-se als antics pre
sos com a exemple de tenacitat en la lluita per la democràcia i els valors que les
respectives organitzacions defensaven. De la mateixa manera, l’ACEP corres
ponia a aquestes mostres amb la mateixa invitació a sindicats i partits polítics a
participar a la seva Assemblea com a observadors. Numèricament, encara que
no existeix cap recompte, és lògic pensar que els expresos vinculats al PSUC
fossin majoria, perquè aquest va ser el gran partit de l’antifranquisme a Catalunya,
però el fet de posar un estand a la Festa del Treball, com van fer l’any 1980, no
impedia mantenir excel·lents relacions amb altres forces, fins al punt de celebrar
durant anys les assemblees anuals a la seu d’ERC, per exemple.
La diversitat d’opinions internes es va reflectir als editorials de Llibertat, que
durant aquests primers anys van evitar valoracions polítiques que poguessin in
comodar a alguns dels partits polítics representats a l’ACEP. Aquest acord tàcit
sembla que es va trencar quan, el 1981, l’Associació es va posicionar en contra
de l’entrada d’Espanya a l’OTAN. Acord pres en absència del president Colomines i que l’hauria incomodat atesa la seva condició de diputat al Parlament
per Convergència i Unió (CiU), encara que no fins al punt de presentar la seva
dimissió per aquest fet, com algun mitjà hauria informat, ja que, segons explicava
a la carta enviada a la Junta el 16 de novembre, «la decisió de la meva renúncia
feia temps que havia estat presa. Com he dit abans, m’havia fixat uns objectius
[«reconeixement oficial del paper de la Resistència catalana en la recuperació de
les nostres institucions, com va quedar patent en l’acte del Tinell», segons ell
mateix explicava més amunt] i un cop acomplerts havia de plegar».
El 6 de desembre, l’ACEP va participar en l’acte anti-OTAN convocat al solar
de l’antic escorxador:
Nuestra Asociación participó en la manifestación, como no podía ser de otra
forma, para dar un mentís a los partidos, gubernamentales o no, que están
propiciando el rearme y toma de posturas bélicas, que podrían constituir una
catástrofe a escala mundial, por defender la supervivencia de regímenes caducos
que atentan contra todos los derechos humanos.101

101. Llibertat, 18 de febrer de 1982.
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L’abril de 1982, Rudolf Guerra prendria el relleu de la presidència de l’As
sociació.

La llarga lluita per les indemnitzacions
Tanmateix, tal com es va reivindicar al Saló del Tinell, per als expresos polítics els
reconeixements públics de caràcter honorífic i simbòlic —molt escassos i tímids
encara aleshores— havien d’anar acompanyats, en tot cas, d’indemnitzacions
econòmiques que ajudessin a fer menys dura la situació que patien molts d’ells.
Especialment els d’edat més avançada i els que havien sofert més temps de
captiveri. La concessió d’ajuts oficials es preveia una cursa llarga i plena d’obs
tacles, com efectivament va ser, i no es podia confiar en la seva futura concessió
per pal·liar situacions d’emergència com les que patien no pocs socis i familiars
d’aquests.
En una carta de novembre de 1979 adreçada a Agustí de Semir, soci fundador
de l’Associació i aleshores director general d’Assistència Social de la Generalitat,
el secretari Antonio Campos i la vocal de Solidaritat informaven de la precària
situació econòmica degut a la lluita antifranquista de quatre socis, dels quals
aportaven noms, situació personal i dades de contacte, per tal que des del seu
lloc de responsabilitat l’advocat s’interessés per ells. De la mateixa manera es va
procedir canviant el destinatari per la regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament
de Barcelona, Francesca Masgoret, o l’alcalde de Balaguer, Gregorio Gallego, en
casos similars d’antics presos polítics que patien malalties o no rebien cap sub
sidi d’atur o jubilació. En un altre document del 1980 es relacionen vint-i-quatre
noms «de asociados que carecen de asistencia sanitaria y se hallan en situación
precaria por no estar amparados por la seguridad social; como consecuencia
de los años transcurridos en prisión, destierro y exilio». Per a aquests tampoc
no hi havia marge d’espera.
Però a banda de situacions d’urgència com les descrites, els expresos
polítics de l’ACEP reivindicaven indemnitzacions universals i accés a les pres
tacions de la Seguretat Social per a totes les persones que havien patit presó
degut a la seva militància antifeixista durant el franquisme. Els ajuts mai serien
prou grans per compensar els anys que milers de persones van estar privades
de llibertat, però consideraven que la seva concessió era quelcom indestriable
de la reparació moral que, a poc a poc, els començava a arribar. Amb aquest
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propòsit, l’Associació va portar a terme durant els següents anys una tasca
de pressió sobre els poders públics (administracions, grups parlamentaris,
partits polítics, etc.) en demanada de reparació econòmica. Les aspiracions
dels expresos no es fonamentaven en la mera il·lusió, sinó que responien a
experiències similars a altres països europeus i al mateix Estat espanyol, on
des de poc després de la mort del dictador es va començar a legislar per re
gular la concessió d’indemnitzacions i pensions relacionades amb la Guerra
Civil. Així, sense pretensió d’exhaustivitat, el 1976 es van concedir pensions
als combatents mutilats que no s’havien pogut incorporar al Cuerpo de Ca
balleros Mutilados de Guerra por la Patria; el 1978 es va aprovar concedir
pensions als familiars dels morts com a conseqüència de la guerra; el mateix
1978 i el 1980 es van regular les pensions als militars que van prendre part en
el conflicte, en general; el mateix any una nova llei va establir una igualtat més
efectiva entre militars participants a la guerra, amb independència del bàndol
en què lluitessin; el 1982 es van incorporar al règim de la Seguretat Social
els mutilats excombatents de la zona republicana; el 1984 es van reconèixer
els serveis prestats per les Forces d’Ordre Públic i el cos de Carabiners de
la República, etc.102
Més important per al nostre objecte d’interès va ser la norma que preveia
l’equiparació del temps passat a la presó per causes polítiques com a cotitzat a
la Seguretat Social. La iniciativa d’aquesta mesura va correspondre al Grup Par
lamentari Comunista del Congrés dels Diputats, que va presentar una proposició
de llei el febrer de 1981, que es va aprovar el desembre d’aquell any per 252 vots
a favor, 3 en contra i una abstenció. A partir d’aleshores, el procés d’incorporació
d’esmenes per part del Govern va alentir els tràmits parlamentaris, que es van
haver d’aturar per la dissolució de les Corts.
Les eleccions d’octubre de 1982, que van permetre al PSOE tornar al poder
després de la dictadura, també van significar l’inici del declivi electoral del PCE, fet
que podria afectar a les reivindicacions dels expresos polítics que, fins aleshores,
companys de la mateixa Associació havien defensat al Congrés:

102. Javier Puche-Gil. «Las reparaciones económicas de la democracia por privación de libertad
durante la dictadura franquista: otra fuente para investigar la represión de estado del franquismo».
Historia actual online, 79, 2013. En línia a: <http://historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/
issue/view/43> [Data consulta: 6 octubre 2017].
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Queridos amigos:
Sólo unas líneas para deciros que, como ya sabéis, he perdido el acta de
Diputado en las recientes elecciones generales.
De todos modos, como es lógico, seguiré trabajando, dentro de mis posi
bilidades, ahora más limitadas, por vuestros justos derechos que también son
los míos. La proposición de ley de años de prisión años de seguridad social
que ha quedado pendiente en el Senado, será preciso reconducirla en la nueva
legislatura que, confío, nos será más propicia con la mayoría socialista.
Sin duda el triunfo del PSOE y del PSC crea una nueva situación históri
ca en nuestro país y hemos de conseguir, con el esfuerzo de todos y la lucha
contra quienes, desde la derecha, se opondrán al cambio, que se realicen las
esperanzas de los pueblos de España.
Por mi parte sigo, como siempre, a vuestro lado y podéis disponer de mí
en cuanto esté a mi alcance. Recibid, queridos amigos, un fuerte abrazo de
Miguel Núñez.
10-XI-82

Pocs mesos després, Núñez enviava una nova nota manuscrita als companys
de l’Associació anunciant-los la necessitat de reprendre aquest assumpte:
Queridos amigos:
Dos letras para enviaros copia de un artículo que mando hoy a los periódi
cos. Creo que ha llegado el momento de organizar una presión para que la ley
de años de prisión años de seguridad social se tramite con carácter de urgencia.
Circula ya en el Congreso la idea de que no se efectuará ninguna ley que
suponga aumento del gasto presupuestario.
Podemos encontrarnos con que no entra en los Presupuestos que se pre
sentarán próximamente.
Un abrazo,
Miguel Núñez
18-II-83

Així que l’abril de 1983 els diputats comunistes integrats al Grup Mixt van
tornar a presentar una nova proposició, a la qual es va sumar una de molt similar
al novembre per part del Grup Socialista. Aquests avenços van ser seguits de
molt a prop per l’Associació, que a través del seu butlletí informava periòdica
ment als seus socis i simpatitzants de cada nova passa que el projecte feia a
les Corts, així com de les postures de cada partit respecte de les observacions
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que l’ACEP els havia fet arribar. Finalment, el desembre de 1983 es va votar la
proposició, i aquest cop va obtenir 207 vots favorables, 7 contraris —del Grup
Popular, entre els quals el del diputat José Maria Aznar— i 48 abstencions. Me
sos més tard entraria en vigor com a Llei 18/1984, de 8 de juny sobre reconei
xement com anys treballats a efectes de la Seguretat Social dels períodes de
presó patits com a conseqüència dels supòsits previstos en la Llei d’amnistia de
15 d’octubre de 1977.103
Tot i el significatiu pas endavant en el reconeixement de la vulneració del drets
dels expresos polítics que aquesta mesura va suposar, a parer dels membres de
l’Associació no era, ni de lluny, suficient, ja que les esmenes introduïdes al text
inicial n’havien descafeïnat el contingut. Per aquest motiu, l’ACEP va continuar
amb la seva exigència de justícia entorn de la reivindicació d’una compensació
econòmica per a totes les persones que haguessin sofert captiveri per motius
polítics. Així que el setembre de 1987 va enviar una proposició de llei al PSC
PSOE per tramitar-la al Congrés dels Diputats.
En l’exposició de motius, l’Associació explicava que
La fórmula elegida por la ley 18-1984 del 8 de junio, no ha resuelto, en contra
de lo que pueda creerse, ningún problema de los ex presos políticos por varias
razones, pero una de ellas fundamental, como es la siguiente: la mencionada
ley 18-1984 nace implícita y virtualmente derogada por la aplicación rigurosa de
la Ley de Incompatibilidades. Ley que sí se aplicó con rigidez a los ex presos
políticos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social encargado de aplicar
dichos beneficios del SOVI [Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez] a los que
ha accedido el 2% de los ex presos políticos de Cataluña que lo han solicitado.
Claras exigencia de justicia y de profundización y avance en la consolidación de
nuestra democracia lo motivan suficientemente. Por otra parte, antecedentes de
gobiernos de la Europa Comunitaria a la que España pertenece, como Francia,
Holanda, Bélgica, Alemania, Italia, etc., etc., que soportaron la ocupación nazifascista en la Segunda Guerra Mundial dieron solución inmediata a cuantos su
frieron en sus cuerpos y espíritus los horrores de los campos de concentración y
exterminio promulgando Leyes indemnizatorias y de pensiones que les permitiera
vivir dignamente el resto de su existencia.

103. BOE 140, de 12 de juny.
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I en conseqüència, desgranava la seva proposta en dos breus articles:
Artículo 1º. La presente Ley será de aplicación a las personas que hayan sufri
do como mínimo un año de prisión en supuestos contemplados en la Ley de
Amnistía de 17 de octubre de 1977, y en caso de haber fallecido el causante a
su viuda o viudo,
Artículo 2º. Las personas comprendidas en el Artículo anterior tendrán de
recho a una indemnización de 850.000 pesetas por años de prisión sufridos
prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año.

La mesura proposada per l’Associació va rebre algunes respostes de diputats
socialistes en sentit positiu, que foren recollides al butlletí de l’entitat, però no te
nim constància que s’arribés a presentar formalment al Congrés. Així que l’ACEP
va continuar buscant vies, en aquest cas alternatives a les oficials, per incidir en
el debat parlamentari i posar en valor la seva iniciativa de reparació econòmica.
L’abril de 1989, Arialdo Banfi, exdiputat socialista italià i president de la FIR, va
dirigir-se per carta al president del Govern Felipe González per intercedir davant el
seus camarades espanyols. A la resposta a la FIR per part del director de gabinet
de González, conservada entre la correspondència internacional de l’Associació,
aquest feia un repàs a les normes aprovades durant els darrers anys encaminades
«a la protección social y resarcimiento moral y económico de aquellos españoles
que sufrieron durante la guerra civil y los años posteriores algún tipo de perjuicio
o discriminación por sus ideales políticos», i concloïa:
El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, en el que hay
muchos hijos y nietos de personas pertenecientes a este colectivo, está sensibi
lizado y preocupado por este asunto, por lo que está estudiando las situaciones
de los que padecieron prisión durante la guerra o como consecuencia de la
misma, a fin de encontrar una fórmula que resuelva con una mayor equidad las
aspiraciones de todos ellos.

Es donava la circumstància que el mateix signant de la carta, Roberto Do
rado, havia nascut a la presó per la militància republicana de la seva mare a la
postguerra.
La resposta a les demandes dels col·lectius d’expresos polítics va arribar
finalment en forma de la Disposició addicional divuitena de la Llei 4/1990,
de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1990, per la qual
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es reconeixen indemnitzacions a favor de qui va patir presó en establiments
penitenciaris franquistes durant tres o més anys, com a conseqüència dels
supòsits contemplats en la Llei 46/1977, de 15 d’octubre, d’amnistia.104 La
fórmula escollida per compensar els expresos recorda a la proposada per
l’Associació tres anys enrere, però les condicions eren molt més restrictives.
Per ser beneficiari, segons el punt 1 de la disposició, el causant del dret havia
d’haver complert els 65 anys com molt tard el 31 de desembre de 1990. La
indemnització es percebia per una sola vegada d’acord amb la següent escala:
a tres o més anys de presó els hi corresponia un milió de pessetes, i per cada
tres anys complets addicionals, 200.000 pessetes més. Si el causant del dret
a la indemnització hagués mort i el 31 de desembre de 1990 podia complir
65 anys d’edat, el cònjuge hi tindria dret. El reconeixement i abonament de
la indemnització correspondria a la Direcció General de Costos de Personal i
Pensions Públiques del Ministeri d’Economia i Hisenda, davant la qual havia
de presentar la corresponent sol·licitud d’indemnització el causant del dret
o, en cas de mort, el cònjuge d’aquest. La sol·licitud s’havia d’acompanyar
de la decisió judicial o resolució administrativa que aprovaria l’aplicació de
l’amnistia, així com la certificació acreditativa dels períodes efectius de temps
de permanència en presó, expedit per l’autoritat penitenciària civil o militar
que correspongués.
Les limitacions de la mesura van moure l’ACEP a escriure al president del
Govern el novembre d’aquell any per manifestar-li el seu rebuig:
nuestro objetivo no es el lucro, sino la justicia. Cincuenta años de lucha por la
democracia nos han dotado de la suficiente riqueza empírica para optar por un
baremo que compense moral y económicamente los perjuicios sufridos de una
manera aceptable.

Concretament, els expresos polítics catalans exigien:
— Indemnització de 850.000 pessetes per cada any de captiveri (en taules
reivindicatives posteriors arrodonirien aquesta quantitat fins el milió), pror
ratejada per a períodes inferiors, incloent-hi els períodes passats sota el
règim de «redención de penas por el trabajo», que haurien de computar

104. BOE 156, de 30 de juny.
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—

—
—
—

pel doble de temps, així com els complerts a batallons de soldats treballa
dors, batallons disciplinaris, batallons de penats i camps de concentració.
Que fossin reconeguts com anys de presó els que les lleves de 1936 a
1942 van haver de passar en unitats militars de càstig tot i ja haver com
plert amb el servei militar republicà.
Que no hi hagués cap restricció d’edat ni de temps de condemna per als
exempresonats per motius polítics.
Que també comptabilitzessin per a la indemnització els períodes passats
en llibertat atenuada i desterrament forçós.
Considerar beneficiari el causant del fet (és a dir, la persona que va estar
presa), el seu cònjuge en cas de mort, sense haver de demostrar res
més que la convivència, i, en cas de mort del cònjuge, els descendents.

No hi ha constància que González respongués la queixa, que també es va
fer arribar al Defensor del Poble, a la Presidència del Congrés dels Diputats i a la
Comissió de Peticions del Parlament Europeu, organismes que van registrar la
carta i respongueren que estudiarien la petició. En qualsevol cas, aquestes gesti
ons van ser paral·leles a les encaminades a rebre la indemnització per a aquelles
persones que complien amb els requisits. Una tasca complexa pel fet que s’havia

Carta de la presidenta de la Comissió de
Peticions del Parlament Europeu, 26 de
novembre de 1991. Arxiu ACEP.
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d’acreditar documentalment l’estada en presons, que en moltes ocasions havien
estat tancades feia dècades i de les quals no sempre es conservaven els arxius.
A banda d’un procés de tramitació burocràtic lent i feixuc.
Així ho va poder constatar l’advocat contractat per l’ACEP en la visita que
va fer el juliol de 1991 a Madrid per obtenir informació de primera mà sobre els
expedients tramitats pel seu despatx. A la Secció de pensions especials de la
Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques, segons l’informe
del lletrat, es complien tots els tòpics del «vuelva usted mañana» tan habituals a
l’Administració. Segons va saber per boca del responsable del negociat, s’havi
en rebut 102.000 peticions, de les quals només s’havien respost favorablement
10.000. Més bona va ser la impressió que va rebre a la Direcció General d’Institu
cions Penitenciàries, des d’on es centralitzava la recerca documental necessària
per a l’obtenció dels certificats.
Finalment, el nombre total de sol·licituds va ascendir fins les 120.000, pro
vinents de tot l’Estat, de les quals només unes 65.000 van ser afirmatives i van
rebre la corresponent ajuda. En el 90 % dels casos afirmatius, les ajudes van ser
d’un milió de pessetes, i el 10 % restant (aquells que van sofrir més de 3 anys
de privació de llibertat) van rebre quantitats superiors. Aquestes indemnitzacions
no estaven subjectes a la tributació de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques (IRPF) de l’any 1991.105
Com es pot veure i va assenyalar reiteradament l’ACEP, el límit d’edat su
posava una greu discriminació per a les persones més joves (aquelles que quan
es va aprovar la Llei d’amnistia no tenien més de 52 anys), fet que deixava fora
a gran part de la generació que es va incorporar a la lluita antifranquista durant
les dècades dels seixanta i setanta, però també als presos polítics més joves
d’anys enrere:
Saben vostès que a l’any 1949, a les ciutats de Barcelona, Mataró i Vilanova,
varen ser detinguts 41 joves acusats d’associació il·lícita, el més vell dels quals
tenia 24 anys i el més jove complia 18 dins els calabossos de la Via Laietana?

105. Daniel Vallés Muñío. «Amnistía y responsabilidad civil». Indret: Revista para el Análisis del
Derecho, 1, 2004. En línia a: <http://www.indret.com/pdf/185_es.pdf> [Data consulta: 7 setembre
2017]. Segons D. A. Expresos polítics: memòria dels ajuts concedits pel govern català. Barcelona:
Generalitat de Catalunya, 2009, p. 38, s’havien rebut 105.000 sol·licituds fins el 30 de setembre de
2008, el 58 % de les quals resoltes favorablement, 8.800 de Catalunya.
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Tan sols amb una simple suma mental se n’hagueren adonat que molts d’aquests
joves no podrien haver complert els 65 anys a 31 de desembre del 90.106

Per això, aquest límit fou recorregut al Tribunal Constitucional en considerar
que vulnerava l’article 14 de la Constitució. Tanmateix, la Sentència 361/1993,
de 3 de desembre, va rebutjar-ho basant-se en el criteri de la limitació de la despesa pública i dels recursos disponibles. No seria fins a l’aprovació de la Llei de
memòria històrica que el límit d’edat es va rebaixar lleugerament, fins als 60 anys
complerts a 31 de desembre de 1990.107 Tampoc no van prosperar les queixes per
l’obligatorietat d’haver passat com a mínim tres anys a la presó, fet que deixava
sense cobertura una gran quantitat d’expresos i expreses condemnats a penes
inferiors o bé beneficiats per indults o reduccions de pena. Malgrat tot, molts dels
socis que van rebre la indemnització en van donar una petita part a l’Associació,
fet que va ser molt ben rebut en uns moments en els quals l’economia de l’entitat
passava per serioses dificultats.
Després de la gran decepció col·lectiva que va provocar la mesura estatal
per regular el pagament d’indemnitzacions als expresos polítics, la manca de
noves notícies relacionades amb aquest tema al butlletí de l’Associació podria
indicar que l’activitat reivindicativa en aquest camp va quedar aturada momen
tàniament. S’ha de tenir en compte, però, que durant la primera meitat dels anys
noranta l’entitat va viure una greu crisi interna que va estar a punt de suposar-ne
la dissolució, com veurem en detall més endavant, fet que ajudaria a explicar la
manca d’informacions referents a noves accions de denúncia.
Tot canviaria arran de l’aprovació d’un decret foral (75/1995, de 20 de març)
per part del Govern de Navarra que encetava una nova línea d’indemnitzacions per
a les persones empresonades per motius polítics durant la dictadura que havien
quedat excloses de les indemnitzacions estatals de cinc anys enrere. Aquesta
mesura, de la qual l’ACEP va informar puntualment els seus socis, tornava a obrir
la porta a una compensació econòmica de caràcter autonòmic:
Estem lluitant a fi que es repari una injustícia.
Preguem a totes aquelles companyes i companys, residents a Catalunya, que
no foren beneficiats per la «Disposición adicional 18ª de la Ley de Presupuestos

106. Enric Pubill, «No podemos desaparecer». Catalunya Resistent, 41, maig de 1993.
107. Art. 7.1 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre (BOE 310, de 27 de desembre).
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Generales del Estado para 1990. Indemnizaciones por años de prisión» que a
la fi de facilitar-nos les dades necessàries per a estadística, base d’una possible
negociació remetin a la nostra adreça de Barcelona les dades que assenyalem
tot seguit: Adreça complerta i telèfon; temps d’empresonament, justificable do
cumentalment i llocs on es complí la condemna.108

L’octubre d’aquell any, una delegació de l’ACEP encapçalada pel seu presi
dent Trinitario Rubio compareixia davant la Comissió de Justícia del Parlament
per explicar de nou les seves reivindicacions, i al maig de l’any següent les feien
arribar a la consellera de Justícia, Núria de Gispert, durant l’entrevista que van
mantenir. Uns mesos més tard, el desembre de 1997, l’Asociación de Ex-Presos
y Represaliados Políticos de Madrid va fer públic un manifest en el qual recla
maven als poders públics que la via oberta per la Comunitat de Navarra tingués
continuïtat en noves lleis autonòmiques:
la Comunidad Foral de Navarra ha tenido a bien restablecer y dar solución a todos
los expresos navarros, lo que, a decir verdad, plantea un agravio comparativo a
otras Comunidades.
Hace años que venimos tratando de que se rectifique el ignominioso De
creto, bien sea con un Proyecto de Ley o ampliando dicho Decreto, teniendo
en cuenta lo antes dicho.
Basándose en el Decreto de Navarra, los compañeros sevillanos, los de Ali
cante, Valencia, Cataluña y Madrid, se han dirigido a sus respectivos Gobiernos
Autonómicos y esperan su respuesta.109

Aquesta crida va tenir la primera resposta a començaments del 1998, quan
el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida (IU) a l’Assemblea de Madrid va presentar
una proposició no de llei per reparar les limitacions del decret estatal aprovat el
1990. La proposició demanava al Govern autonòmic que elaborés un estudi per
conèixer amb precisió quantes persones de la Comunitat de Madrid amb dret a
rebre indemnització pel seu pas per la presó per motius polítics havien quedat
excloses, i per quines causes, de la norma estatal, i, a partir d’aquest estat de la
qüestió, que aprovés una llei per revertir aquesta situació.
108. Catalunya Resistent, Nova etapa 4, primer trimestre 1996.
109. «Los Ex-presos Políticos Anti-Franquistas a la Opinión Pública de nuestro país». Catalunya
Resistent, número extraordinari, abril de 1998.
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Uns mesos més tard, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds
(IC-EV) presentava una proposició no de llei amb un contingut molt similar, en la
qual manifestaven:
És evident que l’exigència d’aquests requisits [els de la norma estatal], certament
restrictius i discriminatoris, varen comportar l’exclusió de moltes persones que
havien patit presó per les seves opinions i actuacions polítiques durant la dicta
dura. La injustícia que comporta l’exigència d’aquests requisits és tan evident
que el Defensor del Poble va adreçar una recomanació a totes les Comunitats
Autònomes, a excepció de Navarra que ja ho havia resolt, durant l’any 1996,
interessant l’adopció de mesures per completar la disposició addicional divuite
na de la Llei 4/90, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per 1990.

Per aquest motiu, instaven el Govern de la Generalitat a elaborar, en el termini
de tres mesos, un estudi sobre el nombre de catalans i catalanes afectats pels
supòsits previstos en la Llei d’amnistia i exclosos de la norma estatal, i un cop
elaborat aquest estudi, trametre al Parlament, en el termini de tres mesos més,
un projecte de llei que regulés i concretés les indemnitzacions a les persones
excloses dels beneficis de la norma estatal.110
D’aquesta forma va començar el periple parlamentari de la que acabaria sent
la Resolució 846/V, adoptada el 18 de febrer de 1999, que recollia el contingut de
la Proposició no de llei i, finalment, del Decret 288/2000, de 31 d’agost, pel qual
s’establien els requisits per regular les indemnitzacions de les persones incloses
en els supòsits previstos en la Llei d’amnistia, i exclosos dels beneficis de la dis
posició addicional 18a dels Pressupostos Generals de l’Estat de 1990 i 1992.111
Els requisits establerts pel Decret 288/2000 van ser:
— Les persones amnistiades haurien d’haver patit la privació de llibertat,
sense establir un mínim de temps.
— Tenir 65 anys el dia 31 de desembre de 2000, és a dir, 42 anys apro
ximadament el 1977; l’article 2.3 del decret estableix que, en cas que
els beneficiaris no tinguin 65 anys el dia 31 de desembre de 2000 però
reuneixin tots els altres requisits, tindran dret a rebre indemnització si «es

110. BOPC 317, de 7 de setembre.
111. DOGC 3221, de 7 de setembre.
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troben en una situació d’invalidesa permanent igual o superior a la total,
degudament reconeguda per l’administració competent»: no es requereix
que la invalidesa es degui a les estades en privació de llibertat.
— Residir a Catalunya.
— Es reconeix el dret a rebre indemnitzacions, en cas de mort de la persona
privada de llibertat, al «cònjuge vidu o vídua o aquella persona vincula
da al beneficiari de l’ajuda amb una relació de convivència anàloga a la
conjugal, i els fills que han estat reconeguts legalment amb la condició
de disminuït [...]».
L’escala indemnitzadora estableix el valor de 6 mesos de reclusió en 150.000
pessetes (901,52 €), incrementades en 28.000 pessetes (168 €) per cada mes
addicional a partir del setè mes. La màxima quantitat a percebre és d’1 milió de
pessetes (6.000 €), però no hi ha cap mínim de temps de privació de llibertat.
Cal dir que l’import de les indemnitzacions concedides per la Generalitat de
Catalunya no va ser declarat «no subjecte» a l’IRPF, com sí ho havien estat les
indemnitzacions concedides pel Govern central de l’Estat.
Al primer editorial del butlletí de l’ACEP després de l’aprovació de la norma,
l’alegria i la satisfacció per la fita assolida eren evidents: «Amb la signatura d’aquest
decret hem tingut la sensació d’aquell corredor que amb el pit talla la cinta de la
fi de la cursa. I quina cursa!».112
Encara un altre decret, el 330/2002, va ampliar el col·lectiu d’expresos polí
tics susceptibles de ser beneficiats per la mesura anterior als menors de 65 anys
en data de 31 de desembre de 2000.113 En aquest sí que s’establia un mínim
d’estada d’un mes en presó o establiment penitenciari de qualsevol altre tipus.
La quantia màxima a percebre seria de 6.010 €, d’acord amb la següent escala:
d’un mes a sis mesos de captiveri, 900 €, i per a cada mes addicional a partir
del setè mes, 170 €.114
La insistent pressió de l’ACEP durant anys havia estat determinant per a
l’aprovació de les mesures, però el seu paper no va acabar llavors. L’estudi en

112. Catalunya Resistent, Nova etapa 21, tercer trimestre 2000.
113. DOGC 3777, de 9 de desembre.
114. Raül Digón. «Les polítiques públiques de memòria en els debats del Parlament de Catalunya
(1980-2015)». Activitat parlamentària, 29, 2016, p. 89-114.
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gegat el 1999 i que va permetre obtenir una diagnosi prèvia al decret no hauria
estat possible sense la xarxa de contactes de l’Associació, que va fer de difusora
de la iniciativa i, al mateix temps, de compiladora de centenars de formularis on
els antics presos polítics o els seus familiars anotaven les principals dades refe
rents a la seva experiència penitenciària i situació personal. Un cop aprovats els
decrets, l’Associació va rebre una allau de consultes per demanar informació:
5.000 trucades telefòniques, 180 correus electrònics i 200 faxos, en un perío
de de dos anys escassos115. Moltes de les sol·licituds de subvenció no anaven
acompanyades de les corresponents certificacions oficials del pas per presons o
camps de concentració, i l’ACEP, com altres entitats memorialistes, va col·laborar
activament amb el Programa d’atenció als expresos de la Generalitat per certificar
«alternativament», a partir de l’experiència d’aquestes entitats, la veracitat dels
casos que no podien aportar documentació contrastada.
Fins al 30 de setembre de 2008, comptant els dos decrets de la Generalitat,
s’havien rebut 39.023 sol·licituds d’indemnització, de les quals 21.652 van ser
favorables i van acumular una suma total de quasi 51 milions d’euros. La majoria
de les sol·licituds denegades ho van ser per no poder acreditar de cap manera
l’estada en situació de privació de llibertat.116
Però fins i tot per a molts dels afortunats que complien els requisits, les ajudes
arribaven massa tard. Com el pare de la Maria Antònia Jover, pres a la postguerra,
desterrat als anys quaranta i mort a mitjans dels anys vuitanta després d’una vida
dedicada al PSUC. O la seva mare, qui va rebre la indemnització en els últims
anys de la seva vida, quan els diners ja només li van servir per comprar un llit
articulat i una cadira de rodes amb els quals fer més fàcil la seva convalescència
en sortir de l’hospital.117
Amb l’aprovació d’aquest decret, es va posar fi a una llarga etapa de reivin
dicació de justícia per a les persones empresonades per motius polítics, però
quedaven encara aspectes a millorar, com la tributació de les indemnitzacions

115. Enric Pubill, «Recordant els darrers anys de l’Associació». Catalunya Resistent, Nova etapa
30, quart trimestre 2002.
116. Diversos autors (2009), p. 48. A finals de 2015, aquestes xifres pràcticament no havien variat,
segons el responsable de la gestió d’expedients d’indemnització de la Generalitat, Òscar López.
Ara, 5 de desembre de 2015.
117. Entrevista a Maria Antonia Jover, 8 de setembre de 2017.
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Ofrena floral a la tomba de Lluís Companys, abans del trasllat de les seves despulles al Fossar
de la Pedrera, octubre de 1985. Arxiu ACEP.

autonòmiques a l’IRPF. En aquest àmbit, l’ACEP també va donar cobertura i
assessorament a totes aquelles persones, sòcies o no, que s’adreçaven al seu
despatx de la Via Laietana, facilitant-los textos model per redactar les al·legacions
i recursos. El llarg camí de reclamacions semblava no finir mai:118
Des de l’Associació continuem seguint de prop el tema del IRPF que van obligar
a pagar els empresonats per la Dictadura que varen rebre les corresponents
indemnitzacions atorgades per la Generalitat. Des del primer moment vàrem
protestar de valent pel que consideràvem una injustícia que, al temps, era un
greuge comparatiu amb els empresonats que havien rebut les indemnitzacions
anteriorment. Les nostres accions varen aconseguir, en primer lloc, aturar les
multes a tots aquells que s’havien negat a satisfer l’impost, i després que es
revisés la mesura amb la idea que es retornessin els diners als que havien pagat
l’IRPF. Sembla ser, segons les darreres notícies, que finalment el govern central
ha reconsiderat la qüestió i està d’acord en anul·lar l’impost a les indemnitzaci
118. Catalunya Resistent, Nova etapa 33, tercer trimestre 2003.
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ons. Malgrat això, no està gens clar com es tornaran els diners, doncs Hisenda
sembla no trobar el mecanisme adequat per a fer-ho i mentre això no es concreti
no deixarem de lluitar per enllestir un tema que des del primer moment vàrem
considerar que era una mesura arbitrària. Continuarem informant sobre el tema,
esperant poder comunicar una solució satisfactòria.119

La solució definitiva arribaria poc després, amb l’Ordre EHA/2966/2007, que
regulava el que havien previst l’article 7 i la disposició addicional 19a de la Llei
35/2006, de 28 de novembre, que considerava exemptes de tributació aquesta
mena d’indemnitzacions.

Els avatars de la vida associativa
Aquesta lenta i penosa lluita pel reconeixement del dret a les indemnitzacions
econòmiques va anar en paral·lel al desenvolupament i consolidació de l’Asso
ciació al llarg de més de dues dècades. Un període molt extens durant el qual
l’ACEP va viure episodis de diversa mena i importància però que, sumats, van
anar configurant i modificant el seu tarannà. Un dels primers fets que mereix
ser ressenyat va tenir lloc a finals de 1980, quan al número 16 de Llibertat es va
modificar el subtítol de la publicació, que quedarà fixat a partir d’aleshores com
a Butlletí interior d’informació de l’Associació Catalana d’ex presos polítics - Re
sistents antifeixistes. Un afegit que també s’aplicarà el juny de 1985, a través
d’un canvi en els estatuts, per modificar la denominació oficial de l’Associació,
que passarà a dir-se «Associació d’ex-Presos Polítics i Resistents Antifeixistes
de Catalunya», nom amb el qual quedarà inscrita el desembre del mateix any al
Registre d’associacions de la Generalitat. La raó d’aquest afegit fou la necessitat
d’impedir que alguns excombatents del bàndol nacional a la Guerra Civil que van
ser empresonats pel bàndol republicà entressin a formar part de l’Associació. La
diversitat ideològica era i continua sent un tret essencial de l’Associació, però sem
pre sobre la base de l’antifeixisme. També va ser aleshores quan es va nomenar
president d’honor de l’Associació el president de la Generalitat Lluís Companys.120
Un altre dels processos que es va perllongar durant força anys va ser l’intent
de crear una organització a escala estatal que agrupés tots els expresos polítics
119. Catalunya Resistent, Nova etapa 49, tercer trimestre 2007.
120. Associació Catalana d’Expresos Polítics (2004), p. 19.
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de la dictadura. Des d’aquella primera trobada d’associacions d’expresos de
l’Estat de la qual tenim notícia, el juny de 1976, la relació de totes elles en el marc
de la Coordinadora estatal i, particularment, de l’Associació catalana amb la de
Madrid, havia passat per alts i baixos, però predominaven les desavinences. Si,
com s’ha vist, el febrer de 1978 les associacions de Madrid, València i el País Basc
van decidir anar un pas més enllà i convergir en una federació d’associacions,
ben aviat el projecte quedaria aparcat per les diferències irresolubles entre elles.
El gener de 1979 havia tingut lloc una reunió a Madrid de delegacions de
Bilbao, Burgos, Salamanca, Madrid, Saragossa, Osca, Lleó, València i Catalunya.
En aquesta trobada, l’associació d’expresos de Madrid va presentar a la resta la
sol·licitud de legalització que pensava entrar al Ministeri de l’Interior amb el nom
de «Asociación de Ex Presos y Represaliados Políticos del Estado Español». La
resposta dels delegats de l’ACEP a la reunió va estar
en total desacuerdo con tal petición, por considerar que las asociaciones deben
pedir su legalización en completa autonomía como países o regiones, puesto
que políticamente se recaba y se lucha por las autonomías, especialmente el País
Vasco, Galicia, el País Valenciano y Cataluña.

Després d’un tens debat, en no arribar a cap acord entre les postures, es va
sotmetre a votació la proposta de l’associació madrilenya, que va ser aprovada
per tots els vots favorables de la resta de delegats, tret del vot contrari d’un dels
membres de l’ACEP i l’abstenció dels altres dos delegats que conformaven la
representació catalana. Tot i aquesta decisió, en un altre punt de l’ordre del dia
es va acordar unànimement respectar l’autonomia de l’Associació catalana per
establir les relacions que considerés oportunes a l’exterior. També es va decidir
que els recursos econòmics de la Coordinadora es distribuïssin entre les asso
ciacions catalana, madrilenya i valenciana (segurament les úniques constituïdes
com a tals; la resta serien delegacions de les anteriors en procés de consolidació,
tot i que no queda clar a l’acta), per tal que aquestes en disposessin per a l’ús
propi i ajudessin a les entitats de nova creació més properes a la seva zona d’in
fluència. A pesar de la tibantor inicial, «la reunión ha sido del todo positiva, con
un espíritu constructivo como corresponde a hombres que han estado unidos
en la lucha por la libertad de nuestro pueblo. Correctas las intervenciones de los
compañeros con un diálogo clarificador y responsable».

96

Capítol 3. És de justícia

Segurament va ser després d’aquella reunió quan es va constituir el Consejo
Confederal Coordinador de la Asociación de Ex-Presos y Represaliados Políticos
Resistentes Antifascistas (amb seu al local de l’associació madrilenya —Cam
pomanes, 8—), que, com a organisme encarregat de la coordinació entre les
diferents associacions territorials de l’Estat, va adreçar diverses cartes a l’Asso
ciació catalana per tractar temes com la distribució d’infants convidats a passar
les vacances a la RDA o Bulgària i altres per l’estil.
Tanmateix, aquella cordialitat referida a la trobada de gener del 1979 no va
evitar que ben aviat reapareguessin les desavinences profundes entre l’entitat
catalana i la madrilenya. El març de 1983 ambdues van acordar que l’Asociación
de ex Presos y Represaliados Políticos Antifranquistas modifiqués els seus estatuts
per deixar clar que el seu àmbit d’actuació no era tot l’Estat espanyol. Però el
1985 tot continuava igual o pitjor. En una carta de to incendiari, la Junta directiva
de l’ACEP criticava amb duresa a la Junta de l’entitat madrilenya per atribuir-se
la representació a l’estranger de totes les associacions d’expresos d’Espanya.
El problema no era només una diferència de concepte sobre la plurinacionalitat
de l’Estat i la capacitat d’acció individual de cada entitat territorial, sinó que tenia
derivades concretes de pes. Uns mesos abans una carta dels Amics de la Briga
da Lincoln havia posat sobre avís als membres de l’Associació Catalana que no
s’havien distribuït els ajuts que l’entitat nord-americana havia estat enviant des
de feia anys per ajudar als expresos antifeixistes espanyols:
Who gets the Money? Que traducido quiere decir, ¿A quién llega el dinero? Y
más adelante los amigos de la Lincoln nos aclaran que desde el año 1977 se
está entregando a Madrid su ayuda económica PARA TODOS. Es decir, MILES
DE DOLARES PARA TODOS.

A aquesta greu acusació s’hi sumava, entre d’altres retrets per la manca de
democràcia interna, que des de Madrid es continuaven atorgant la representació
de la Coordinadora estatal, un ens que a aquelles alçades no estava operatiu.
Desconeixem si hi va haver resposta, però el que és segur és que el con
flicte no es va solucionar, al contrari. Anys més tard, l’octubre de 1990, el
butlletí intern de l’ACEP va canviar el seu nom, deixant enrere la capçalera
històrica —Llibertat— per passar a anomenar-se Catalunya Resistent. Les
raons d’aquest significatiu canvi, segons s’explica a l’interior, es devien al fet
que, després que sortís a la llum el primer número del butlletí de l’Associació
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Catalana, la primera d’aquesta mena a tot l’Estat encara que sense reconeixe
ment legal, des de l’associació d’expresos constituïda poc després a Madrid
es va demanar als seus homòlegs catalans que aquest també fos el títol dels
butlletins de les diferents associacions que es poguessin crear arreu de l’Es
tat, les quals s’haurien d’agrupar en una futura federació d’associacions. Però
transcorreguda més d’una dècada des d’aquells moments inicials, la pretesa
federació no s’havia constituït, ni mai ho faria, «por oposición sistemática y a
ultranza de la asociación de Madrid que no le ha interesado», segons la nota
publicada per la Junta directiva. Així, l’entitat catalana va decidir canviar el nom
del seu butlletí per evitar confusions.121
L’any següent la situació no havia millorat, com proven les queixes expressa
des a l’entitat madrilenya per intentar negar la bilateralitat entre les dues associa
cions: «No aceptamos otro conducto y rechazamos el seguidismo que perseguís,
ya en desuso y obsoleto en las distintas fases y coyunturas políticas actuales».
La reclamació del canvi d’estatuts continuava vigent.

Dificultats econòmiques
Tanmateix, el principal maldecap de l’Associació va ser d’origen estrictament
intern, relacionat amb el seu finançament, i també es va perllongar més d’una
dècada. Durant els primers anys de funcionament de l’Associació, els diners
no van ser mai un problema. La constant afluència de socis i, sobretot, la gran
quantitat de donatius que feien els mateixos socis i persones alienes a l’entitat,
van garantir una font suficient d’ingressos.122 Tot i així, en una data tan reculada
com la primera meitat de 1979, una nota interna ja alertava que «El grupo de
finanzas tiene un cometido muy delicado en nuestra asociación». Aleshores
s’havia començat a reorganitzar el cobrament de les quotes a través del banc,
i només una vintena de socis dels més de 500 que tenien carnet de l’entitat van
autoritzar el càrrec bancari. La immensa majoria continuaven abonant les quotes personalment a la seu del Portal de l’Àngel o a través dels responsables de
cobrament als barris i les delegacions comarcals, fet que a la llarga constituiria

121. Catalunya Resistent, 36, octubre de 1990.
122. El 1981, per exemple, es van rebre 353.271 pessetes en corones sueques provinents d’una
donació.
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un problema per l’elevat nombre d’impagats. A través del balanç de tancament
del 1982, es pot veure clarament com l’entitat havia crescut en ingressos i despeses i, fins i tot, tenia superàvit, però sobre una base molt feble, que, passat
el temps, no garantiria l’equilibri pressupostari. Els ingressos d’aquell exercici
s’enfilaven als quasi 2 milions de pessetes, dels quals més d’una quarta part
corresponia al saldo de l’exercici anterior, un altre quart tenia a veure amb la
venda de loteria i la resta es repartia entre la venda dels números del butlletí,
medalles de l’acte d’homenatge del Tinell i insígnies, viatges i quotes de socis,
un concepte que no suposava més del 20 % dels ingressos totals. Pel que fa
a les despeses, no arribaven a 1,5 milions de pessetes, fet que va permetre
mantenir un bon romanent a la caixa. Les principals partides eren la compra de
loteria, el lloguer del despatx, el salari d’un administratiu o assessor jurídic —de
qui no tenim més dades—, els viatges per Espanya i l’estranger, la confecció
del butlletí i l’organització de diversos actes.
Des de mitjans dels anys vuitanta, abans i tot, els butlletins de l’Associació
no amaguen les dificultats econòmiques que travessa l’entitat i fan una crida als
socis i simpatitzants perquè facin efectiu el pagament de les quotes, ja que, a
part d’aquestes i de la venda de loteria per la rifa de Nadal, l’Associació no rebia
cap altre ingrés. Com a resultat d’aquesta situació, el primer que va caldre fer va
ser reduir despeses: en resposta a les peticions dels organitzadors del X Congrés
de la FIR, que s’havia de celebrar a Atenes el maig de 1987, perquè l’Associació
catalana designés els noms dels seus delegats, la Junta va enviar una breu nota
en què lamentaven la seva absència perquè «nuestra situación económica no
nos permite costear los gestos que supondría el viaje y la estancia en Atenas»,
o de forma més planera, com algú va escriure en el revers de la carta d’invitació
de la FIR, «contestar no tenim peles». Poc després, el juliol del mateix any, la
resposta es repetia a la invitació a assistir a una reunió a Ginebra per problemes
econòmics, i l’any següent l’Associació va haver de disculpar-se per l’endarreri
ment en el pagament de les quotes degut a la seva precària situació financera.
En una carta dirigida al Sr. Joaquim Xicoy, conseller de Justícia de la Gene
ralitat, el març de 1987, se l’informa dels objectius i activitats que duia a terme
l’entitat i es demanava la seva ajuda en els següents termes:
per poder desenvolupar-nos no comptem amb més que la quota dels nostres
socis, que si bé en número foren potser suficients, degut —en la seva gran
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majoria— a les seves circumstàncies minvades de recursos (precisament com
a conseqüència de la seva situació anterior) les quotes són mínimes o bé no
pagant. Per contra tenim el local que hem de pagar el lloguer, telèfon, llum,
despeses administratives, etc. És a dir, no arribem a cobrir. Gran part de les
energies es gasten en tractar de subsistir com a Associació que té unes fina
litats a complir.
El nostre butlletí hauria de sortir trimestralment i amb grans esforços surt
en els últims temps un cop a l’any. Fins i tot convocar una Assemblea general,
pressuposa fer una despesa moltes vegades difícil de cobrir.
Vàrem sol·licitar a l’Ajuntament un local i quasi un any hem estat gaire
bé convençuts que s’arribaria a una solució. Malauradament no s’ha pogut
aconseguir.
És perquè encara tenim molta tasca a fer entre el nostres companys i
ciutadans i perquè estem convençuts que el nostre petit o gran esforç pot fer
quelcom per la difusió dels valors humans i dels valors de la Cultura catalana,
que ens dirigim a vostè, confiant sigui possible trobar una immediata ajuda al
nostre problema econòmic.

A l’annex que acompanyava a la carta figurava el pressupost de l’any 1987.
En comparació amb el de cinc anys enrere, veiem com era netament inferior i
menys divers quant a entrades i sortides de diners. De les 750.000 pessetes de
despeses, 300.000 anaven al lloguer del local i 288.000 més a secretaria i admi
nistració. Pel que fa a ingressos, les quotes de socis de 100 pessetes només eren
satisfetes per uns 200 dels 654 socis que tenia l’entitat. Uns altres 200 només
pagaven 50 pessetes per problemes econòmics i molts altres no pagaven o ho
feien amb gran demora. L’ingrés de més quantitat després de les quotes i els
donatius corresponia a la venda de loteria de la rifa de Nadal. Segons el càlcul,
el pressupost era deficitari en més de 300.000 pessetes.
La petició va obtenir resposta favorable i a finals d’any se’ls va concedir una
subvenció de 200.000 pessetes per la difusió de la llengua catalana, la reivindicació del nom de Lluís Companys —president d’honor de l’Associació— i l’edició i
la difusió del butlletí Llibertat.123 Tot i així, al balanç econòmic d’aquell any llegim
que la situació havia estat tan crítica que la Junta va haver de recórrer a la venda

123. DOGC 923, de 4 de desembre.
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de quadres i litografies d’autors com Tàpies o Guinovart, patrimoni de l’entitat
des dels seus orígens, per aconseguir uns ingressos extres.
L’any 1989 la subvenció de la Generalitat va pujar fins a les 230.000 pessetes,
quantitat que s’incrementaria en 10.000 pessetes més l’any següent. En aquells
moments, segons les anotacions recollides en un dels llibres de comptabilitat de
l’Associació, hi havia 810 associats, però només 184 socis estaven al corrent
del pagament de les quotes i 626 no, molts dels quals des de feia anys o fins
i tot una dècada, o més. Malgrat que també rebia ajudes per imports similars
de la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona, l’equilibri financer era precari. En
aquestes circumstàncies, l’entitat va sol·licitar un local on desenvolupar les seves activitats al Departament de Benestar Social de la Generalitat. La resposta
va ser l’oferiment d’un despatx de lloguer a l’hotel d’entitats situat al barri de la
Pau, al districte de Sant Martí, opció que va ser declinada l’octubre de 1991 per
les dificultats que comportaria a socis i visitants el trasllat del centre de la ciutat
a un lloc més apartat.
El 1992, no sabem si a conseqüència del rebuig a l’oferiment o a veritables
problemes financers de la Generalitat, l’Associació va rebre una carta del Depar
tament de Benestar en la qual se’ls comunicava que per manca de disponibilitat
pressupostària aquell any no podrien atendre la seva sol·licitud de subvenció.
Sense aquesta font d’ingressos la supervivència de l’entitat tal com havia funcionat
fins aleshores quedava seriosament en dubte. I a sobre, poc després, problemes
de salut deixaven la Junta en quadre:
Us posem en el vostre coneixement, que degut a les baixes ocorregudes re
centment en la nostra Junta directiva, com a conseqüència de motius de salut,
ens veiem obligats a fer una crida als nostres socis, que necessitem que vulguin
col·laborar en la marxa de la nostra entitat. Us preguem que els que vulguin o
puguin, seran ben rebuts, solament cal que passeu pel nostre local social qual
sevol dimecres a partir de les 5 de la tarda. Us esperem!124

Aquesta nota no devia donar gaires resultats, perquè mesos més tard una
carta enviada als socis fundadors feia una nova petició desesperada a buscar
solucions per evitar la desaparició de l’entitat:

124. «Avís als nostres associats». Catalunya Resistent, 41, maig de 1993.
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Benvolgut company:
La actual direcció de la nostra Associació degut a la situació dramàtica
econòmicament en que estem travessant, ens veiem amb la necessitat obligada
de fer una crida urgent, i hem cregut que el millor per a seguir, és fer una reunió
principalment amb els components que consten a la sol·licitud de legalització
de la nostra entitat, i en aquest cas figura el vostre nom, i és per això que ens
dirigim a tu com a soci fundador.
Creiem en la necessitat d’aquesta reunió per el dia 24-11-93 a les 5 hores
de la tarda en el nostre local social per informar-vos de la situació actual que
fent dramatisme podríem dir: o tanquem o buscar la solució.
Us esperem sense falta.
La Junta

No coneixem quins van ser els assistents a aquella trobada ni la seva resposta
a la crida urgent, però tot apunta que algú ben relacionat amb les administraci
ons va intercedir pels seus antics companys de presidi, perquè en una instància
de sols uns dies més tard, el president Rudolf Guerra reclamava urgentment el
pagament de l’ajuda a la qual el Grup Parlamentari de CiU s’havia compromès
a canvi que els grups de l’oposició (IC, ERC, PSC i PP) retiressin l’esmena als
pressupostos de la Generalitat per concedir un milió de pessetes a l’ACEP.
Però mentre es demorava la tramitació dels ajuts, els rebuts continuaven
arribant puntuals i els impagats s’acumulaven. A finals de maig, el Departament
d’Administració de Finques de la Fundació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, propietari del despatx que ocupava l’Associació (encara que, legalment, el
contracte continués estant a nom de l’advocat José Luís Bernat Freixas), hi va
remetre una carta en la qual reclamava el pagament endarrerit de quatre mesos
de lloguer. El juliol, una nova carta hi afegia un cinquè, amb el qual sumava un
deute de més de 227.000 pessetes, i deixava un termini de només cinc dies per
regularitzar la seva situació: «De transcurrir, dicho plazo, sin noticias suyas, nos
veremos obligados a interponer contra Vd., la correspondiente demanda de de
sahucio por falta de pago». El desnonament es va poder aturar in extremis amb
l’avançament dels diners del lloguer per part d’un soci de l’entitat, Joan Abelló.
La crítica situació en la qual l’Associació es trobava no es va poder redreçar,
si més no temporalment, fins a finals de l’any 1994:
A tots els nostres companys, companyes, col·laboradors i simpatitzants. Després
d’uns dos anys va ésser impossible organitzar una Assemblea com marquen

102

Capítol 3. És de justícia

els nostres Estatuts, per fi va esser possible dur-la a terme. No hi érem tots, no
obstant, encara érem força. […]
Aquesta Assemblea del dia 10 de novembre en els locals de Comissions
Obreres de Via Laietana, no tenia altra finalitat, que donar a conèixer el més
transparent possible als nostres associats, la situació tan precària que vivíem
a nivell econòmic. Perquè es pugueu fer una idea, va arribar un moment que
solament teníem a la caixa 7.000 pessetes i una carta d’avís de deshauci dels
propietaris de l’immoble del nostre local social! No teníem cèntims per cartes i
segells per comunicar-vos la situació, ni per organitzar cap assemblea ni reunió
de cap tipus. […]
A nivell de personal, fa dos anys, la Junta estava composta per unes 12
persones aptes per al treball. A partir dels dos últims anys com la llei de la vida
no perdona, uns perquè la salut no els ha deixat continuar i els altres que ens
han deixat per sempre, ens vàrem fer càrrec de la Junta 6 o 7 companys i com
panyes amb caràcter provisional fins que hagués la possibilitat d’organitzar una
assemblea. Per fi, després de grans sacrificis, ha estat possible. […]
Després de molts treballs, tenim signat un conveni amb el Departament
de Benestar de la Generalitat de Catalunya que ens resoldrà bona part de les
despeses per passar l’any. […]
No podem deixar a part, també la tasca portada a terme pel nostre company
i soci, en Josep-Lluís Carod-Rovira, diputat del Parlament de Catalunya, perquè
fos possible que amb el consens dels grups parlamentaris ens fou assignat un
milió de pessetes per al sosteniment de la nostra Associació.
La lluita per la supervivència de la nostra Entitat ha d’anar endavant, és la
finalitat que la gran majoria vàrem acordar en l’Assemblea. Demanem la col
laboració de tots els associats, amics i simpatitzants, perquè encara ens queda
pendent la tasca de centenars per no dir milers de companys i companyes que
varen ser-hi discriminats en el cobrament de les indemnitzacions de la famosa
Llei de la Discriminació 46/1977 de 15 d’octubre «y que tengan cumplida la edad
de 65 años el 31 de diciembre de 1990». […]
Sabem que tenim companys de la nostra Associació que ocupen llocs
d’importància i responsabilitat en partits polítics, en l’Administració i mitjans de
comunicació, a tots ells que en són imprescindibles, també us fem aquesta cri
da, necessitem la vostra ajuda. Us esperem els dimecres de 5 a 7 en el nostre
local social, Avda. Portal de l’Àngel, n. 7, àtic Q.125

125. «Editorial». Catalunya Resistent, Nova etapa, hivern de 1994.
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Efectivament, el 1994 l’Associació va rebre del Departament de la Presidèn
cia una subvenció d’un milió de pessetes, mentre que amb el Departament de
Benestar Social va signar un conveni vinculat a la concessió d’una subvenció
per import de 200.000 pessetes per a la realització d’exposicions sobre història
de la República i la Guerra Civil i l’edició del seu butlletí anual. L’any següent, la
subvenció del mateix departament va ser de 225.000 pessetes, vinculada a la
realització d’una exposició sobre l’exili republicà, l’edició del seu butlletí i el man
teniment del seu local social. Fet que —tret que complementés altres ajudes de
les quals no ha quedat constància a l’arxiu de l’entitat— no seria suficient per
cobrir despeses, ja que solament l’import mensual del lloguer era de 50.000
pessetes. El 1996 es va retallar la subvenció fins les 200.000 pessetes anuals,
quantitat que es repetiria l’any següent.
L’assemblea extraordinària del novembre de 1994 també va servir per for
mar una comissió gestora que a començaments de maig de l’any següent es
va convertir en la nova Junta directiva, encapçalada pel nou president Trinitario
«Tario» Rubio.
En paral·lel, atesa la persistent necessitat d’ingressos per fer front a la despe
sa de la seu, l’ajut extern es va tornar a manifestar en forma d’una nova esmena
als Pressupostos de la Generalitat del 1996 per part d’ERC, PSC i IC. I de nou
la mateixa operació: retirada de l’esmena a canvi de concedir una subvenció fi
nalista pel mateix import des del Departament de la Presidència, tal com s’havia
fet dos anys enrere.
Però tot i aquesta aportació extraordinària, el cobrament de quotes era tan
minso i les despeses tan elevades que era molt difícil fer quadrar el pressupost.
El setembre de 1997, la Fundació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va
enviar una carta on s’informava de la devolució del rebut de lloguer de 62.500
pessetes mensuals. Per segona vegada, l’Associació va haver de fer front a
l’amenaça de desnonament i, de nou, Joan Abelló va avançar els diners neces
saris per impedir-ho.
La solució a la greu crisi econòmica i de funcionament derivada no va arribar
fins a finals de 1997, quan es va traslladar la seu a un espai cedit per CCOO
al primer pis del número 16 de la Via Laietana, el mateix pis que ocupen altres
oficines i dependències sindicals dedicades a accions solidàries. Les gestions
per part de Comissions Obreres les va iniciar José Luis López Bulla —qui també
havia passat per la presó durant el franquisme— i van concretar-se amb Joan

104

Capítol 3. És de justícia

Coscubiela —fill d’uns dels primers socis de l’Associació— al front de la secre
taria general del sindicat. Amb la cessió d’ús d’un despatx a canvi d’un import
simbòlic, en concepte de despeses de manteniment i consums, l’Associació va
evitar la desaparició forçosa a la qual estava abocada per falta de pressupost o
lloc de trobada adient per als seus socis:126
Ja hem pogut canviar de lloc la nostra la seu. Ja hem pogut treure’ns una falca
que impedia un funcionament com cal de la nostra Associació. Tinguem present
que la principal despesa era representada, fins avui, pel lloguer de Avinguda
Portal de l’Àngel, lloguer al que ens vèiem obligats a dedicar la part més im
portant dels nostres ingressos. Ara sí que serà qüestió de plantejar-nos metes
més ambicioses; un veritable programa, una més gran comunicació i, per tant,
millor relació entre tots nosaltres, entre els qui patírem directa o indirectament la
repressió franquista.127

126. Entrevista a Enric Cama, 18 d’octubre de 2017.
127. «Editorial». Catalunya Resistent, Nova etapa 10, quart trimestre 1997.
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A partir de la segona meitat de 1998, l’Associació va dedicar el gruix dels seus
esforços a organitzar un seguit d’accions encaminades a documentar i divulgar la
repressió durant la dictadura franquista. Tal com s’ha vist en pàgines precedents,
l’ACEP mai havia deixat de banda aquest objectiu, que ja formava part de les
finalitats amb les quals s’havia creat l’entitat més de dues dècades enrere, però
amb aquestes accions es va avançar a l’eclosió del moviment de recuperació de
la memòria històrica que es produiria a partir de l’any 2000.

Documentar abans que sigui massa tard
La data en què es va produir aquest canvi de prioritats per part de l’Associació
va tenir més a veure amb la seva evolució interna que amb el context polític que
va propiciar l’explosió associativa de reivindicació del passat. Com s’ha vist al
capítol anterior, a finals de 1997, el trasllat de la seu social a l’edifici de Comis
sions Obreres a la Via Laietana va permetre superar la greu crisi econòmica i de
funcionament que l’entitat patia des de feia anys. Sense l’espasa de Dàmocles del
desnonament amenaçant el seu futur, la Junta, a la qual s’havien incorporat nous
socis que van ajudar a rejovenir-la, va buscar un element a través del qual tornar
a revitalitzar l’Associació després d’anys d’escassa activitat i presència pública:
Ara sí que serà qüestió de plantejar-nos metes més ambicioses; un veritable
programa, una més gran comunicació i, per tant, millor relació entre tots nosal
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tres, entre els qui patirem directa o indirectament la repressió franquista. Hem
de donar amb la nostra actuació «fe de vida», que desperti —si és que està en
algun cas adormit— el nostre orgull de combatents antifeixistes, activistes que
participàrem en la lluita per a conquerir la Llibertat del nostre poble i col·laborar
en la construcció de la Democràcia.128

Un cop encaminada la concessió d’indemnitzacions econòmiques als ex
presos per part del Govern català, en gran mesura gràcies a les gestions i recla
macions fetes per l’Associació, o, si més no, en vies d’estar-ho a partir del juliol
de 1998, amb la presentació d’una proposició no de llei sobre l’elaboració d’un
projecte de llei que regulés les indemnitzacions de les persones excloses dels
ajuts estatals del 1990, la conservació i divulgació dels testimonis que van viure
la repressió franquista es va convertir en la nova fita a assolir.
Les primeres manifestacions sobre aquest afer no concretaven quins passos,
tasques i objectius definits s’havien plantejat, més enllà de la voluntat per preservar
la memòria col·lectiva per elaborar un document que evités la tergiversació de la
història que es començava a manifestar en determinats mitjans de comunicació:
Què pretenem i què ens interessa? Recollir tota la documentació i informació que
ens permeti preservar documentalment tot aquest patrimoni històric que, segons
sembla, hi ha sectors que tenen bon interès per esborrar. Per això volem que
aquesta crida es faci arribar a totes aquelles persones que puguin fer aportacions,
arribant fins i tot, si pot ser, a centres universitaris i de treball d’investigació històrica
i d’antropologia, amb les aportacions que ens ajudessin a elaborar l’edició d’un
document que, per tractar d’evitar una repetició, impedeixi l’oblit d’un període
tan dramàtic. Agrairem la tramesa, encara que sigui fotocopiat, de tots aquells
documents que facin referència al desenvolupament judicial dels nostres casos,
les nostres memòries d’estada a la presó, etc.129

Poc a poc, en els successius butlletins —el tiratge dels quals va augmentar
de 300 a 700 exemplars, distribuïts no sols entre socis i simpatitzants sinó que
es van començar a enviar a diversos països, incloent Israel o els Estats Units—130,

128. «Editorial». Catalunya Resistent, Nova etapa 10, quart trimestre 1997.
129. «Editorial». Catalunya Resistent, Nova etapa 13, tercer trimestre 1998.
130. Catalunya Resistent, Nova etapa 15, primer trimestre 1999.
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s’anirà perfilant cada cop millor el full de ruta escollit, a partir d’entendre la conser
vació i difusió de l’experiència viscuda per part dels expresos com un deure cívic:
De segur que molts us preguntareu per què, a aquestes alçades, ens hem llan
çat a escometre aquest treball de què ja us informàvem al passat editorial. La
recuperació d’una part important de la nostra memòria històrica ha de ser, entre
d’altres coses, una preocupació, de la mateixa manera que ens preocupem per
la nostra salut, ja que aquella és part de la nostra salut cívica. […]
Per als investigadors, un canal molt important d’informació hauríem de ser
nosaltres mateixos. Moralment estem obligats a forçar una mica la nostra me
mòria, a deixar de banda tot un seguit de complexos que arrosseguem o una
modèstia mal entesa, i facilitar tot aquest bagatge de petites històries personals
encara que pensem: «No, si això no té importància». […]
És hora de pensar seriosament, quan encara, no masses, alguns restem
encara dempeus. Els que fins avui hem mantingut una mena de silenci prudent,
per por que no ens interpretessin, alguns cervells recargolats, com a desitjosos
de revenja, tenim tot el dret de reivindicar el reconeixement, ja que tenim tota
la raó del món a exigir tot el reconeixement del generós lliurament a una lluita
contra els que ens arrabassaren el dret a la llibertat. Vet ací, doncs, l’obligació
de no amagar experiències personals adquirides durant la lluita i la repressió
que vam patir.131

Per documentar la resistència clandestina, la violència contra els opositors,
l’organització a les presons, etc., no només els calien els testimonis dels prota
gonistes —que eren abundants entre les mateixes files de l’Associació—; també
una planificació acurada de la investigació, professionals solvents capaços de
dur-la a terme i experts dels rams de l’edició i la comunicació per tal de poder
presentar públicament el resultat d’aquesta recerca:
Quan en una reunió de la Junta directiva vam decidir emprendre aquesta tasca
no pensàvem que la cosa fos de tanta envergadura. […]
Després d’entrevistes amb polítics, universitaris i un conjunt d’amics, com
prenem que en precipitar-nos acabaríem fent un «bunyol». Som conscients i
ens adonem que per aconseguir aquesta informació que pretenem reunir, per

131. «Editorial». Catalunya Resistent, Nova etapa 14, quart trimestre 1998.
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aclarir aquestes zones fosques de la història recent, es requereix quelcom més
que la nostra bona voluntat.132

El gener de 1999 es va publicar un número extraordinari de Catalunya Re
sistent dedicat a la memòria històrica, amb articles del president del Parlament,
Joan Reventós; d’Enric Cama, membre de l’Associació i professor d’història a
secundària; Juan Maria Gómez Ortiz, també professor d’història; Carme Cebrián,
professora de la Universitat Ramon Llull; Manuel Delgado, antropòleg i professor
a la Universitat de Barcelona (UB); Manel Risques, historiador i també professor
a la UB, i Marc Carrillo, professor de Dret Constitucional de la Universitat Pom
peu Fabra. La col·laboració amb aquests i altres professors membres del Centre
d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), com Carme Molinero, Pere Ysàs i Ricard Vinyes,
seria clau en aquest procés de concreció de les idees en projectes.133 Gràcies a
aquest treball conjunt, a l’editorial d’aquell butlletí els membres de l’ACEP deta
llaven els seus plans per als propers anys.
Segons la seva anàlisi, la desaparició per causes naturals dels lluitadors més
veterans estava posant en perill la transmissió de la memòria de la lluita contra
el feixisme «Això pot significar que es fongui en el “no res”, s’esborri tot aquest
bagatge històric que hauria de ser motiu d’orgull pel poble de Catalunya». Per
combatre la desmemòria i el desconeixement, avantsala de la negació i terreny
adobat per al ressorgiment d’actituds totalitàries i extremistes entre els més joves,
l’ACEP proposava treballar per recopilar el màxim d’informació sobre la repressió
durant la dictadura franquista, especialment, per raons d’urgència, sobre la dè
cada dels anys quaranta, però sense descuidar la resta. Amb aquesta recopilació proposaven elaborar un llibre «on s’hi podria incloure, junt amb experiències
personals, una petita síntesi històrica que les contextualitzés, algunes reflexions
polítiques, una visió jurídica de la repressió franquista, etc.».
En paral·lel, els membres de la Junta proposaven organitzar una sèrie de
debats i conferències per fomentar la reflexió col·lectiva sobre el tema, així com
una exposició amb material gràfic, objectes d’època, testimonis en format audi

132. Joan García Tristany. «Què és el que pretenem en demanar que ens ajudeu a recuperar la
“memòria històrica”». Catalunya Resistent, Nova etapa 14, quart trimestre 1998.
133. Entrevista a Enric Cama, 18 d’octubre de 2017.
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ovisual i tot allò que servís per donar-hi un marcat caràcter divulgatiu i pedagò
gic. Com a colofó, proposaven la celebració d’un gran acte de reconeixement
institucional patrocinat pel Parlament amb la presència de totes les institucions
del país, però també d’actors i actrius i artistes de l’espectacle que donessin a
l’acte un contingut cultural més enllà de l’estrictament protocol·lari: «Tot plegat
serà una bona ocasió per reclamar dels mitjans de comunicació —que sembla
com si haguessin condemnat a l’oblit la repressió franquista— l’assumpció de
llur responsabilitat i la seva col·laboració alhora de difondre tot aquest esforç per
recuperar la memòria històrica».134

Notícia de la negra nit: la veu dels oblidats
El primer dels tres projectes enunciats veuria la llum el juny de 2001, quan es
va publicar Notícia de la negra nit. L’obra consta de dues parts, una primera
composta per quatre monografies breus a càrrec de Marc Carrillo, «El marc le
gal de la repressió de la dictadura franquista en el període 1939-1959»; Ricard
Vinyes, «Territoris de càstig (les presons franquistes 1939-1959)»; Manel Risques,
«Quintela, Polo, Creix. El terror com a mètode en la “caiguda dels 80”», i Carme
Molinero i Pere Ysàs, «Una immensa presó. Misèria, explotació i silenci sota el
primer franquisme». Mentre que la segona meitat repassa els principals espais i
àmbits relacionats amb la repressió política (detenció, interrogatori, judici, orga
nització a les presons, formació, violència, relacions amb l’exterior, destrucció
familiar i conseqüències socials i polítiques) a través dels testimonis orals de 23
expresos i expreses, molts dels quals membres de l’Associació.135 Les desenes
d’hores d’enregistraments van ser pacientment transcrites per Judit Pujadó i
Enric Cama, abans que l’escriptor Ignasi Riera les preparés per a la publicació,
que va ser il·lustrada amb imatges d’obres donades per Joan Hernández Pijuan,
Pere Díez Gil, Antoni Tàpies, Lluís Perotes, Albert Ràfols-Casamada, Francesc

134. «Què és el que cerquem?». Catalunya Resistent, Nova etapa número extraordinari, gener de 1999.
135. Associació Catalana d’Expresos Polítics. Notícia de la negra nit. Vides i veus a les presons
franquistes (1939-1959). Barcelona: Diputació de Barcelona, 2001. Els expresos que van donar el seu
testimoni van ser: Wilson Batlle, Laia Berenguer, Joan Busquets, Antonio Casas, Carme Cases, Marina
Comelles, Tomasa Cuevas, Àngel Fernández, Joan Garcia Tristany, Lola González, Romuald Grané,
Lluís Martí Bielsa, Miguel Núñez, Antoni Parrón Cerezuela, Abel Paz (Diego Camacho), Lluís Perotes,
Enric Pubill, Trinitario Rubio, Silverio Ruiz, Maria Salvo, Leandro Saún, Domènec Serra i Jordi Suñé.
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Artigau i Josep Guinovart. Joan García Tristany, qui juntament amb Enric Pubill
va encarregar-se de la realització de les entrevistes en nom de l’ACEP, va expli
car a la premsa alguns detalls del llarg procés de quasi tres anys de feina fins
aconseguir enllestir l’obra:
En la asociación vimos que cada vez más historiadores nos hacían consultas
para elaborar tesinas y tesis sobre ese periodo. Animados por esto, decidimos
hacer nosotros alguna cosa. Son historias que siempre contamos, pero nadie
daba el paso de escribirlas. Así que hemos tenido que aprender el oficio de
periodistas y elaborar una serie de entrevistas para que toda esta memoria no
se pierda.136

La primera de les diverses presentacions que es van fer va ser a la sala d’actes
del Museu Marítim, amb la presència de Margarida Dordella, en representació de
la Diputació de Barcelona, que es va encarregar de l’edició del llibre, i el doctor
Moisès Broggi. Davant les 400 persones que omplien la sala i els accessos, Maria
Salvo, qui havia succeït poc abans a Tario Rubio en la presidència de l’Associació,
va fer una emotiva i contundent defensa dels valors que els van portar a la presó i
a treballar per conservar i difondre les seves experiències com el millor argument
contra les veus que intentaven endolcir l’amargor de la repressió exercida per la
dictadura franquista:
A la gent jove que no va viure aquells anys foscos els és difícil d’imaginar i en
tendre, no tant els objectius que perseguíem, sinó el dolor de viure en la pròpia
pell la injustícia d’estar tancat en una presó per motius polítics. Un dolor moral,
massa sovint acompanyat d’un dolor físic pels maltractaments o tortures, és una
cosa difícil de transmetre, sobretot si havia d’anar acompanyat d’un gran silenci
per por de les conseqüències.
I és la nostra obligació explicar-ho, si volem que les generacions actuals
entenguin les raons que ens van empènyer, amb plena consciència del pas que
donàvem, a emprendre la lluita per les llibertats del nostre poble, per restabliment
de la democràcia, per la recuperació de la Generalitat republicana i, des del més
íntim de les nostres conviccions, per la consecució d’una societat més justa. […]

136. El País, 17 de juny de 2001.
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I una manera de lluitar contra les injustícies, en aquest cas contra la injus
tícia de l’oblit, és contribuir a recuperar la memòria. I ara és un bon moment
per fer-ho.137

Efectivament, en aquells moments la presència d’informacions referents a
la Guerra Civil i el franquisme era cada vegada més habitual als mitjans de co
municació. Des de la celebració del 60è aniversari de l’arribada de les Brigades
Internacionals, commemorada a desgrat per part del Govern del Partit Popular,
que havia guanyat les eleccions del març de 1996, el debat sobre el passat
s’havia instal·lat de ple en la societat espanyola, amb una forta tensió entre els
partidaris de revisar els pactes de la Transició i el discurs hegemònic inalterat so
bre la guerra i la dictadura, i els contraris a qualsevol acció que pogués suposar
«reobrir ferides ja tancades». A partir de l’any 2000, amb la majoria absoluta del
Partit Popular i les seves iniciatives en contra de la revisió crítica del passat —ben
al contrari, l’exaltació de determinats valors i la reassignació de significats—, es
va intensificar el fenomen, que va viure episodis tan destacats i polèmics com la
concessió, a començaments de 2001, de la Reial Ordre de Reconeixement Civil
a les Víctimes del Terrorisme a Melitón Manzanas, policia col·laborador amb la
Gestapo durant els anys quaranta i més tard cap de la Brigada de Investigación
Social a Sant Sebastià, on va ser assassinat per ETA el 1968 per la seva fama
de torturador.138
En aquest context, la reivindicació de la memòria dels supervivents a les
penalitats de la guerra i la postguerra, la dels resistents a la repressió policial i
penitenciària, la de les dones i infants sotmesos a la moral catòlica ultraconser
vadora del franquisme, la memòria insubmisa, en definitiva, va adquirir cada ve
gada més importància, i l’ACEP hi va jugar un destacat paper per mèrits propis
i veterania. Per exemple, fent-se ressò al seu butlletí de les diferents iniciatives
dedicades a aquest tema per part d’estudiosos, administracions i entitats. Com
el documental de Montserrat Armengou i Ricard Belis, amb l’assessorament de
Ricard Vinyes, Els nens perduts del franquisme, que va sacsejar les consciències

137. Intervenció de Maria Salvo. Catalunya Resistent, Nova etapa 24, segon trimestre 2001.
138. Aquest fet provocà que es presentés la Proposició no de llei sobre condemna de l’alçament
militar del 18 de juliol de 1936, que no va reeixir per l’oposició del PP. Sergio Gálvez. «El proceso de
la recuperación de la “memoria histórica” en España: Una aproximación a los movimientos sociales
por la memoria». International Journal of Iberian Studies, 19, 1, 2006.
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dels teleespectadors en horari de màxima audiència a començaments de 2002
i del qual l’editorial del número 27 de Catalunya Resistent afirmava que era «un
documental admirable», o la crítica a l’exposició La memòria democràtica, orga
nitzada per la Fundació Cipriano García-Arxiu Històric de la CONC i el CEFID de
la UAB, que es va poder visitar a diferents localitats durant el 2002, per esmentar
només un parell de les moltes peces que diferents col·laboradors i membres de
l’Associació van dedicar a aquest tema.

El gran homenatge pendent
Després de la publicació de Notícia de la negra nit, el segon gran objectiu de
l’esquema de treball de l’entitat formulat a finals de 1998 era la celebració d’un
acte solemne d’homenatge a les persones represaliades per la dictadura. A tal
efecte, el juny de 2001, poc després que es publiqués el llibre, una delegació de
la Junta de l’ACEP va presentar el projecte al president del Parlament Joan Rigol
i als representants de tots els grups parlamentaris. Dos mesos després, van fer
el mateix davant del president de la Generalitat Jordi Pujol. I a l’octubre va ser el
torn de l’Ajuntament de Barcelona, representat pel regidor Albert Batlle i el direc
tor de Relacions Ciutadanes Gerard
Preminguer. En les tres ocasions la
resposta fou molt positiva, encorat
jant-los a tirar endavant el projecte
i oferint la màxima col·laboració de
les respectives administracions per
fer-ho possible.
A diferència de l’acte d’home
natge celebrat al Saló del Tinell més
de vint anys enrere, aquest cop els
membres de l’Associació volien que
fos quelcom més que una successió
de parlaments institucionals en un
Portada del programa de mà
de l’Homenatge a les persones
represaliades pel franquisme, amb
imatge original de Pere Díez Gil.
Arxiu ACEP.
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espai neutre com el de llavors. Així que al llarg dels mesos següents es va anar
perfilant la idea d’organitzar dos actes d’homenatge consecutius i relacionats,
però molt diferents entre si. Un de caràcter institucional, al Parlament, i un de
caràcter popular i festiu, on la cultura tingués un paper destacat, en un espai
escènic amb un gran aforament de públic.
L’Homenatge a les persones represaliades pel franquisme va tenir lloc la vigília
de la diada de Sant Jordi de 2002 al Gran Teatre del Liceu, cedit gratuïtament
per l’Ajuntament. Mesos enrere, abans de tenir clar on es realitzaria, la Junta de
l’Associació havia encarregat al promotor musical Pere Camps que preparés un
projecte artístic específic per a l’ocasió. Camps mantenia una estreta amistat
amb alguns dels membres de l’entitat gràcies al seu passat com a sindicalista
i militant de la Joventut Comunista, i el 1997 ja s’havia encarregat del guió i la
direcció de l’espectacle ¡No Pasarán! Canciones de guerra contra el fascismo
(1936-1939), un muntatge que repassava de forma teatralitzada i cronològica
una àmplia selecció de les cançons del bàndol republicà, així com textos, poe
mes i imatges d’època. La proposta que Camps va presentar a l’ACEP anava en
la mateixa línia, incloent imatges d’època, música i poesia en viu a càrrec d’un
nombrós repartiment de músics, actors i actrius. Malgrat que la majoria van collaborar desinteressadament, el pressupost es va enfilar fins a una suma força
considerable, per descomptat completament fora de l’abast de l’Associació,
però que el Departament de la Presidència de la Generalitat, amb el seu secretari
general Carles Duarte al capdavant, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona van assumir sense posar traves de cap mena.139
L’acte, amb la sala completament plena i presència de representants de totes
les administracions públiques, partits polítics, sindicats i organitzacions de la so
cietat civil, va estar presentat pels periodistes Pitu Abril i Núria Ribó. Es va iniciar
amb el parlament de benvinguda de la presidenta de l’Associació, Maria Salvo,
qui en el seu discurs va assenyalar que, a més de fer justícia a la història, mani
festant el reconeixement a totes les dones i homes —i les seves famílies— que
van patir la repressió a causa de les seves activitats per restablir la democràcia,
també volien «encoratjar a les generacions que lluiten per un món millor».140 A
continuació, una lectura de poemes i cançons titulada El llarg camí per recuperar

139. Entrevista a Enric Cama, 18 d’octubre de 2017.
140. El País, 23 d’abril de 2002.
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les llibertats va reunir sobre l’escenari actors i actrius de la talla de Jordi Bosch,
Abel Folk, Alfred Luchetti, Lluís Pasqual, Carme Sansa i Emma Vilarasau, per
esmentar només alguns de la vintena que hi van participar, recitant poemes de
Pere Quart, Antonio Machado, Miguel Hernández, Jaime Gil de Biedma, Salvador
Espriu, Rafael Alberti i José Agustín Goytisolo, entre molts altres. Després d’un
nou parlament per part de Joan Garcia Tristany en nom de l’ACEP i un recés,
va començar la segona part, titulada La música que ens acompanyà en la lluita,
un concert instrumental sota la direcció de Quico Pi de la Serra, en el qual es
van interpretar diferents peces d’alta càrrega simbòlica —La Internacional, A las
Barricadas, La Marsellesa, Bella Ciao…— arranjades amb ritme de soul, mentre
es projectaven quasi un miler d’imatges dels homenatjats des del 1938.141 Enric
Pubill va cloure l’acte amb la lectura del Manifest per un Memorial Democràtic.
Amb aquest text —reproduït íntegrament a l’annex— l’ACEP, però amb una par
ticipació molt destacada en la redacció del manifest del grup d’historiadors que
havien estat col·laborant amb l’Associació des d’uns anys enrere,142 emplaçava
a les institucions catalanes perquè implementessin els mecanismes necessaris
per vetllar pel manteniment i la difusió dels valors que la seva lluita a favor de la
llibertat i la democràcia havia representat:
demanem la creació d’un Memorial Democràtic, una institució pública que tingui
la funció d’explicar i difondre, reunir i fer conèixer el molt que ha costat que en
aquest país tinguem llibertat.
Conèixer i difondre la història no és garantia que els seus desastres no es
repeteixin, però contribueix a consolidar i aprofundir la cultura democràtica, una
ètica de l’esforç col·lectiu, de la llibertat i de la pau. Volem que aquest sigui el
nostre llegat i per aquesta raó proposem a l’Administració catalana la creació
d’un Memorial Democràtic. Un llegat del coneixement que faci els ciutadans
civilment més savis i per tant més lliures.

El mateix muntatge es va repetir en un nou acte d’homenatge, celebrat el 14
d’octubre d’aquell mateix any a Salt (Girona) amb enorme èxit de públic.
Pel que fa a l’acte de caràcter més formal, tot i que ja s’havia plantejat ante
riorment, una delegació de l’ACEP va reclamar-lo personalment al president del

141. La Vanguardia, 25 d’abril de 2002.
142. Entrevista a Enric Cama, 18 d’octubre de 2017.
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Parlament el 19 de març, al mateix temps que el convidaven a assistir a l’acte del
Liceu, que havia de tenir lloc un mes més tard. Finalment va ser el 15 de maig,
quan al Ple del Parlament Joan Rigol va llegir una declaració institucional en ho
menatge als expresos polítics que havia estat consensuada uns dies abans per
la Junta de Portaveus, i en la qual manifestava que:
aquesta Cambra, com a representació que és de tot el poble de Catalunya, ret
homenatge, a través de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics, a totes i tots
els que van patir repressió per lluitar per les llibertats del nostre poble, pel resta
bliment de la democràcia, la recuperació de la Generalitat i, des del més íntim de
les seves conviccions, per la consecució d’una societat més justa.143

Un posicionament col·lectiu dels representants polítics que es completaria
quinze dies més tard amb l’aprovació, per unanimitat, de la Moció 160/VI, sobre
les mesures de reparació a les víctimes del franquisme, presentada pel Grup d’ERC
i, com a mínim, amb el coneixement —molt probablement també la col·laboració
explícita a l’hora de redactar-lo— de l’Associació d’Expresos. Amb aquesta moció,
el Parlament instava al Govern a culminar el procés d’indemnització iniciat amb
el Decret 288/2000, de 31 d’agost, tot ampliant la mesura a aquelles persones
excloses per motius d’edat i disposant de més mitjans per agilitzar i facilitar la
resolució positiva de les peticions, entre d’altres mesures relacionades amb el
capteniment de les víctimes de la dictadura.144

Recerca i divulgació
Amb la publicació de Notícia de la negra nit, l’Associació havia engegat el seu
pla de treball entorn de la recuperació i la reivindicació de la memòria històrica
amb l’estreta col·laboració d’un grup d’historiadors interessats en l’estudi de la
repressió durant la dictadura franquista, els quals també havien participat de forma
determinant en la demanda pública de creació del Memorial Democràtic, verba
litzada durant l’acte d’homenatge del Liceu. Aquesta relació va continuar sòlida
i profitosa per a ambdues parts durant la que seria la tercera gran acció del full

143. Reproduïda íntegrament a l’Annex.
144. DSPC, sèrie P, 86, de 15 de maig de 2002.
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de ruta traçat a finals de la dècada anterior: l’organització d’una gran exposició
sobre l’experiència dels represaliats a les presons franquistes.
Mentre es preparava la mostra, que a mitjans de 2002 ja estava promesa
per abans d’acabar l’any 2003, el Museu Història de Catalunya va acollir un altre
gran esdeveniment sobre la repressió franquista: el Congrés Internacional «Els
camps de concentració i el món penitenciari a Espanya durant la guerra civil i
el franquisme», organitzat conjuntament per aquesta institució i el CEFID de la
UAB.145 Del 21 al 23 de novembre, més de dos-cents investigadors d’universitats
i centres de recerca de tota Espanya i de l’estranger van analitzar i debatre sobre
dos dels principals instruments repressius de la dictadura, especialment durant
la guerra i la postguerra. Les ponències i comunicacions que es van presentar
aquells dies van suposar un gran salt qualitatiu endavant en el coneixement sobre
aquests àmbits, que fins aleshores havien estat menystinguts i poc coneguts,
en part, per la manca d’accés a les fonts primàries, i van proporcionar materials
i noves perspectives per a la recerca i la divulgació durant els anys següents.146
Un any més tard, el president Pujol i el president de l’ACEP, Enric Pubill, in
auguraven Les presons de Franco, exposició que va estar oberta al públic durant
quasi cinc mesos. Comissariada per Manel Risques i Ricard Vinyes, la mostra va
ser pionera en tot l’Estat en presentar al gran públic la duresa de l’univers peni
tenciari franquista, la finalitat del qual va ser doblegar i transformar la dissidència
política en submissió i acatament al nou ordre dictatorial. Dividida en sis seccions
(«Les presons de Franco», «Els camins a la presó», «La tortura», «L’univers peniten
ciari», «Extramurs» i «Amnistia, memòria i història»), la mostra proposava un doble
recorregut: a través de les diverses fases de què es componia el periple vital de
la persecució als dissidents i opositors polítics, des del moment de la detenció a
l’excarceració i el desterrament forçós que sovint acompanyava la llibertat condi
cional, d’una banda, i a través de la mateixa evolució del sistema penitenciari, de

145. Una vegada més tornem a trobar a molts dels historiadors que ja havien col·laborat anteriorment
amb l’ACEP en el comitè científic: Carme Molinero, Jaume Sobrequés, Pere Ysàs, Borja de Riquer,
Manel Risques, Ricard Vinyes, Francesc Vilanova, Martí Marín i Margarida Sala.
146. Vegeu Carme Molinero; Margarida Sala; Jaume Sobrequés (eds.). Els camps de concentració
i el món penitenciari a Espanya durant la guerra civil i el franquisme. Barcelona: Museu d’Història de
Catalunya: Crítica, 2003 (amb totes les quasi setanta comunicacions presentades), i dels mateixos autors,
Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo,
Barcelona: Crítica, 2003 (amb les ponències i unes quantes comunicacions d’interès més general).
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Programa de mà de l’exposició Les Presons
de Franco, celebrada al Museu d’Història de
Catalunya entre novembre de 2003 i abril de
2004 a iniciativa de l’Associació. Arxiu ACEP.

l’altra, atenent a aspectes com el canvi
entre els presos anteriors i posteriors a
la Guerra Civil, el sistema de redempció
de penes pel treball, la importància de
les ordres religioses, especialment en el
captiveri femení i, finalment, l’amnistia,
que va barrar qualsevol intent d’exigir
responsabilitats.147
La qualitat i valentia de la proposta
va ser recompensada amb els 40.000
visitants que va tenir, incloent públic
familiar i escolar, turistes i especialistes,
així com per la concessió del Premi Na
cional de Cultura 2004 als seus comis
saris per «la qualitat de l’exposició en el
model que suposa per a la recuperació
del patrimoni, de la memòria i de la
història», segons la valoració del jurat.
La participació de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics fou molt desta
cada, no sols aportant nombrosos materials (objectes manufacturats als tallers
penitenciaris, documents, propaganda clandestina, fotografies, etc.) i testimonis
audiovisuals que van formar part de la mostra, sinó també, i especialment, en la
difusió dels continguts als centres educatius. Des de finals dels anys noranta eren
cada vegada més freqüents les visites de joves estudiants a la seu de l’Associació
cercant assessorament i testimonis per als seus treballs de recerca de Batxillerat,
tesines de final de carrera i tesis doctorals. Consultes que, de vegades, sorgien

147. El catàleg de l’exposició es va publicar sota el títol Les presons de Franco. Barcelona: Museu
d’Història de Catalunya: Generalitat de Catalunya, 2004. L’exposició virtual es pot veure a <http://
www.mhcat.cat/layout/set/presons/content/view/full/1175> [Data consulta: 18 setembre 2017].
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després que els mateixos expresos visitessin els centres educatius per donar
conferències en les quals explicaven la seva pròpia vida, com a exemples de la
història de la repressió i la resistència durant la dictadura. A partir d’aquest bagatge
previ, el servei educatiu del Museu d’Història de Catalunya va oferir als grups del
segon cicle d’Ensenyament Secundari Obligatori i Batxillerat la possibilitat de fer
una visita i una xerrada explicativa a càrrec d’una persona que hagués patit en
la seva pròpia pell el que s’explicava a l’exposició. Trinitat Gallego, Joan Garcia
Tristany, Enric Marco, Josefina Piquet, Enric Pubill i Maria Salvo van participar en
aquesta experiència educativa, anomenada «Des de dins», que se sumà a les
desenes de xerrades que cada any feien diversos membres de l’ACEP, bé en
solitari, bé acompanyats per altres testimonis pertanyents a grups com les Dones
del 36 o l’Amical de Mauthausen.
Precisament l’orientació divulgativa i pedagògica de l’ACEP i la seva total
disponibilitat a la col·laboració amb institucions de recerca i difusió ha estat un
tret característic inalterat de l’entitat des d’aquells anys fins avui dia. Per la seva
seu de la Via Laietana han passat desenes, probablement centenars, d’estudiants
—catalans majoritàriament, però també provinents d’altres països europeus—
d’ensenyaments secundari i universitari en busca d’informació sobre la repressió
franquista, en general, i la vivència dels presos i preses polítics, en particular.
Però han estat milers els alumnes que han pogut conèixer als protagonistes de
la resistència a la dictadura en les moltíssimes conferències i presentacions que
nombrosos membres de l’Associació han fet els darrers quinze anys per tot Ca
talunya. De fet, el gener de 2007 l’entitat va signar un acord amb el Departament
d’Educació de la Generalitat amb aquest propòsit. I fins i tot alguns estudiants
universitaris han realitzat el seu període de pràctiques obligatòries en tasques
de suport a l’Associació.

Qui sembra, recull
Les dècades de treball continuat a favor de la democràcia i les llibertats, de la
reparació econòmica i moral dels represaliats polítics i, en aquesta darrera fase,
de la recuperació i dignificació dels valors de la memòria democràtica, van ser
reconegudes a través de la concessió de diversos premis i guardons honorífics
que, a títol individual o col·lectiu, pretenien rescabalar l’injust oblit i menysteniment
que durant un quart de segle s’havia mantingut respecte dels seus protagonistes.
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Així, el febrer de 2002, poc abans de l’acte d’homenatge del Liceu, l’Associa
ció va rebre la Medalla d’Honor de Barcelona de l’any 2001, mentre que l’octubre
de 2003 li fou concedida la Creu de Sant Jordi de la Generalitat pel seu treball
«per la recuperació de la memòria històrica col·lectiva de totes aquelles perso
nes que van lluitar, en temps difícils, per les llibertats democràtiques i nacionals,
un exemple de compromís cívic per a les noves generacions», segons el decret
de concessió del guardó. També a títol col·lectiu, el maig de 2005 Iniciativa per
Catalunya va atorgar a l’Associació el premi Cipriano Garcia.

Maria Salvo acompanyada per l’Alcalde Joan Clos en la cerimònia d’entrega de la Medalla
d’Honor de la ciutat de l’any 2003. Arxiu ACEP.

A títol individual van ser igualment nombrosos els homenatges i distincions
que van reconèixer l’aportació i el sacrifici d’aquestes persones —i de tot el col
lectiu anònim al qual representen— per a la reinstauració de la democràcia al
nostre país. Maria Salvo va rebre la Medalla d’Honor de Barcelona de l’any 2003
i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat l’any 2005. Entremig, el febrer de 2004,
Salvo, juntament amb Gregorio López Raimundo i Agustí de Semir, van ser investits
doctors honoris causa per la Universitat Politècnica de Catalunya, en represen
tació de totes les persones que van lluitar contra la dictadura franquista per a la
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Un grup de membres de l’Associació amb la Creu de Sant Jordi concedida per la Generalitat
l’any 2003. Arxiu ACEP.

recuperació de la democràcia i les llibertats nacionals. El 2004 Agustí de Semir
també va rebre la Medalla d’Honor de Barcelona, mentre que Tomasa Cuevas i
Miquel Núñez van ser mereixedors de la Creu de Sant Jordi d’aquell any, la mateixa
distinció amb què es va reconèixer la tasca duta a terme per altres dues entitats
dedicades a l’ajuda i la vindicació de la memòria dels exrepresaliats: l’Amical de
Catalunya dels Antics Guerrillers Espanyols a França i l’Associació d’Exinternats
del Franquisme a Catalunya. L’any 2005 López Raimundo va rebre la Medalla
d’Or de la Generalitat, la mateixa distinció amb què es va distingir l’any següent
—a títol pòstum— Antoni Gutitérrez Díaz, el Guti, soci, com tots els anteriors, de
l’ACEP. El mateix 2006, per finalitzar aquí aquest breu repàs, un altre membre
de l’ACEP, el seu secretari Lluís Martí Bielsa, també va rebre aquesta distinció, i
López Raimundo va ser reconegut amb el premi Alfons Carles Comín.
Molt més recentment, el juy de 2018, la Fundació Josep Irla va concedir el
premi Memorial Lluís Companys, en la seva categoria individual, a Carles Vallejo
per «la seva trajectòria en la defensa dels drets humans i les llibertats civils i polí
tiques, i per la seva tasca per la recuperació de la memòria de les lluites sindicals
i obreres durant el franquisme fins a l’actualitat».
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La creació del Memorial Democràtic
La primera manifestació pública reclamant la creació d’un Memorial Democràtic
es va produir durant l’acte d’homenatge al Liceu, l’abril de 2002, en donar-se
a conèixer el «Manifest per un Memorial Democràtic», que segons els seus
promotors va despertar força simpaties.148 Però la manca de cap referència do
cumental tant a la premsa generalista com als butlletins de l’Associació durant
el següent any semblen indicar que la idea necessitava encara de maduració
i, sobretot, de suports públics. No va ser fins al maig de l’any següent, quan,
aprofitant la campanya electoral per a les eleccions locals, l’ACEP va organit
zar un acte al qual van convidar a les principals associacions memorialistes i
als representants dels cinc partits polítics amb representació a l’Ajuntament
de Barcelona per tal de tornar a posar sobre la taula la proposta de Memorial i
conèixer de primera mà el contingut del programa electoral de cada formació
en relació amb aquest tema:
Creiem que és arribada l’hora de posar «fil a l’agulla» i que, entre tots, materia
litzem la iniciativa presentant a les Administracions (Ajuntament de Barcelona,
Diputació, Generalitat…) una proposta concreta, amb la col·laboració d’historia
dors, de departaments universitaris, i de tots els interessats que la memòria de
la lluita per les llibertats contribueixi, tal i com dèiem al manifest, a la consolidació
i l’aprofundiment de la cultura democràtica.149

Van ser unes altres eleccions, però, les del Parlament de Catalunya celebrades
al novembre, i les aliances posteriors que van permetre formar un Govern tripartit
catalanista i d’esquerres entre el PSC, ERC i ICV-EUiA, les que van obrir la porta a
la creació del Memorial Democràtic, ja que l’anterior Govern de CiU no havia fet cap
pas en aquesta direcció. A començaments de gener es creava per decret dins el
Departament de Relacions Institucionals i Participació el Programa per al Memorial
Democràtic, «amb la finalitat d’analitzar l’estructura organitzativa més adequada
per a la configuració del Memorial i proposar les actuacions més adients per a
la consecució de les finalitats de recuperar i reivindicar la memòria històrica de

148. Entrevista a Enric Cama, 18 d’octubre de 2017.
149. «Editorial. Per un memorial democràtic». Catalunya Resistent, Nova etapa 32, segon trimestre
2003.
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la lluita per la democràcia i difondre’n el coneixement».150 Per pressionar de cara
a la materialització efectiva del projecte, quasi al mateix temps, diferents entitats
memorialistes encapçalades per l’ACEP feien una crida pública, coneguda com
la «Declaració de l’Hospitalet», reclamant que no es demorés més temps aquesta
demanda.151 La resposta institucional no trigaria, ja que el Departament encarregà
un primer projecte general sobre el que podia ser el Memorial a un grup de treball
format per diversos historiadors del CEFID de la UAB.152
A començaments de l’estiu el conseller Saura va presentar a l’ACEP i la resta
d’entitats signants de la Declaració de l’Hospitalet el document «Un futur per al
passat», on es recollien les propostes de l’equip de treball. Mentre aquest do
cument era objecte de debat, el Programa per al Memorial va obrir, el març de
2005, una convocatòria de subvencions per a projectes adreçats a la recuperació
de la memòria històrica, fet que va servir per conèixer el grau de demanda social
existent en aquest camp, que va resultar ser molt més alt de l’esperat. En paral
lel, es va iniciar una política pública d’homenatges i reconeixements, de la qual
destaca la visita realitzada pel conseller Saura al camp d’extermini de Mauthausen
en el 60è aniversari del seu alliberament, a la qual per primera vegada també va
assistir el president del Govern espanyol, José Luís Rodríguez Zapatero, per retre
homenatge als republicans deportats i morts durant la Segona Guerra Mundial.
El mes de juny següent es creà la Comissió Assessora del Memorial Demo
cràtic amb la funció específica d’elaborar un informe sintètic sobre la funció, els
objectius i les característiques principals que havia de tenir el futur ens públic. La
Comissió estava integrada per professionals de prestigi que representaven diferents
sensibilitats polítiques de cara a garantir la pluralitat ideològica de l’organisme.153 A
partir del document elaborat pels membres del CEFID, la Comissió va treballar per
incorporar el màxim nombre de suggeriments rebuts per part de les entitats vincu

150. Maria Jesús Bono. «L’any del memorial democràtic de Catalunya». L’Avenç, 310, 2006, p. 51-54.
151. Reproduïda a l’Annex.
152. Aquest grup estava format per Montserrat Iniesta, Manel Risques, Francesc Vilanova, Ricard
Vinyes i Pere Ysàs.
153. En formaven part: Cristina Borderías, Manel J. Borja-Villel, Joan B. Culla, Àngel Duarte,
Montserrat Duch, Josep Fontana, Montserrat Iniesta, Conxita Mir, Carme Molinero, Paul Preston,
Manel Risques, Anna Sallés, Antoni Segura, Ricard Vinyes i Borja de Riquer, que la va presidir. Borja
de Riquer. «Sobre l’oportunitat històrica i moral del Memorial Democràtic». Activitat parlamentària, 13,
2007, p. 49-60.
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lades a la recuperació de la memòria històrica, departaments universitaris i altres
institucions, col·lectius i persones individuals. El novembre de 2005 la Comissió
Assessora va aprovar el seu informe final. Posteriorment, a partir d’aquell treball i de
les noves aportacions rebudes, sobretot de les entitats memorialistes, el Departa
ment de Relacions Institucionals i Participació va elaborar l’Avantprojecte de llei del
Memorial Democràtic, que es va sotmetre a informació pública el gener de 2006.
Finalment, el Govern de la Generalitat, que havia recollit una bona part de les
observacions fetes, va aprovar el projecte de llei el març de 2006. El 20 de juny
la Comissió de Política Cultural del Parlament va reunir-se amb un grup d’entitats
impulsores del Memorial entre les quals hi havia els antics presos polítics. En aquella
trobada les entitats memorialistes van donar a conèixer un nou manifest, titulat «Re
clamem l’aprovació de la llei del Memorial Democràtic de Catalunya. Cal començar
a construir “un futur per al passat”», en el qual alertaven del fracàs col·lectiu que
suposaria que es dissolgués el Parlament després del Referèndum per aprovar el
nou Estatut sense que la llei hagués estat aprovada, com finalment va succeir.154
El segon Govern tripartit va reprendre els treballs amb la creació, el novembre
de 2006, de la Direcció General de la Memòria Democràtica, liderada per Maria
Jesús Bono i encarregada d’impulsar la creació del Memorial Democràtic com
a entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. El març de 2007 es va
presentar novament al plenari del Parlament el projecte de llei. Al final del debat
foren rebutjades les esmenes a la totalitat presentades pel grup parlamentari del
PP i pel grup parlamentari mixt (format en exclusiva pels diputats de Ciutadans),
i així el projecte de llei continuà la seva tramitació passant a la comissió parla
mentària corresponent. Finalment, a finals d’octubre el Parlament va aprovar la
Llei del Memorial Democràtic per 69 vots a favor (PSC-ERC i ICV- EUiA), 17 en
contra del PP i el Grup Mixt i 47 abstencions de CiU.155

La Llei de memòria històrica
Pocs dies després d’aquella diada històrica per als represaliats pel franquisme,
durant l’acte d’entrega de carnets als nous socis a l’auditori del Museu d’His

154. Reproduïda a l’Annex.
155. Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic (DOGC 5006, de 12 de novembre).
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tòria de Catalunya, el president de l’Associació en feia una valoració positiva i
esperançada:
Volem celebrar avui aquí amb tots vosaltres l’aprovació de la Llei, que serà un
bon instrument de treball per a la nostra Associació, que ens permetrà avançar
en moltes de les iniciatives que ja tenim preparades. Esperem que aviat podrem
també felicitar-nos per l’aprovació de la Llei de la memòria històrica al Congrés de
Diputats a Madrid, que no és tot el que voldríem però pensem que és el màxim
a què podia arribar el Govern i, el mínim que podíem acceptar i, entre les dues
avançar cap al desenvolupament de polítiques de memòria arreu de l’Estat.156

Efectivament, en paral·lel a la tramitació de la Llei del Memorial, al Congrés
dels Diputats s’enllestien els treballs per aprovar la que seria coneguda com a Llei
de la memòria històrica. Si la tramitació de la norma catalana s’havia perllongat
durant tres anys, la seva equivalent estatal no seria menys.
L’1 de juny de 2004 el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar una pro
posició no de llei sobre el reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i del
franquisme que instava al Govern a dur a terme un seguit d’accions per conèixer,
compensar i difondre els patiments soferts per centenars de milers de persones.157
En resposta a aquella proposició, al setembre el Govern socialista va crear una
comissió interministerial per a l’estudi de la situació de les víctimes de la Guerra
Civil, presidida per la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.158 Aquesta
comissió tenia la tasca, entre d’altres, de buscar la forma de restablir la dignitat i
l’honor de Lluís Companys i de tots els represaliats pel règim de Franco.159 Però
un any després de les declaracions de la vicepresidenta a l’acte d’homenatge al
president Companys organitzat per la Generalitat al Fossar de Santa Eulàlia del
castell de Montjuïc, els treballs de la comissió no havien donat gaires fruits, més
aviat al contrari, i les entitats memorialistes van manifestar la seva oposició al re
tard injustificat i la dilació en l’aprovació de les mesures reparadores plantejades

156. Catalunya Resistent, Nova etapa 50, quart trimestre 2007.
157. Tots els textos legals, debats i altres materials relacionats amb la Llei estan recollits a <http://
www.memoriahistorica.gob.es> [Data consulta: 19 setembre 2017].
158. RD 1891/2004, de 10 de setembre (BOE 227, de 20 de setembre).
159. El País, 16 d’octubre de 2004.
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a començaments de la legislatura. Així l’hi van fer saber, el novembre de 2005,
associacions d’expresos de tota Espanya a Fernández de la Vega:
Las diferentes Asociaciones de Ex-presos Políticos del país nos dirigimos a usted
con la esperanza de que preste atención a los argumentos que expresamos en
el presente escrito y que fundamentan nuestro asombro, desconcierto y, por qué
no, indignación, ante la noticia que han sido congelados los proyectos acordados
por la Comisión Interministerial que estudiaba las peticiones de los represaliados
por el franquismo.160

El juny següent, el Govern va presentar el Projecte de llei per la qual es reco
neixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir perse
cució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura. Un text que va ser durament
criticat tant pel Partit Popular com pels grups d’esquerres que donaven suport
al Govern (ERC i IU-ICV), els quals fins i tot van presentar projectes alternatius.
Les entitats memorialistes van protestar de nou i van redactar un manifest on
plantejaven una esmena a la totalitat del Projecte de llei tal com estava redactat:
No ho consentirem! Seguirem reivindicant el que creiem just! No volem caritats!
Volem justícia! I la justícia passa per condemnar la dictadura franquista i l’anul
lació dels judicis sumaríssims, i pel reconeixement a les víctimes del franquisme.161

Tanmateix, malgrat l’oposició de les entitats i dels partits polítics d’esquer
res, el desembre de 2006 el Projecte de llei de la memòria històrica va superar
el debat de totalitat en el ple del Congrés dels Diputats amb el suport del Blo
que Nacionalista Galego (BNG), Eusko Alkartasua (EA) i Nafarroa Bai (NaiBai), a
més dels grups proponents. Després del debat en la Comissió Constitucional,
el Projecte va tornar al ple del Congrés el 31 d’octubre de 2007 per a la votació
del dictamen. El gruix de la norma va tirar endavant amb el suport de PSOE,
IU-ICV, CiU, Partido Nacionalista Vasco, BNG, Coalición Canaria (CC), Chunta
Aragonesista (CHA) i NaBai. En canvi, ERC va votar en contra i el PP també,
excepte en allò referent al capítol d’indemnitzacions ja reconegudes, tot i que
per motius diametralment oposats. Finalment, el ple del Senat celebrat el 10 de

160. Catalunya Resistent, Nova etapa 42, quart trimestre 2005.
161. Catalunya Resistent, Nova etapa 46, quart trimestre 2006.
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desembre de 2007 va rebutjar totes les esmenes i va aprovar definitivament el
text en els termes remesos pel Congrés dels Diputats per 127 vots a favor i 119
en contra (PP i els senadors d’ERC del grup Entesa Catalana). Poc abans de
finalitzar l’any, la coneguda com a Llei de memòria històrica va ser publicada en
el Butlletí Oficial de l’Estat.162
La valoració dels expresos catalans posava en valor les fites aconseguides
—moltes, respecte del primer esborrany de la Llei—, però no renunciava a re
clamar tot allò que encara quedava pendent, que no era poc:
No era la llei que nosaltres havíem considerat en vista al nostre compromís,
compromís amb nosaltres mateixos i amb els que ens honora representar. No
era la llei que, sense perdre aquell compromís, sense malmetre tota la Història
de la nostra lluita, podíem acceptar. La llei, però, per la intervenció de la coalició
IU i ICV del Congrés dels Diputats, es va modificar substancialment de manera
que, sense ser la Llei que nosaltres pensàvem que havia de ser, sí que deixava
un marge de maniobra per poder-la fer adient. I així ho hem manifestat. No cal dir
que considerem del tot legítim que es mantinguin opinions contràries a la nostra,
i que hi hagi qui brami contra aquesta Llei de la memòria aprovada pel Congrés
dels Diputats. Estan en el seu dret si honestament creuen que ho han de fer.
Només faltaria! El que sí que no és acceptable, el que no es pot permetre de cap
manera, és que algú, dels que es creuen molt espavilats i monopolitzadors de la
raó, s’arrogui el dret de desqualificar, grollerament, els que no pensen com ells,
tot titllant-los «d’indignes i miserables còmplices del franquisme». On van a parar!
Sortosament, d’aquests personatges no cal que ens en preocupem massa; es
posen en evidència i es desqualifiquen sols.163

Les acusacions de tebior, fins i tot de col·laboracionisme, amb l’oblit institu
cional, per una suposada manca de bel·ligerància en contra de les mancances
de la norma, estaven completament fora de lloc, perquè si la Llei s’havia aprovat
havia estat, en gran mesura, per la pressió exercida per amplis sectors de la so
cietat civil durant els anys immediatament anteriors i, particularment, per entitats
com l’Associació des de dècades enrere. En qualsevol cas, no és menys cert

162. Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen
mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura franquista
(BOE 310, de 27 de desembre).
163. Catalunya Resistent, Nova etapa 51, primer trimestre 2008.
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que el resultat va ser bastant decebedor. La norma perpetuava la ideologia de
la reconciliació, que equiparava en responsabilitats als dos bàndols de la Guerra
Civil i d’aquesta manera blindava la impunitat que protegia als responsables de la
dictadura. En comptes de declarar nul·les de ple dret per il·legals les resolucions
judicials emeses pels tribunals de la dictadura —particularment les de tribunals
militars i judicis sumaríssims—, la Llei es va limitar a declarar-les injustes per la il
legitimitat dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement
sense valor jurídic. D’aquesta manera, es recloïa la memòria a l’esfera privada
i es negava la possibilitat de crear un espai públic de diàleg i resignificació de
memòries.164
A les limitacions pròpies del contingut de la Llei, amb el pas del temps s’hi
sumarien les reticències de les diferents administracions a donar-hi compliment,
més encara a partir del canvi de Govern de 2011. Res va poder la norma, tampoc,
contra una cultura molt arrelada en cercles polítics i àmplies capes de la societat
que, malgrat reconèixer l’aportació a la democràcia dels lluitadors antifranquis
tes, continuaven considerant la Segona República com un trasbals i la transició
política a la democràcia com el naixement immaculat del règim de llibertats. Una
eloqüent mostra d’aquesta mentalitat es va viure durant l’homenatge que el Con
grés dels Diputats va retre als presos polítics del franquisme, el juny de 2008.
Durant la sessió un dels convidats va ensenyar una bandera republicana, fet que
va merèixer la condemna del president del Congrés, José Bono, per considerar
que es tractava d’una manifestació contrària a la legalitat constitucional vigent.

164. Vinyes (2011), p. 271.
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L’aprovació quasi simultània de la Llei del memorial democràtic al Parlament de
Catalunya i la Llei de memòria històrica, a les Corts espanyoles, va representar
el punt àlgid del boom de la memòria històrica que es va viure a Espanya durant
la primera dècada dels anys 2000. Però tot i el reconeixement institucional que
aquestes normes representaven cap al treball esforçat de desenes d’associacions
i col·lectius diversos que durant anys —la majoria— o fins i tot dècades —unes
poques entitats, entre les quals l’ACEP figurava en un lloc destacat— havien
reclamat atenció i justícia per als represaliats de la dictadura, aquest fenomen
ja estava proper a l’esgotament. L’inici de la crisi econòmica i, poc després, les
polítiques d’austeritat i les retallades pressupostàries, van afectar molt negativa
ment les iniciatives de reparació posades en marxa pocs anys abans.
En aquest capítol repassarem els darrers deu anys de funcionament de
l’Associació, que es poden dividir en tres fases: el desplegament de les acci
ons del Memorial Democràtic i els darrers grans homenatges públics a finals de
la dècada dels 2000; la paralització de les polítiques públiques de memòria a
partir del 2011, amb els canvis de Govern a Catalunya i a l’Estat, i, finalment, la
represa de l’activitat institucional en relació amb el passat en un context d’alta
politització i polarització de la societat catalana degut al procés sobiranista, en
el qual l’ACEP ha intentat mantenir un paper de referent moral per sobre dels
enfrontaments ideològics.
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Els darrers grans homenatges
L’abast estatal del moviment de reivindicació de la memòria històrica va fer que
els expresos catalans fossin convidats amb freqüència a actes d’homenatge ar
reu. El 23 juny de 2007 va tenir lloc un homenatge als presos i preses polítics de
la dictadura en el que fou un dels espais més emblemàtics del seu captiveri: el
Penal de Burgos. Un destí habitual en moltíssimes trajectòries de militància política
durant la dictadura, especialment per als presos de filiació comunista. Davant de
centenars d’antics reclusos vinguts de tot l’Estat —cinquanta-quatre dels quals
des de Barcelona, en un viatge organitzat per l’ACEP—, les autoritats de la ciutat
castellano-lleonesa, de la Direcció General d’Institucions Penitenciàries i represen
tants de la Coordinadora estatal d’Associacions d’Expresos i Represaliats Polítics
van descobrir una placa col·locada a la porta del Penal en record dels milers de
presos polítics que van sofrir a l’ombra dels seus murs, però també en memòria
de les dones que es van arriscar per ajudar als presos polítics i les seves famílies
—«les madrines», com les recordava Enric Pubill, qui es va casar amb una d’elles
en sortir de la presó—. El mateix dia també es va inaugurar al centre de la ciutat,
a prop d’on estava situada la presó de dones, una estàtua de dos metres d’alça
da, obra de l’escultor Alejo Otero Besteiro, que representa la llibertat i la lluita dels
homes i dones per trencar els barrots de la dictadura.165 Dos anys després, una
altra escultura del mateix autor recordaria, a iniciativa de la Coordinadora Estatal,
a les dones empresonades per la seva militància antifranquista a la Presó Central
de Segòvia. Concretament, el dia 10 d’octubre es va inaugurar el monument, que
representa una dona que ha trencat les cadenes i que ofereix amb les mans esteses
un pa amb unes fulles on es llegeix «Paz, Salud, Justicia y Libertad».166
Però el gran acte d’homenatge, a escala estatal, institucional i popular al ma
teix temps, equiparable al del Liceu del 2002 a Barcelona, va tenir lloc el 14 de
juny de 2008 al Palacio de Vistalegre de Madrid. «Para la libertad. Una aportación
a la memoria histórica. Concierto homenaje para presos y represaliados políticos
del franquismo» va ser organitzat per l’Asociación de Expresos y Represaliados
Políticos Antifranquistas (amb seu a Madrid) i la Coordinadora estatal, i va comp
tar amb el suport i la participació de la vicepresidència del Govern espanyol, la

165. Catalunya Resistent, Nova etapa 50, quart trimestre 2007.
166. Catalunya Resistent, Nova etapa 58, quart trimestre 2009.
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Direcció General d’Institucions Penitenciàries, el Govern del Principat d’Astúries,
la Generalitat de Catalunya, partits polítics (PSOE, PCE), sindicats (CCOO, UGT,
CNT, CGT), nombrosos ajuntaments de la Comunitat de Madrid i associacions
i fundacions diverses.
L’espectable combinava poemes i cançons interpretades per un extens reparti
ment de figures com els cantants Joaquín Sabina, Pedro Guerra, Enrique Morente,
José Antonio Labordeta, Miguel Ríos o Ana Belén i Victor Manuel; actors i actrius
com Leonor Watling, Nuria Espert, Juan Diego, Lola Dueñas, Concha Velasco,
Pilar Bardem, Roberto Álvarez i Álvaro Luna; i persones del món de les lletres com
Almudena Grandes, Juanjo Millás, José Manuel Caballero Bonald i l’expres polític i
poeta Marcos Ana, entre d’altres. Milers de persones van assistir-hi, moltes d’elles
vingudes de diferents punts de l’Estat en autocars que les entitats memorialistes
havien organitzat per a l’acte. Entre els assistents hi havia uns centenars d’expresos
polítics que al matí havien estat rebuts pel president del Congrés.
Més a prop, el 14 d’octubre de 2009 es va celebrar al Palau Sant Jordi un
concert d’homenatge a les persones represaliades pel franquisme que va dur el
nom de «Poètiques de resistència. Somnis de llibertat». L’acte reprenia la idea de
l’homenatge de 2002 al Liceu en què l’Associació va fer públic el seu manifest a
favor de la creació d’un Memorial Democràtic. Set anys després, aquest ens creat
oficialment dos anys enrere prenia el relleu i es feia càrrec de l’organització. Les
quasi cinc mil persones que van omplir la sala van gaudir, en primer terme, d’un
recital de poemes d’autors amb una forta implicació política durant la dictadura.
Carme Sansa, Mercè Sampietro, Julieta Serrano, Lluís Homar, Juan Diego i Juan
Echanove, entre d’altres, van prestar les seves veus a textos de Joan Vinyoli,
Joan Oliver, Salvador Espriu, Jaime Gil de Biedma i Manuel Vázquez Montalbán,
entre d’altres. A la segona part, Joan Manuel Serrat i Quico Pi de la Serra van
interpretar conjuntament un recull de temes emblemàtics del seu repertori, abans
que l’Orfeó Català cantés algunes peces icòniques de diversos cantautors: Què
volen aquesta gent, de Maria del Mar Bonet, A galopar de Paco Ibáñez, Com un
arbre nu, de Lluís Llach o Al Vent, de Raimon.167
Aquest gran acte donaria pas, pocs mesos després, a una sèrie de vint-i
cinc homenatges als represaliats durant la dictadura a escala local i comarcal.
L’objectiu d’aquests actes era homenatjar les víctimes de la repressió franquista

167. El Punt-Avui, 15 d’octubre de 2009.
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de forma territorialitzada, facilitant així l’assistència dels mateixos testimonis a les
diferents cerimònies. També es va lliurar un diploma de reconeixement a cada
persona que va patir privació de llibertat durant la Guerra Civil o la dictadura,
un document simbòlic similar al que havien lliurat altres països com França i, a
l’Estat, la Junta d’Andalusia. El document, signat pel president de la Generali
tat José Montilla i el conseller Joan Saura, es lliurava «en reconeixement per la
seva contribució a la causa de la llibertat i la democràcia durant la Guerra Civil
i la dictadura franquista». El text afegia «Sigui el seu compromís durant aquells
anys de foscor exemple de generositat, dignitat, coratge i amor a la llibertat, a la
democràcia i a Catalunya per a les generacions posteriors».
Granollers (19 de gener), el Prat de Llobregat (21 de gener) i Terrassa (25 de
gener) van ser les tres primeres ciutats on es van fer els reconeixements a les dones
i homes que van lluitar contra la dictadura franquista, especialment als qui van patir
privació de llibertat (en presons, però també en camps de concentració, batallons
de treball forçós, etc.) i els que van perdre la vida. A continuació van venir els ho
menatges de Badalona (2 de febrer), Mataró (11), l’Hospitalet de Llobregat (18),
Balaguer (19), Figueres (20), Vilanova i la Geltrú (25), Tàrrega (26), Olot i Igualada
(27). I al març, Tarragona (4), Reus (8) Lleida (19) i la Seu d’Urgell (23), entre altres.
Els vint-i-cinc actes d’homenatge, organitzats en col·laboració amb els respectius
ajuntaments, van comptar amb la presència de famílies de represaliats i expresos
polítics de la dictadura, un dels quals va parlar a cada acte en nom de totes les víc
times de la seva comarca. En alguns casos, el president de l’Associació Enric Pubill
o algun altre membre de la Junta de l’ACEP també va intervenir. Actuacions musi
cals, lectures de poesia o conferències d’historiadors completaven els programes.
Aquests homenatges també van servir per fer públic el balanç de les indem
nitzacions atorgades per la Generalitat des de l’any 2000, que com ja es va veure
en pàgines precedents era d’unes 22.000 persones indemnitzades respecte de
les 39.000 persones que havien sol·licitat la indemnització, amb un import atorgat
total de més de 51 milions d’euros. La principal dificultat en la tramitació dels ajuts
havia estat demostrar amb documents la privació de llibertat patida; per aquest
motiu s’havien acceptat proves alternatives als certificats oficials, com cartes i
postals, fotografies, memòries presentades pels afectats, fulls de compliment
militar i, fins i tot, objectes de vida quotidiana (plats, culleres…).168

168. Diversos autors (2009), p. 48.
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Generació TOP
A finals de la primera dècada dels anys 2000, tots els objectius que s’havia mar
cat l’Associació deu anys enrere s’havien assolit més que satisfactòriament. El
llibre (2002) i l’exposició sobre les presons franquistes (2003) havien contribuït a
donar contingut i rigor històric al moviment memorialista, l’homenatge impulsat
pels mateixos expresos al Liceu (2002) seria el primer d’una llarga llista d’actes de
reparació pública vers els resistents a la dictadura i la reivindicació d’un Memorial
Democràtic formulada en aquella vetllada s’havia vist finalment complerta amb
l’aprovació de la llei que regulava els objectius i funcions d’aquesta institució, que
des del 2005 ja treballava de forma provisional.
Menys positiu, però inevitable al cap i a la fi, era el balanç humà. En el
transcurs d’aquesta dècada s’havia anat produint la desaparició de molts dels
fundadors de l’Associació i dels socis que havien lluitat a la Guerra Civil i havi
en sofert la repressió de postguerra. Aquest lent però inexorable degoteig de
traspassos es pot seguir a través de les pàgines del butlletí, on cada número
inclou la relació de socis morts, amb ressenyes biogràfiques i notes de record
a la majoria d’ells.
Aquesta situació va fer que a l’assemblea general ordinària del febrer de 2010
alguns socis plantegessin la conveniència d’organitzar alguna mena d’activitat que
posés en valor la lluita antifranquista durant els anys seixanta i setanta, una època
que fins llavors no havia estat tan tractada com la primera meitat del franquisme,
degut a la urgència per conservar i difondre els testimonis de les persones que
van lluitar durant la guerra i la postguerra. Mesos més tard, el 6 juliol de 2010, es
va produir una primera trobada al Museu d’Història de Catalunya —lloc habitual
de reunió de l’Associació amb motiu d’esdeveniments que requerissin més es
pai que el disponible a la seva seu— a la qual es va convidar totes les persones,
vinculades a l’ACEP o no, que haguessin estat empresonades o perseguides per
les seves activitats contra el règim durant la segona meitat de la dictadura. Una
comissió formada per Lluís Biosca (processat per la seva pertinença al PORE),
Enric Pubill, president de l’ACEP i militant del PSUC, Manel Risques (OCE-BR),
Enric Cama (PSUC), Domènec Martínez (PSUC), Antonio Nieto (PCE m-l), Montse
Torras (PSUC), Carles Vallejo (CCOO) i Manuel Delgado (JCC) havia estat l’en
carregada de preparar l’ordre del dia, que va incloure una presentació general
de la iniciativa, els objectius, les activitats previstes i l’esborrany de manifest. En
concret es va proposar un gran acte reivindicatiu d’afirmació i de cultura demo
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Acte d’homenatge a la “Generació TOP”,’1 de març de 2011 a l’Auditori de Barcelona.
D’esquerra a dreta, Enric Pubill, Francesc Casares, Marcos Ana, Ada Colau, Carles Vallejo i
Pau Alabajos. Arxiu ACEP.

cràtica amb vocació d’intervenir en el present. «Un segon Liceu», vuit anys des
prés del primer, que servís per impulsar l’anul·lació de les sentències del Tribunal
de Orden Público (TOP) i palesar el deteriorament democràtic que, a criteri dels
organitzadors, s’estava produint a Espanya (menys d’un mes abans, el Consell
General del Poder Judicial havia suspès al jutge Baltasar Garzón després que el
Tribunal Suprem obrís judici contra ell per presumpta prevaricació en investigar
els crims del franquisme, per exemple). L’acte seria el colofó al 30è aniversari de
la legalització de l’Associació, que se celebrava aquell mateix any.169
Després de diverses reunions preparatòries al llarg de la tardor i l’hivern, l’1 de
març de 2011 va tenir lloc a la Sala Oriol Martorell de l’Auditori l’acte d’homenat
ge als homes i dones que van patir la repressió franquista en l’etapa entre 1963 i
1976, aquella en la qual va exercir la seva jurisdicció el TOP, titulat «Dignitat i justí
cia. Contra la impunitat i l’oblit». L’acte, presentat per Ester Formosa, va comptar
amb les intervencions del magistrat Juan José del Águila, autor d’un acurat estudi

169. Catalunya Resistent, Nova etapa 61, tercer trimestre 2010.
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Carles Vallejo, president del Memorial
dels Treballadors de SEAT, intervé a l’acte
d’homenatge a la “Generació TOP”. Arxiu
ACEP.

sobre el TOP, qui va intervenir en una
gravació en vídeo des de Madrid;
Carles Vallejo, president del Memorial
dels Treballadors de SEAT; l’advocat
laboralista Francesc Casares; Marcos
Ana, que va explicar com s’organitza
va la solidaritat amb els presos polítics
des de l’exili, i l’activista social Ada
Colau, qui va insistir en el valor de la
mobilització en l’actualitat. L’apartat
musical va anar a càrrec dels cantants
Pau Alabajos i Joan Isaac. L’acte el va
cloure Enric Pubill, qui va denunciar
el tancament de la seu del Memorial
Democràtic com l’inici d’una possible reestructuració a la baixa d’aquesta insti
tució per part del nou Govern. Finalment es va presentar el manifest «MEMÒRIA
I JUSTÍCIA. Contra la impunitat i l’oblit», on es reivindicava la noblesa del compro
mís polític, es denunciava la impunitat del franquisme i s’exigia l’anul·lació de les
sentències emeses pel TOP i per la resta dels tribunals franquistes.170 Mesos més
tard, la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) va atorgar el premi que
porta el seu mateix nom a la Comissió Generació TOP, per la seva contribució al
reconeixement històric i la seva reivindicació de la generació que als anys seixanta
i setanta va lluitar per la llibertat.
Dos mesos després d’aquell acte es va inaugurar al Museu d’Història de
Catalunya l’exposició «Més de trenta anys sense defallir», en commemora
ció del trentè aniversari de la legalització de l’ACEP. La mostra incloïa obres
originals de Tàpies, Perotes, Hernández Pijuan, Ràfols-Casamada, Díaz Gil,
Artigau i Guinovart, donades amb finalitats solidàries a l’Associació; docu
mentació dels primers temps de l’entitat, quan encara no havia estat legalit

170. Catalunya Resistent, Nova etapa 63, primer trimestre 2011. El manifest està reproduït a l’Annex.
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zada; un vídeo del I Festival Popular de Poesia de Barcelona —«el Price dels
poetes»– celebrat el 1970 en favor dels presos polítics, així com una petita
mostra d’objectes realitzats a les presons franquistes, junt amb alguns dels
reconeixements institucionals rebuts (Creu de Sant Jordi, Medalla d’Honor
de Barcelona, etc.). Aquesta exposició, que estava prevista per realitzar-se
a la seu del Memorial Democràtic però va haver de ser posposada en l’últim
moment pel tancament de les instal·lacions, va ser simultània a l’exposició
«SEAT 1950-1977, l’arquitectura de la repressió».

Desavinences pel canvi de nom
El febrer de 2011 va tenir lloc un fet inèdit fins aleshores, que va deixar un de
sagradable sentiment de tristesa i incomprensió en molts dels socis que el van
viure, i que encara més de sis anys després, en el moment de redactar aques
tes línies, recorden amb recança. Des de feia anys l’Associació tenia pendent
una modificació dels seus Estatuts per canviar la seva seu social al nou local
de la Via Laietana, així com l’import màxim del seu pressupost anual i d’altres
aspectes formals. Però el punt més conflictiu de l’assemblea general extraordi
nària convocada a tal efecte va ser la modificació del nom de l’entitat. Segons
l’acta, a la reunió, quan es va presentar aquesta esmena, Quim Boix, soci fun
dador de l’Associació, va demanar la paraula per manifestar els seu desacord
amb l’afegit «del Franquisme» a la denominació oficial de l’entitat, i no la de
«Antifeixistes». Un altre soci històric, Adonio González, va proposar afegir «An
tifranquistes», però aquesta opció va ser descartada. Finalment es va procedir
a votar l’esmena: quatre socis van fer-ho en contra el canvi de denominació,
quatre més es van abstenir i trenta-dos van votar a favor. Des d’aleshores, la
denominació oficial de l’entitat va passar a ser Associació Catalana d’Expresos
Polítics del Franquisme.171
El mateix dia Quim Boix va adreçar-se per correu electrònic a l’Associació per
comunicar la seva baixa de l’entitat. En una llarg escrit manifestava que

171. Catalunya Resistent, Nova etapa 63, segon trimestre 2011. Aquest canvi de nom també es
reflecteix en la darrera web de l’entitat: <https://associaciocatalanadexpresospoliticsdelfranquisme.
wordpress.com/>. Abans d’aquesta havien tingut presència a la xarxa a través de <http://www.
conc.es/exprespol/> i <https://expres-pol.blogspot.com.es/> [Data consulta: 30 novembre 2017].
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Avui l’Associació d’Expresos Polítics HA DEIXAT DE SER EL QUE ERA. Ja no és
l’Associació que vam fundar, ni sembla que vulgui tornar-ho a ser. S’ha afegit al
nom de l’Associació el mot «antifranquistes». I a la vegada no s’ha acceptat posar
el que demanava el company Adonio González: «antifranquistes i antifeixistes».
No seré jo el que expliqui els arguments que s’han usat des de la taula que
presidia l’assemblea. Podreu donar-los al publicar aquesta carta, posant-los
abans o després del contingut del que jo signo. Sols recordar el que jo he intentat
explicar amb claredat i brevetat.
Restringir l’Associació a sols els presos del franquisme és pensar que no hi
ha ni haurà altres presos polítics. Malauradament a l’estat espanyol hi ha lluitadors
antifeixistes que segueixen essent detinguts, jutjats, condemnats i empresonats.
A aquests es deuen afegir els que són simplement multats per la seva actitud de
lluita. No crec necessari fer aquí una llista exhaustiva, sols poso dos exemples,
els actuals dirigents obrers a Andalusia (evidentment em refereixo als que no
participen en la signatura de pactes socials antiobrers) i els 3 comunistes cata
lans jutjats el 14-2-11 als que el fiscal demana 3 anys de presó per fets en els
que no van participar (sols participaren en una manifestació antifeixista reprimida
molt brutalment per la policia de la Generalitat de Catalunya).
No acceptar que al títol de l’Associació aparegui el mot «antifeixistes» em
sembla una concessió al sistema burgès imperant que cada vegada més està
usant mètodes feixistes per a reprimir als que discrepem i denunciem aquesta
falsa democràcia. Vull recordar que a l’assemblea extraordinària, des de la taula
s’ha dit, textualment i repetidament, que el canvi als estatuts es feia per ade
quar-los al que exigien els «nostres» governants a fi de que l’associació pogués
rebre subvencions públiques. És lògic que els qui governen cada vegada més
distanciats del poble vulguin condicionar les seves subvencions a la docilitat,
però no és lògic que acceptem aquesta imposició.
Per últim, la nostra Associació d’Expresos avui ha viscut una forma molt
antidemocràtica de resoldre un debat com el citat. Quan he demanat (i no he
estat l’únic) que es separés la votació del tema anterior, referent al nom de l’As
sociació, de les altres esmenes als estatuts (que ningú discutia, com el canvi
de domicili social, ja que és un canvi ja executat), l’actitud de la taula (excepte
una de les 3 persones que la composaven) ha estat d’obligar a votar totes les
esmenes juntes. M’ha entristit recordar amb això els pitjors mètodes del mal
funcionament democràtic d’una associació.
Com jo no crec que la lluita antifeixista hagi acabat, ni comparteixo que
els que actualment lluiten contra el feixisme i la falsa democràcia no puguin
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formar part de la nostra associació (ja que mai seran ni podran ésser expresos
del franquisme), deixo de pertànyer a aquesta Associació de la que vaig ésser
el fundador més jove (si no em falla la memòria) i com a tal membre de la seva
primera Junta directiva.

La carta de comiat acabava fent un prec perquè fos publicada al proper but
lletí de l’Associació, fet que no es va produir.172

La paralització de l’activitat del Memorial Democràtic
Mentrestant, el nou Govern presidit per Artur Mas, escollit després de les elec
cions al Parlament del novembre de 2010, havia començat a desenvolupar les
seves polítiques marcades per l’austeritat i les retallades pressupostàries, i un
dels àmbits sobre el qual més es van fer notar va ser el de la memòria històrica
i democràtica.
Ja al mes de febrer s’havia clausurat la seu del Memorial Democràtic per no
complir amb la normativa d’instal·lacions de ventilació i sortides d’emergències,
una decisió que va obligar a posposar i canviar d’ubicació l’exposició del 30è
aniversari de l’Associació i que va ser molt criticada pels seus membres. Arran
d’aquest fet, la vicepresidenta del Govern Joana Ortega va comparèixer davant
la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, on va negar que el recent tan
cament de la seu del Memorial Democràtic i de l’Institut Català Internacional per
la Pau fos el preludi del desmantellament definitiu d’aquesta institució, però la
realitat semblava contradir les seves paraules. A finals d’agost, Enric Pubill, com
a president del Consell de Participació del Memorial, juntament amb la vicepre
sidenta Anna Sallés —vicepresidenta de l’Amical de Ravensbrück— i la portaveu
Rosa Toran —presidenta de l’Amical de Mauthausen— signaven un comunicat
adreçat a les entitats del Consell en el qual denunciaven «la paràlisi de la institució,
la marginació dels òrgans de govern, l’absència de nomenament de director i el
perill en què es troben les polítiques públiques de memòria per l’acció del govern
de la Generalitat». Poc abans les entitats memorialistes s’havien assabentat pels
mitjans de comunicació i en plenes vacances d’estiu del trasllat de la seu del
Memorial al Castell de Montjuïc, el que consideraven

172. Entrevista a Quim Boix, 13 de novembre de 2017.
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un pas més en aquesta política d’intentar reduir el Memorial a una peça de mu
seu, a un «souvenir turístic». Per si quedaven dubtes dels autèntics objectius del
govern, les declaracions de la consellera Ortega en el sentit que històricament no
hi ha bons ni dolents i que el Memorial havia donat fins ara una visió políticament
esbiaixada (s’ha d’entendre a favor dels demòcrates) són prou aclaridores.173

Quan l’11 de setembre l’ACEP va fer la seva ofrena floral al monument a
Casanovas, la comitiva portava una pancarta on es llegia «Per respecte i con
sideració, No al Memorial a Montjuic». La ubicació de la seu era el més visible
dels greuges però no pas l’únic: a la destitució de l’anterior director, Miquel
Caminal, no l’havia seguit la designació de cap altre; el seu pressupost s’havia
reduït un 30% respecte a l’any anterior, i els treballadors havien patit reducci
ons salarials174.
Segons la Memòria del Memorial Democràtic del 2012 aquell va ser un any de
continuïtat en la programació d’activitats, actes d’homenatge, exposicions i serveis
pedagògics, destacant el nomenament del nou director, Jordi Palou-Loverdos, i
l’inici de les activitats al Castell de Montjuïc, mentre s’exploraven diferents pos
sibilitats per poder disposar també d’una seu al centre de Barcelona.175 El que
no diu aquest document és que aquell va ser el segon any consecutiu que no hi
va haver cap mena de subvenció a les entitats memorialistes. A finals d’any, la
Junta directiva de l’Associació feia públic un comunicat adreçat als socis i sim
patitzants en què alertava del greu impacte que la manca de subvenció estava
tenint a les precàries finances de l’entitat:
Companys/es, amics amigues: les «retallades» ens han afectat de ple. És la
mentable, que associacions com la nostra que des de la seva fundació, encara
amb la dictadura, han dedicat tot el seu esforç al manteniment, tan necessari,
per construir el nostre futur com a poble com és la Memòria Històrica, fossin
tractades sense cap mena de consideració sense deixar un marge, per mínim
que fos, que assegurés la seva supervivència i la continuïtat d’una tasca que,

173. Consell de Participació del Memorial Democràtic, 31 d’agost de 2011. En línia a: <https://www.
scribd.com/doc/63663788/Consell-de-Participacio> [Data consulta: 15 setembre 2017].
174. El Punt-Avui, 10 d’octubre de 2011.
175. Memorial Democràtic. Memòria d’actuacions del Memorial Democràtic 2012. Barcelona:
Generalitat de Catalunya, 2013.
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malgrat la crisi és, i es fa, de tot punt molt necessària. En el 2013, Catalunya
Resistent impresa perilla. La nostra capacitat econòmica ens fa difícil finançar la
seva publicació com hem fet fins ara a no ser que, partint d’aquest COMUNICAT
i amb l’ajut econòmic solidari de tots nosaltres puguem fer front a la situació.176

La suma de les aportacions solidàries va garantir la continuïtat del butlletí, si
bé en alguns números posteriors va ser necessari renunciar a l’edició en color.
També es va haver de deixar d’assistir a la majoria de reunions fora de Barcelona,
i els viatges d’homenatge que fins llavors es pagaven de la caixa de l’entitat van
haver de córrer a càrrec de la butxaca de cadascú. Des de llavors l’austeritat ha
estat una obligació imposada per la dràstica reducció d’ingressos provinents de
les administracions públiques. Una situació que només s’ha pogut començar a
redreçar els darrers anys i en proporció molt menor a la d’abans de la crisi.177
La paralització dels projectes que duia a terme el Memorial Democràtic va
quedar definitivament constatada durant el 2013. A l’abril els treballadors de
l’organisme van escriure una carta al seu director on expressaven la seva inqui
etud pel futur de la institució. La resposta van ser sis acomiadaments, entre els
quals quatre historiadors. Formalment les baixes estaven justificades per la «greu
situació econòmica general» (si el pressupost del Memorial era de 3,7 milions
d’euros el 2010, el juny del 2012 s’havia vist reduït a 1,47 milions) i la dràstica
retallada d’activitats. Però a ningú se li escapava que el govern de CiU mai es va
mostrar entusiasmat amb un projecte que havia estat la nau capitana d’ICV.178 A
l’octubre, la Comissió d’Afers Institucionals va aprovar una proposta de resolució
pactada entre els grups d’esquerres sobre el Memorial Democràtic en la qual es
manifestava la plena necessitat i la utilitat de l’ens en termes de qualitat demo
cràtica, i instava a garantir-ne la continuïtat efectiva reprenent l’activitat normal
de l’organisme.179
Malgrat la difícil situació que va viure l’organisme públic de memòria durant
aquests anys, la relació personal entre el seu director i els membres de l’Asso

176. Catalunya Resistent, Nova etapa 70, quart trimestre 2012.
177. Entrevista a Enric Cama, 18 d’octubre de 2017.
178. Ara, 5 de maig de 2015.
179. Resolució 329/X, del Parlament de Catalunya, sobre el Memorial Democràtic (BOPC 165, de
14 d’octubre de 2013).
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ciació d’expresos sempre va ser correcta i cordial, gràcies, en part, al fet que
Palou-Loverdos va respectar la forta implicació que l’ACEP havia tingut en el
projecte des dels seus inicis. A més de la presidència del Consell de Participació
del Memorial, exercida per Pubill, en qualitat de president de l’Associació, altres
membres també prenien part en aquest òrgan assessor, tot i que representant
a altres entitats memorials de les quals també eren socis —Carles Vallejo com a
representant del Memorial dels Treballadors de SEAT, Lluís Martí Bielsa en nom
dels Antics Guerrillers…—. Aquesta circumstància i el poder de convocatòria
dels expresos polítics, capaços d’omplir un auditori amb centenars de perso
nes —quelcom a l’abast de poques entitats memorials— els han convertit en un
col·lectiu amb un pes específic a l’entorn del Memorial des de la seva creació.180
Amb el trasllat, a la primavera 2015, de la seu institucional del Memorial al barri
del Raval, a les antigues oficines d’Edicions 62 (carrer Peu de la Creu, núm. 4),
amb capacitat per ubicar-hi una sala d’exposicions i acollir actes públics, es va
començar a redreçar la situació d’estancament generada arrel de la sortida de
la Via Laietana.

Compaginar passat i present de lluites
Com havia fet des dels seus orígens, respectant la diversitat d’opinions i opcions
polítiques però mantenint una indissimulada orientació progressista, d’esquer
res, que s’havia anat accentuant amb el pas dels anys, durant aquest darrer
període l’Associació ha continuat manifestant-se públicament contra les políti
ques de qualsevol Govern que poguessin suposar una degradació dels serveis
públics, els atacs a la memòria dels resistents a la dictadura i, en general, les
actituds contràries a les llibertats dels ciutadans de Catalunya, l’Estat i tot el
món, amenaces totes elles ben presents des del 2011. Així es pot veure en les
memòries d’activitats, on cada any es consignen tots els actes i gestions fets
en nom de l’Associació, i als diversos editorials de Catalunya Resistent dedicats
a comentar la convulsa actualitat política d’aquells moments (manifestacions
contra la guerra de l’Iraq, sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut
de Catalunya, resultat de les eleccions catalanes i estatals, Llei òmnibus, va

180. Entrevista a Enric Cama, 18 d’octubre de 2017.

143

Solidaritat, Justícia, Memòria

gues generals de 2010 i 2012, manifestacions multitudinàries de la diada de
l’11 de setembre, etc.):
El passat any 2012 s’ha caracteritzat també per la continuïtat de les grans lluites
contra les polítiques de retallades dels governs del PP i CiU. Unes polítiques que
carreguen la crisi sobre els més febles, destruint l’Estat del Benestar, llençant a
l’atur milers de treballadors, liquidant conquestes socials aconseguides després
de molts anys de lluites i fent retrocedir les condicions de vida i treball de la ma
joria de la població.
La nostra Associació ha estat tot l’any al costat de les mobilitzacions po
pulars contra aquesta situació, hem col·laborat amb els moviments de protesta
fins i tot una part dels nostres associats i associades participen activament en
organitzacions d’aquest moviment com, per exemple, els dels «iaio-flautes». Hem
compaginat la memòria històrica amb la preocupant actualitat, palesant que no
només estem atents al passat sinó també al difícil present.181

A banda de manifestar la seva oposició a les polítiques d’austeritat i el suport
de l’entitat a les iniciatives ciutadanes que han intentat fer-hi front, entre les cau
ses més directament relacionades amb la seva raó de ser, una de les que més
unanimitat va generar va ser el judici al jutge Garzón per investigar els crims del
franquisme. El febrer de 2012, quan els diversos processos en què estava immers
el magistrat estaven a punt de concloure, l’Associació va ser la primera signant
d’un manifest titulat «Contra la impunitat de la dictadura franquista. Justícia per
les víctimes i pel jutge Garzón», en el qual denunciaven la «persecució política i
judicial contra el jutge» i alertaven que una sentència condemnatòria «suposaria
una denegació de justícia particularment greu per a les víctimes del franquisme».182
El manifest es va presentar el 7 de febrer en un acte a la seu de CCOO, en el
qual van prendre part Miquel Caminal —catedràtic de ciència política i exdirector
del Memorial Democràtic—, Montserrat Armengou —periodista— i José María
Mena —exfiscal—. Dues setmanes més tard els crits contra la impunitat es van
deixar sentir a la plaça de Sant Jaume.

181. Extret de la memòria d’activitats de l’ACEP de 2012. El mateix paràgraf, sense canviar ni una
coma, es torna a reproduir a la memòria de l’any següent.
182. El manifest està reproduït a l’Annex.
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L’any següent l’Associació es va manifestar en contra de l’ús interessat, dis
torsionador i criminalitzador del llenguatge, quan la ministra de Defensa, Maria
Dolores de Cospedal, va qualificar de «nazis» algunes de les accions de protes
ta realitzades per les plataformes d’afectats per les hipoteques: «Qualificar les
iniciatives de les PAH de nazis per part precisament de polítics d’un partit que
encara no ha condemnat la dictadura franquista és una trista demostració del
seu nivell polític i intel·lectual».183
Un altre exemple el trobem a la campanya de les eleccions al Parlament de
Catalunya del 27 de setembre de 2015, quan l’Associació va organitzar un debat
de les diferents formacions polítiques que es presentaven als comicis sobre la
seva posició respecte de les polítiques de memòria. La sessió va servir per ratificar
la impressió general de les entitats memorialistes presents a la sala, molt crítica
sobre el darrer període, confirmada per les declaracions del representant d’Unió
Democràtica de Catalunya i director general de Relacions Institucionals durant
el darrer Govern, Joan Auladell, qui va recordar que el suport del Partit Popular
als pressupostos de la Generalitat del 2012 va estar condicionat a «desmuntar
el Memorial Democràtic».184
Per acabar aquest breu repàs, forçosament incomplet, a les preses de po
sició de l’Associació, cal esmentar la declaració sobre la crisi dels refugiats de la
Guerra de Síria, on es recordava l’exili republicà espanyol del 1939 i s’aplaudia
l’oferiment de l’Ajuntament de Barcelona i d’altres com a «ciutat refugi»185.

El calendari d’homenatges
L’atenció a l’actualitat política no va distreure als socis dels seus objectius prin
cipals, entre els quals figuren, en un lloc destacat, els nombrosos actes d’ho
menatge i record en què l’Associació participa des de molt abans que aquests
reconeixements irrompessin en l’agenda pública i institucional.

183. Comunicat de l’Associació Catalana d’Expresos polítics del franquisme contra la criminalització
de la PAH i Ada Colau, Barcelona, 18 d’abril de 2013. En línia a: <http://noticies.pcc.cat/2013/04/
comunicat-de-lassociacio-catalana.html> [Data consulta: 24 novembre 2017].
184. Catalunya Resistent, Nova etapa 81, tercer trimestre 2015.
185. Ibíd.
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Acte d’homenatge als afusellats durant el franquisme al Fossar de la Pedrera, febrer de 2015.
Arxiu ACEP.

Fa molt de temps que, pels volts del 17 de febrer, l’ACEP té una cita inelu
dible amb el record als afusellats al Camp de la Bota enterrats al Fossar de la
Pedrera de Montjuïc:
Fa molts anys que venim aquí a fer el mateix. Ja ho fèiem durant el franquisme,
retre homenatge als nostres companys, quan aquest fossar era només una
llenca de terra, un matoll, on creixien les males herbes i feien cau les animàlies.
Ho fèiem sense discursos. Era només la nostra presència. Portats, però, per la
mateixa voluntat que ho fem ara. La voluntat de fer-ho perquè la memòria no es
perdés. Això sí, amb una sola diferència: ara podem parlar i dir el que pensem.186

L’Amical de Catalunya dels Antics Guerrillers i l’ACEP, conjuntament amb ICV
i EUiA o el PSUC-viu, reten un homenatge anual als guerrillers i afiliats al PSUC
afusellats el 25 de febrer de 1946, Francesc Serrat (Cisquet), Manuel Donaire,
Joan Arévalo i Joan Hernández, així com als executats després de «la caiguda

186. Catalunya Resistent, Nova etapa 51, primer trimestre 2008.
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dels 80», el 17 de febrer de 1949: Joaquim Puig Pidemunt, Pere Valverde, Ángel
Carrero i Numen Mestre. Tot i que les ofrenes florals es fan a les esteles comme
moratives dedicades «a la memòria de tots els guerrillers morts arreu de Catalu
nya, combatent per la llibertat 1939-1955» i la dedicada «als homes i dones del
PSUC que van morir en la lluita antifranquista, per la democràcia, el socialisme i
els drets nacionals de Catalunya», inaugurades l’1 d’octubre de 1994 i el 14 de
abril de 2002, respectivament, el senzill acte d’homenatge és un record per als
1.700 afusellats per consells de guerra a Barcelona fins el 1952.187
L’abril és el mes de l’acte d’homenatge a la II República, coincidint amb
l’efemèride de la seva proclamació. La tipologia i dimensió de l’acte ha estat
molt variada, igual que la presència institucional, inexistent fins fa relativament
poc. Mai ha faltat però, un dinar de germanor entre els membres de l’Associació.
A començaments del mes següent, entorn del 8 de maig, efemèride del final
de la Segona Guerra Mundial, té lloc al Parc de la Ciutadella un acte d’homenatge
als voluntaris catalans a les dues guerres mundials. Com en altres celebracions,
si durant força anys va ser l’Amical d’Antics Guerrillers de França l’entitat orga
nitzadora, a partir del 2002 l’acte el va convocar el president del Parlament de
Catalunya. Amb la nova organització, però, s’ha mantingut el discurs de Lluís
Martí Bielsa fins que per motius de salut ha hagut de delegar el seu parlament.
Després de l’estiu, el primer gran acte del calendari és l’ofrena floral al monu
ment de Rafael de Casanova amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Durant
molts anys una delegació hi va assistir en nom de l’ACEP, però la incomoditat pel
que consideraven una manca de respecte institucional a l’entitat «un protocol ca
òtic i que la banda de música no toqués Els Segadors mentre feien la seva ofrena»
va fer que deixessin de participar al 2013. On sí que continuen prenent part és en
l’homenatge que des de fa més d’una dècada es fa en record del president xilè
Salvador Allende —de fet, l’Associació és membre del comitè organitzador—, que
es realitza el mateix dia a la plaça que porta el seu nom al barri del Carmel.
Però és a l’octubre quan més es concentra l’activitat memorialística. El primer
diumenge del mes té lloc un homenatge als homes i dones implicats en la lluita ar

187. Sobre aquestes esteles i la resta d’elements commemoratius que recorden a les víctimes
de la dictadura al Fossar de la Pedrera, vegeu Ricard Conesa. «Del duelo clandestino al recuerdo
colectivo: el Fossar de la Pedrera del cementerio de Montjuïc». Conxita Mir; Jaume Gelonch, (eds.).
Duelo y memoria. Espacios para el recuerdo de las víctimas de la represión franquista en perspectiva
comparada. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 2013, p. 171-198.
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mada de postguerra contra el franquisme al poble de Santa Cruz de Moya (Conca),
últim reducte de la resistència guerrillera per efectius de l’Agrupación Guerrillera de
Levante y Aragón. El Dia del Guerriller es va celebrar per primer cop el 1988 i tres
anys més tard, el 8 de juny de 1991, es va instal·lar un monument dedicat «Als
guerrillers espanyols morts per la llibertat al costat de tots els pobles del món», grà
cies al treball i les aportacions econòmiques dels representants de les associacions
d’antics guerrillers de Catalunya, Madrid i València.188 El fet que pràcticament tots
els membres de l’Amical d’antics guerrillers, encapçalats per Lluís Martí Bielsa, ho
fossin també de l’ACEP, va convertir aquesta trobada en una data fixa del calendari
de celebracions de l’Associació, entitat que fins i tot va aportar diners per tal que
l’Ajuntament de Santa Cruz de Moya adquirís uns terrenys propers a la ubicació
del monument memorial per fer-ho servir de pàrquing per a les celebracions d’ho
menatge. Durant uns anys, el viatge es va completar amb l’assistència a sengles
actes d’homenatge a la fossa comuna de Pozos de Caudé i el cementiri de Terol.
Entorn del 15 d’octubre, aniversari de l’afusellament del president Com
panys, l’ACEP participa cada any en l’acte d’homenatge que se li ret al Fos
sar de la Pedrera, organitzat per l’Associació Pro-Memòria als Immolats per
la Llibertat a Catalunya. I a finals de mes, entorn del 28, els expresos polítics
són els principals organitzadors de l’homenatge als brigadistes internacionals
en l’aniversari de la seva desfilada de comiat pels carrers de Barcelona. Una
ofrena floral que té lloc al monument David i Goliat, erigit en record seu a prop
de la boca nord del túnel de la Rovira l’octubre de 1988 per commemorar el
cinquantè aniversari de la seva partida. Dos anys abans l’Associació ja va formar
part de la Coordinadora catalana encarregada de preparar els actes d’home
natge a les Brigades Internacionals en el seu 50è aniversari.189 Implicació que
s’ha repetit en els diversos aniversaris relacionats amb els brigadistes que han
tingut lloc des d’aleshores.
188. Catalunya Resistent, Nova etapa 53, tercer trimestre 2008.
189. El despatx de l’ACEP va servir de seu de la Coordinadora, que també estava integrada per
l’Amical de Catalunya d’Antics Guerrillers Espanyols a França, Amical de Mauthausen, Antics Guerrillers
a l’interior de Catalunya, Antiguos Militares de la República de Tierra, Mar y Aire, Asociación de
Antiguos Carabineros en Cataluña, Asociación Socialista de Ex Combatientes y Víctimas de la Guerra,
ADERFRE (Asociación de Defensa de los Españoles Refugiados en Francia Víctimas del Nazismo
Alemán y Residentes en España), Catalana Norte Balear de Aviadores de la República, Lliga Catalana
de Mutilats i Vídues de Guerra, i Unión de Excombatientes de la Guerra Civil Española (UNEX). A
l’Arxiu de l’Associació es conserva abundant documentació al respecte.
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Abans de finalitzar l’any, l’11 de novembre, una delegació de l’Associació ha
assistit en algunes ocasions a l’acte d’homenatge als soldats i civils francesos
morts a les guerres mundials celebrat al cementiri de Montjuïc i organitzat pel
Consolat francès a Barcelona amb motiu del «Jour du Souvenir».
Fora d’aquestes dates fixes, han estat molts altres els actes d’homenatge i re
cord encapçalats per l’ACEP o que han comptat amb la seva participació. Massa
com per fer-ne un recull exhaustiu. Sí que és preceptiu destacar que l’acció de l’As
sociació, juntament amb altres entitats memorialistes, ha estat clau per dignificar i
resignificar alguns dels espais de memòria de la ciutat de Barcelona. Per exemple,
el monument memorial als republicans afusellats al Camps de la Bota —Fraternitat,
de Miquel Navarro—, instal·lat inicialment el 1992 a la confluència entre la Rambla
de Prim i el passeig de Garcia Fària per la reivindicació de l’Associació Pro-Memòria
als Immolats per la Llibertat a Catalunya, l’ACEP i d’altres. Després que les obres del
Fòrum de les Cultures obliguessin a reubicar-lo a l’interior del recinte, el 20 de juny de
2004 Enric Pubill va participar en una ofrena floral i aquesta va ser la seva valoració:
Per recordar-los, solament [una] estructura que s’enlaira cap el cel i una placa ran
de terra en que es pot llegir: A TOTS ELS AFUSELLATS EN AQUEST INDRET I
A TOTES LES VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL I DE LA POSTGUERRA: 1936
1952. Tot seguit un poema de Màrius Torres fet el 1942 que diu: «Que en els
meus anys de joia recomenci sense esborrar cap cicatriu de l’esperit, oh pare de
la nit, del mar i del silenci, jo vull la pau però no vull l’oblit».
Quina raó que té el poema que diu que jo vull la pau però no vull l’oblit! És
humiliant, no solament per als familiars, sinó també per a tots els que vàrem
deixar els millors anys de la nostra vida dins les presons de la dictadura per as
solir les llibertats, que després de quasi 25 anys en democràcia els republicans
afusellats al Camp de la Bota no tinguin un monument com cal.
[…] És una altra oportunitat que els organitzadors del Fòrum han desapro
fitat en barrejar els culpables de l’aixecament feixista i els segons, els defensors
de la legalitat republicana.
[…] Com a suggeriment, crec que el més adient seria que a la placa sola
ment digués:
«A TOTES LES VÍCTIMES DE LA DICTADURA FRANQUISTA» o «A TOTS
ELS AFUSELLATS PER LA DICTADURA FRANQUISTA».190

190. Catalunya Resistent, Nova etapa 37, tercer trimestre 2004.
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La rectificació es produiria finalment el 18 de abril de 2010, amb motiu d’un
acte commemoratiu promogut per l’Associació Pro-Memòria als Immolats i en
el qual també va prendre part l’ACEP.191
El juliol de 2014 l’Associació també va manifestar el seu rebuig frontal, junta
ment amb d’altres entitats, que l’Ajuntament de Barcelona permetés la instal·lació
d’un memorial d’homenatge als morts a la Batalla de l’Ebre al Fossar de la Pe
drera. No sols perquè en aquest espai no hi ha inhumat cap combatent d’aquella
ofensiva, també, especialment, perquè implicava retre honors als dos bàndols de
la guerra, el que equiparava els legítims defensors de la República i els rebels.
Recentment l’ACEP ha demanat que a la placa del monument a les Briga
des Internacionals ubicat a la boca nord del turó de la Rovira s’inclogui la frase
censurada del discurs de comiat que pronuncià Dolores Ibarruri a Barcelona, i
en el qual es refereix a la victòria de la República.192

La recerca de justícia per tots els mitjans
Com es va veure al capítol anterior, la Llei de la memòria històrica de 2007 es
va limitar a declarar les sentències dels tribunals franquistes injustes per la seva
il·legitimitat, però no va declarar-les nul·les de ple dret per ser il·legals. Aquesta
greu mancança va ser denunciada en repetides ocasions per diverses entitats
socials i memorialistes. Així ho van manifestar, per exemple, en una carta adreça
da al president de la Generalitat José Montilla, el gener de 2009, una quarantena
d’entitats i personalitats guardonades amb la Creu de Sant Jordi i la Medalla
d’Or de la Generalitat entre les quals estava l’ACEP, en què expressaven «la
preocupació per la situació en què es troben les gestions per obtenir l’anul·lació
del procés del president Lluís Companys. […] us volem transmetre les nostres
inquietuds i la petició que el govern del nostre poble emprengui accions decidides
per tal d’aconseguir aquest acte de justícia amb el nostre president màrtir que
vos heu succeït i amb aquest acte restituir no tan sols el greuge comès contra la
seva persona, sinó envers tantes i tantes persones que com ell van patir aquell
mateix oprobi».193

191. Conesa (2013), p. 197.
192. Catalunya Resistent, Nova etapa 89, tercer trimestre 2017.
193. <http://justiciacompanys.blogspot.com.es/> [Data consulta: 25 de novembre 2017].
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La resposta de la Generalitat arribaria amb l’Acord de Govern del 15 d’oc
tubre de 2009, pel qual s’instava el fiscal general de l’Estat a interposar davant
el Tribunal Suprem un recurs de revisió per obtenir la declaració de nul·litat de
la sentència. La resposta de la Fiscalia, del març de 2010, va ser una negativa a
les pretensions de la Generalitat, emparant-se en el fet que ja existia una Llei de
memòria històrica que considerava els judicis del franquisme com a il·legítims.194
Amb aquest precedent, i més després del fracàs del jutge Garzón en la seva
investigació, només quedava una possibilitat de fer seure davant d’un tribunal
de justícia als responsables polítics, militars, judicials o policials que poguessin
haver comés algun delicte durant la dictadura. La via internacional es va obrir
l’abril de 2010 quan dos familiars de víctimes espanyoles van interposar una
querella a la justícia argentina emparant-se en la legislació internacional sobre
drets humans i la constitució i les lleis argentines. Des de llavors, la coneguda
com la «Querella argentina» no ha deixat de créixer, gràcies als testimonis de
milers de supervivents i familiars que s’han anat sumant a la causa. De mo
ment, els resultats en forma d’extradicions han estat nuls, davant la resposta
negativa del Govern espanyol, que ha esgrimit la Llei d’amnistia com l’argument
central per rebutjar-les.
L’Associació també va participar, com no podia ser d’una altra manera, del
moviment de suport a la causa, integrant-se en la plataforma catalana de la Co
ordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquis
mo (CEAQUA). El desembre de 2013, Enric Pubill, Carles Vallejo i Enric Cama,
acompanyats de la filla de Joaquim Puig Pidemunt, van fer costat a Joan Herrera
quan, en nom d’ICV, va presentar una querella davant el consolat argentí a Bar
celona, juntament amb 47 denúncies individuals més per crims del franquisme,
especialment de militants del PSUC i les seves joventuts.195
Tres anys més tard, a començaments de desembre de 2016, en un escrit
compartit amb una quinzena d’organitzacions més, l’ACEP reclamava a l’Ajunta
ment de Barcelona que la corporació interposés una querella criminal davant dels
jutjats d’instrucció de la ciutat de Barcelona «a efectes que, per part d’aquests,
194. Oriol Dueñas; Jordi Palou-Loverdos. «L’anul·lació del judici contra el president Companys:
una qüestió de justícia». Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, XXVII, 2016, p. 411
437. En línia a: <http://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/142605> [Data consulta: 3 de
novembre 2017].
195. La Vanguardia, 13 de desembre de 2013.
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s’investiguin els crims contra la humanitat comesos per la dictadura franquista
que van afectar als ciutadans i ciutadanes de la nostra localitat».196 Un prec que
va tenir resposta a finals de març de 2017, quan el Plenari del Consell Municipal
va aprovar una declaració institucional per la qual es comprometia a interposar
accions penals perquè s’investiguessin aquells fets, així com a seguir donant
suport a la querella presentada davant la justícia argentina.
Una part d’aquestes gestions, i d’altres anteriors o impulsades des d’altres
entitats memorialistes a les quals l’ACEP es va sumar de bon grat, van donar
fruits, finalment, quan el 29 de juny de 2017 el Ple del Parlament va aprovar per
unanimitat la Llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que declara
nuls els judicis i els consells de guerra dictats per causes polítiques a Catalunya
per la dictadura franquista.197 La llei, que van presentar conjuntament els grups
de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i la CUP, declara il·legals els tribunals
de l’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació (Auditoria de la IV Regió Militar),
que van actuar a Catalunya de l’abril de 1938 fins al desembre de 1978. El text
aprovat també autoritza l’Arxiu Nacional de Catalunya perquè elabori i faci pública
una llista dels processos instruïts pel règim franquista, les sentències adoptades,
les persones encausades i les condemnes imposades. Un recull que inclou les
66.590 persones que a partir d’aleshores tenen dret a rebre un document in
dividualitzat, expedit pel Govern de Catalunya i signat pel conseller de Justícia,
que dona fe de la nul·litat d’un judici o d’un consell de guerra dictat per causes
polítiques a Catalunya per la dictadura franquista.

La guerra de memòries o la lluita pel relat
L’agost de 2016 el nom de l’Associació va ocupar els titulars de les notícies sobre
la política barcelonina pel suport públic a l’exposició Franco, Victòria, República.
Impunitat i espai urbà, que s’havia d’inaugurar dos mesos després al Born, i que
quedarà en el record col·lectiu com la de l’estàtua eqüestre de Franco decapitat.
Abans d’examinar el paper dels expresos polítics en la polèmica, no està de
més recordar que l’exposició, comissariada per Manel Risques per encàrrec del
196. <http://beteve.cat/16-organitzacions-reclamen-investigar-crims-franquistes-barcelona/> [Data
consulta: 6 de novembre 2017].
197. Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (DOGC 7406,
de 6 de juliol).
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nou comissionat de Programes de Memòria, Ricard Vinyes, plantejava observar la
indolència de les diferents administracions catalanes amb els grans monuments
de la dictadura a Barcelona a través de tres estàtues —La República, La Victòria i
l’eqüestre de Franco—, les seves relacions i l’actitud dels seus autors, Josep Vila
domat i Frederic Marès, durant la República, el franquisme i la democràcia. A més,
l’exposició s’inseria dins el cicle «Evocacions de la ruïna», que incloïa actes diversos
dedicats a «interrogar-se sobre el buit ètic de la nostra democràcia en relació al
passat de guerra i dictadura, i contribuir a fer visible les impunitats de l’administra
ció democràtica cap als crims i vulneracions de la dictadura, i com aquesta actitud
ha generat un buit de valors», segons la mateixa presentació oficial. La primera de
les exposicions del cicle que es va inaugurar al Born —rebatejat pel Govern «dels
Comuns» com a Centre de Cultura i de Memòria— va ser Això em va passar. De
tortures i d’impunitats, 1960-1978. Una mostra de petit format sobre la pràctica
de la tortura per part d’agents de l’Estat durant el franquisme i la Transició i el seu
llegat en democràcia, que havia de servir de pròleg a l’exposició posterior.
La solidesa historiogràfica del projecte i la seva innegable orientació de de
núncia van fer que, un cop aclarits els dubtes inicials, la mostra rebés el suport de
les principals associacions memorialistes i d’exrepresaliats polítics, amb l’ACEP
al capdavant, la qual va emetre un comunicat queixant-se de l’apropiació per a
interessos particulars de les víctimes de la dictadura:
Saludem la realització d’una exposició sobre la república, la dictadura franquista
i la monarquia parlamentària actual mitjançant —pel que sabem fins ara— la col
locació a l’exterior del recinte d’unes escultures icòniques d’aquestes etapes. […]
No participem de les opinions expressades per diverses veus que consideren la
presència d’aquestes escultures (la de Franco i la de la «Victòria») una apologia
de la dictadura i, per tant, un insult a les seves víctimes. La nostra Associació,
que agrupa a víctimes de la repressió franquista que acumulen centenars d’anys
de presó, vexacions i tortures diverses i cruels exercides per la dictadura, consi
dera inacceptable que d’altres parlin en nom nostre, o de les víctimes en general
erigint-se en intèrprets dels nostres sentiments, vivències i desitjos.198

Aquest suport els va posar en el punt de mira dels més intransigents amb
la política cultural i de memòria del nou govern municipal liderat per Ada Colau,

198. Ara, 5 d’agost de 2016.

153

Solidaritat, Justícia, Memòria

i durant la inauguració es van viure escenes tan poc edificants com els crits
acusant de feixistes als representants de l’Amical de Mauthausen i l’Associació.
El cert, però, és que aquell polèmic episodi s’inseria, en realitat, en una batalla
de fons més antiga i complexa per l’hegemonia cultural a l’interior del catalanisme.199
Un dels primers exemples d’aquesta pugna va ser el tricentenari de la derrota del
1714. El 2014 també es complia el 75è aniversari de la derrota de la República a
Catalunya, l’exili i l’inici de la repressió de la dictadura. Tanmateix, tot i la importància
d’aquesta efemèride, la Guerra de Successió va acaparar la majoria de recursos
i atenció de les institucions, el que es va viure des d’alguns sectors de l’esquerra
no independentista com un menyspreu i una tergiversació de la història més recent
del nostre país. Tot i que no podem adjudicar posicionaments unitaris al conjunt de
l’Associació, no és del tot arriscat pensar que molts dels seus membres compartien
aquesta sensació.200 De fet, la memòria d’activitats de l’Associació d’aquell any
està plena d’actes en commemoració del final de la Guerra Civil, tant de caràcter
divulgatiu —al Museu d’Història de Barcelona, per exemple— com de record, però
als quals els mitjans de comunicació no van fer pràcticament referència.
Sis mesos més tard, un nou episodi va confirmar el paper de la memòria
com a objecte de disputa amb rerefons partidista. Poc abans de l’anhelat i
tantes vegades postergat tancament de la presó Model, el líder d’ERC a l’Ajun
tament, Alfred Bosch, va manifestar que entre els equipaments públics que es
construirien al solar que ocupa la presó s’hauria d’aixecar un centre dedicat a la
memòria històrica, «que no podria tenir un altre nom» que el de Salvador Puig
Antich.201 En contra d’aquesta proposta, l’ACEP va redactar un manifest al qual
es van sumar una vintena d’entitats com l’Amical de Mauthausen, el Memorial
dels Treballadors de SEAT, la Fundació Cipriano García, la Fundació Museu de
la Maquinista Terrestre i Marítima i Macosa, els sindicats UGT i CCOO, o l’Asso
ciació Cultural Helios Gómez:

199. Marc Andreu. «El que amaga la polèmica del Born: la pugna històrica per l’hegemonia
del catalanisme». Crític, 20 d’octubre de 2016. En línia a: <http://www.elcritic.cat/blogs/
sentitcritic/2016/10/20/el-que-amaga-la-polemica-del-born-la-pugna-historica-per-lhegemonia-del
catalanisme/> [Data consulta: 16 de novembre 2017].
200. Enric Cama. «La manipulació de la Història». Jovent, 11 de setembre de 2017. En línia a: <http://
www.revistajovent.cat/2017/09/la-manipulacio-de-la-historia/> [Data consulta: 19 d’octubre 2017].
201. La Vanguardia, 1 de juny de 2017.
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Un nom propi, el que sigui, ignora als altres i estableix una jerarquia entre víctimes
que ens resulta inadmissible, expressa un menyspreu, per inconscient que sigui, per
les accions de tants i tantes, promou una selecció del dolor i presenta l’empresona
ment i la mort com actes exemplars amb valor propi, quan l’únic que és exemplar
és la vida lliure de les persones i la seva actitud envers els altres. Davant la notícia
que proposa dotar de nom propi de persones a la presó Model de Barcelona, de
manem al govern de la ciutat que mantingui la memòria popular rebutjant-ne cap
altre que no sigui el que la ciutadania ha fet seu: La Model, sense cap complement
nominal. Ho demanem com acte de respecte al nom singular de tots i de totes.202

Poc després la Model tornaria a ser l’escenari d’una nova polèmica arran de
l’exposició La Model ens parla. 113 anys, 13 històries, comissariada per l’histori
ador Agustí Alcoberro per encàrrec de l’encara titular de l’edifici, el Departament
de Justícia de la Generalitat. L’exposició, situada a la cinquena galeria, selecci
onava 13 moments i 13 protagonistes per il·lustrar l’impacte d’alguns dels prin
cipals esdeveniments polítics i socials del segle xx rere les reixes. Però l’elecció
de les històries, per bé que forçosament parcial atès l’enorme període de temps
a condensar en tan poc espai, no va ser tan representativa com caldria esperar.
El PSUC, principal partit de l’oposició a la dictadura i pedrera de presos polítics
durant prop de quaranta anys, estava completament absent del discurs expositiu
—si fa no fa el mateix que els sindicats CCOO i UGT—, tampoc no s’esmentava
a les dones que hi van estar recloses durant uns anys a mitjans de segle, ni als
responsables de la repressió (funcionaris, jutges, sacerdots…), ni cap referència
a les desenes d’executats rere els murs tret, una vegada més, de Puig Antich. El
discurs estava molt més centrat en els personatges il·lustres que van tenir alguna
relació amb la presó —amb una sobrerepresentació dels militants independen
tistes— que en descriure la repressió i la misèria quotidiana que van sofrir les
classes populars empresonades —per motius polítics o delinqüència comuna—
durant el segle llarg en què va estar en funcionament —escapçat volgudament
i enganyosament el 1984. Un grup d’expresos polítics i familiars de l’Associació
van fer-hi una visita conjunta el 27 de setembre de 2017, quan van comprovar
amb els seus propis ulls el que ja havien denunciat diversos historiadors i entitats
socials. En arribar al centre del panòptic van posar per al fotògraf de premsa

202. Pel nom de tots i totes. La Model és la Model. El manifest està reproduït a l’Annex. Vegeu
també El País, 22 de juny de 2017.
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que els acompanyava ensenyant les imatges de resistents a la dictadura, obrers
comunistes i anarquistes, reclosos, apallissats i morts a l’ombra dels murs de
la Model.203 Casualment van coincidir a l’interior amb Doris Ensinguer, vídua de
Luís Andrés Edo, militant anarquista empresonat en diverses ocasions i un dels
homenatjats en les imatges que portaven. Ensinguer no opinava gaire diferent:
La ciudad no necesita un lugar museístico que manipula y falsifica los hechos, sino
un Centro de Documentación sobre la Represión, que represente la verdadera
historia tanto de la ciudad y de Catalunya como de los miles de represaliados y
de sus represores, los causantes de sus sufrimientos. Y esto se debe hacer a
través de testimonios de los afectados, no con relatos de historiadores.204

La penúltima polèmica en què l’ACEP es va veure immersa va ser arran de
l’empresonament a mitjans d’octubre de 2017 dels presidents de l’Assemblea
Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, acusats
d’haver comès un presumpte delicte de sedició. La forta confrontació entre so
biranistes i constitucionalistes pel qualificatiu de Sànchez i Cuixart com a presos
polítics va portar a alguns mitjans de comunicació a entrevistar Carles Vallejo,
president de l’ACEP des de la mort d’Enric Pubill, el març de 2017. Les decla
racions de Vallejo, denunciant que les equiparacions de la situació que es viu
actualment a Catalunya amb la repressió que es patia durant la dictadura està
fora de lloc perquè no són realitats comparables, i que en fer-ho es menysprea a
les víctimes del franquisme i es degrada la seva dignitat, no van agradar a alguns
opinadors, i certs perfils a les xarxes socials van carregar durament contra ell.
Tanmateix el paper de referent moral dels expresos polítics del franquisme no ha
estat posat en dubte, com prova que periòdicament se’ls requereixi per donar la
seva opinió, encara que a alguns els puguin resultar incòmodes.205

203. Manel Risques. «La Model ens parla?». Ara, 21 de juliol de 2017. La imatge de la protesta a
Alfonso Congostrina. «Los presos olvidados de la cárcel Modelo». El País, 28 de setembre de 2017.
204. Doris Ensinguer. «La Model ens parla». En línia a: <https://www.ajoblanco.org/blog/la-model
ens-parla> [Data consulta: 28 novembre 2017].
205. «Los Jordis están presos injustamente, pero eso no los convierte en presos políticos». Eldiario.
es, 23 d’octubre de 2017. En línia a: <http://www.eldiario.es/sociedad/Expreso-Jordis-equiparar
politicos-dictadura_0_699930296.html> [Data consulta: 30 de novembre 2017].
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Refer-se i tornar a caminar
Com s’ha apuntat més amunt, el 29 de març de 2017 va morir sobtadament Enric
Pubill, president de l’Associació des de feia catorze anys. Quan tornava en tren
de Madrid, on havia assistit a un homenatge a Marcos Ana i a una representació
de “A voz ahogada”, l’obra de teatre basada en l’experiència dels presos polítics
comunistes al Penal de Burgos, un atac de cor fulminant va acabar amb la seva
vida als vuitanta-sis anys. En aquells moments, M. Cruz Pavan, la companya de
l’ACEP que tornava amb ell, es va dirigir als passatgers del vagó i els va explicar
qui era Enric Pubill. Un emocionant silenci, amb alguns passatgers aixecant-se
amb molt de respecte, va respondre a aquestes paraules. La notícia, ràpidament
difosa arreu, va provocar una gran commoció entre les companyes i companys de
l’ACEP i la resta d’entitats memorialistes, seguida de mostres de condol per part
de nombroses personalitats públiques. Dies més tard una multitud va acomiadar-lo
en una emocionant cerimònia en la qual es va recordar a “l’enquadernador de les
millors pàgines de la nostra història”, com el va definir Joan Herrera en un emotiu
article, d’acord amb una definició d’Andreu Mayayo, fent referència a l’ofici que
Pubill desenvolupava des del petit taller del carrer Marià Aguiló, al Poblenou. En
la cerimònia es va llegir una declaració de comiat de la Junta de l’ACEP en la
que es feia un recorregut per la vida de Pubill i s’enaltia la seva tasca al front de
l’Associació, ressaltant la seva fermesa ideològica sempre combinada amb una
educada temprança.
La mort d’Enric Pubill va tenir una forta repercussió pública i va ser motiu de
diversos articles ressaltant la seva personalitat, convertida en punt de referència
de l’antifranquisme, de la repressió de la dictadura i de la lluita per un món millor.206
Tanmateix, la pèrdua humana no va afectar, més enllà del pla anímic i emocional,
al funcionament ordinari de l’entitat, atès que feia temps que l’Associació estava estabilitzada, gràcies a una economia sanejada i una programació regular i,
fins i tot, creixia en número de socis. El relleu al capdavant de la Junta Directiva
arribaria poc després amb l’elecció de Carles Vallejo com a nou president interí i
altres incorporacions que haurien de ser ratificades a la propera assemblea ge
neral ordinària. Vallejo, de seixanta-set anys, representava la definitivament plena
incorporació de la “Generació TOP” a la direcció de l’entitat, de la que ja formava

206. Catalunya resistent, Nova etapa núm. extraordinari, abril 2017.
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part, a més de ser el president del Memorial Democràtic dels Treballadors de
SEAT i membre del Consell de Participació del Memorial Democràtic.
Superat aquest sotrac, durant els mesos següents l’ACEP va portar a terme
una intensa agenda d’activitats per reivindicar a diverses personalitats i col·lectius
integrants de la resistència antifranquista. Lola González, la primera sòcia cente
nària de l’entitat, va ser homenatjada a finals de juny al Centre Moral i Cultural del
Poblenou per part de l’ACEP i l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, en un
acte on l’actriu Mireia Clemente va interpretar el monòleg “La Lola” escrit per Ivan
Campillo, seguida de les actuacions del cor Iai@flautas i de la coral La Flor de Maig.
A l’estiu l’activitat de l’ACEP va portar sengles delegacions a París. Primer, el
mes de juny, a un acte d’homenatge i trasllat de les despulles de Francesc Boix
–el treball fotogràfic del qual al camp nazi de Mauthausen va ser determinant en
els Judicis de Nuremberg– al cementiri de Père-Lachaise. Més de seixanta-cinc
anys després de la seva mort, la lluita insistent per la dignificació de la seva sepul
tura liderada per l’Amical de Mauthausen, l’ACEP i altres entitats memorialistes,
el PSUC, ICV, EUiA, i el comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament
de Barcelona va arribar, finalment, a bon port. I a l’agost, Rosario Cunillera i An
tònia Jover van assistir en nom de l’Associació i de l’Amical d’Antics Guerrillers
Espanyols a França als diversos homenatges realitzats a la capital francesa als
republicans espanyols que van lluitar en la Resistència.
A l’octubre, la presó Model va ser el millor escenari possible per a l’acte d’home
natge a Enric Pubill coorganitzat entre el Comissionat de Programes de Memòria de
l’Ajuntament de Barcelona i l’ACEP. Al mateix recinte on Pubill va patir vuit anys de
captiveri, l’actriu María Rodríguez Sandía va encarregar-se de llegir diverses cartes
de lluitadors antifeixistes empresonats durant la postguerra, mentre que Gerardo
Pisarello, Carles Vallejo i Ada Colau van lloar la figura de Pubill i la importància de no
deixar perdre el seu llegat com a defensor dels valors de lluita per la democràcia i
la memòria històrica.207 Dos dies després, el Casino de l’Aliança del Poblenou va
acollir una altra vetllada organitzada pel Memorial Democràtic, encapçalat des
del març de 2016 per Plàcid Garcia-Planas, i l’ACEP en record seu, on a més de
les intervencions glosant la seva figura, es va representar l’obra “A voz ahogada”,
de la companyia Apunta Teatre. Encara abans de finalitzar l’any, la figura d’Enric

207. Clara Ardevol. «Homenatge a Enric Pubill». Núvol, 27 d’octubre de 2017. En línia a: <https://
www.nuvol.com/noticies/homenatge-a-enric-pubill/> [Data consulta: 24 d’abril de 2018].
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Pubill rebria un darrer homenatge per part de l’Asociación de la Memoria Social y
Democrática (AMESDE) al Centro Cultural Blanquerna de Madrid.208
Durant els primers mesos de 2018 l’ACEP va continuar amb la seva activitat
ordinària, intentant que la situació de greu impàs polític i institucional provocada
per l’aplicació de l’article 155 de la Constitució afectés el menys possible al fun
cionament de l’entitat. La seva postura al respecte es va mantenir en la mateixa
línia, criticant la manca de diàleg per solucionar un conflicte de caràcter eminent
ment polític, contrària a l’empresonament preventiu dels líders independentistes,
però també refractària a qualificar-los com a presos polítics pels paral·lelismes
que es podrien establir amb la dictadura:
El manteniment a la presó, amb caràcter preventiu, de Junqueres, de Forn, i dels
Jordis de l’Òmnium i de l’ANC, no és sinó una manifestació d’aquesta actitud
d’enfrontament que complica encara més la situació. Des de l’exigència de llibertat
de tots ells, en aquest butlletí trobareu una reflexió de Jordi Abadal sobre el que
s’entén per pres polític des de la perspectiva d’un jurista. És un tema controvertit
però que cal contextualitzar per evitar comparacions o equivalències que poden
banalitzar el franquisme.209

Davant l’aturada forçosa de l’activitat institucional de la Generalitat, l’entitat va
trobar en l’Ajuntament de Barcelona un interlocutor proactiu en matèria de memòria
històrica. La capital catalana ostentava des del gener la presidència de la Xarxa
de Ciutats contra la Impunitat Franquista, el que va servir de marc per a diverses
iniciatives destinades a visibilitzar el passat més fosc o menystingut de la història
recent, amb la col·laboració de l’ACEP en moltes d’elles. Des de la Trobada de la
Xarxa, al gener de 2018, a la presó Model, fins a les intervencions a la via pública,
entre les que destaquen la inauguració del Passatge d’Isabel Vicente al barri de
Gràcia, dedicat a aquesta lluitadora antifranquista, la creació de l’Espai Memorial
Parapet de les executades i executats 1939-1952 al Camp de la Bota per recordar
i homenatjar les 1.706 persones que van morir executades a Barcelona, entre d’al
tres. Una política de senyalització pública que va tenir el seu colofó just abans de les
darreres eleccions municipals, quan la instal·lació d’un faristol davant la comissaria
de la Via Laietana va tornar a fer saltar la polèmica. La denuncia del sinistre passat
208. http://amesde.org/amesde-en-blanquerna-19122017/ [Data consulta: 24 d’abril de 2018].
209. Catalunya resistent, Nova etapa 90, quart trimestre 2017.
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franquista com a centre de detenció i tortures del número 43 va servir d’excusa per
la bandalització del cartell en diverses ocasions al cap de poc d’haver estat col·locat
i, fins i tot, el ministre de l’Interior el va criticar.210 L’ACEP, ben al contrari, va aplaudir
la iniciativa llargament reclamada i que encara es quedava curta, doncs tal com
reclamava la comissió creada ex professo mesos abans, integrada per l’Associació
d’Expresos juntament amb la Fundació Irla i d’altres, l’objectiu era aconseguir el
compromís estatal de cessió del número 43 de la Via Laietana a la ciutadania, tal
com s’havia aprovat el juny de 2017 al Congrés dels Diputats.211
Els darrers dos anys també han estat intens en quant a publicacions, des
prés d’un llarg període en que l’entitat no s’havia implicat en aquesta matèria. El
febrer de 2018 es va presentar el llibre Cisquet, un maqui olotí, editat per l’ACEP
i finançat gràcies a un micromecenatge. La publicació rescatava de l’oblit a
Francesc Serrat Pujolar, jove olotí que després d’exiliar-se el 1939 i passar pels
camps de refugiats de les platges del Rosselló es va enrolar a la resistència en
front la invasió nazi, arribant a ser tinent del Forces Franceses de l’Interior a la
regió de l’Arieja. Cisquet va participar a l’alliberament de Foix i a l’acció guerrillera
de la Vall d’Aran l’octubre de 1944 abans d’infiltrar-se a Catalunya amb l’objectiu
d’organitzar bases per a la guerrilla, primer a la zona d’Olot i després a Tarrago
na. Detingut amb el seu grup de combatents a Barcelona l’agost de 1945 el van
torturar, jutjar i condemnar a mort. Fou afusellat al Camp de la Bota el febrer de
1946, quan només tenia 25 anys. La publicació, de la que davant la gran demanda
d’exemplars es va fer una segona edició ampliada, va permetre retrobar al seu
germà, resident a França, qui va participar en nous actes d’homenatge com la
col·locació d’una placa al seu antic domicili o l’enregistrament d’un documental.
Aquestes accions, així com la senyalització de llocs significatius d’algunes de les
rutes de l’exili, van comptar amb el suport del Memorial Democràtic, que des del
març de 2019 dirigeix l’historiador gironí Jordi Font.
210. «Trenquen el faristol contra el franquisme de la comissaria de Via Laietana de Barcelona».
Catalunyapress, 28 de març de 2019. En línia a: <https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/
mostrar/1368726/trenquen-faristol-contra-franquisme-comissaria-via-laietana-barcelona> [Data
consulta: 4 de setembre de 2019]. «Marlaska retreu a Colau el faristol a Via Laietana». El Punt-Avui,
30 de març de 2019. En línia a: <https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1579887
marlaska-retreu-a-colau-el-faristol-a-via-laietana.html> [Data consulta: 4 de setembre 2019].
211. «El Congrés aprova que la comissaria de Via Laietana sigui un memorial de la repressió
franquista». El País, 1 de juny de 2017. En línia a: <https://cat.elpais.com/cat/2017/06/01/
actualidad/1496335592_961002.html> [Data consulta: 4 de setembre de 2019].
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El segon volum en el que l’Associació s’ha implicat darrerament ha estat el
recull de les memòries de Lluís Martí Bielsa: Uno entre tantos. Memorias de un
hombre con suerte. Publicat a començaments de 2019 per l’editorial El Viejo Topo
es tracta de la traducció del mateix títol publicat originalment al 2012 per l’editorial
Llibres de Matrícula. L’obra narra els trenta-nou primers anys de la vida de Bielsa
(Gallur, Aragó, 1921), caracteritzats per la implicació en la lluita contra el feixisme i
la dura repressió que li suposà. Tot i la seva joventut, Bielsa fou responsable polític
de les Joventuts Socialistes Unificades al 32è grup de la Guàrdia d’Assalt durant
la Guerra Civil. En acabar la guerra es va exiliar a França, on fou internat al camp
d’Argelers i a d’altres camps del Rosselló. Quan el Tercer Reich el juny de 1940
va envair França, es va incorporar a la Resistència francesa. Va ser detingut pels
alemanys, que el van voler deportar al camp de concentració de Dachau, però
en l’últim moment va aconseguir fugir. Com a oficial de les Forces Franceses de
l’Interior va participar a l’alliberament de París a finals d’agost de 1944. Acaba
da la Segona Guerra Mundial, va retornar clandestinament a Catalunya com a
militant del PCE, travessant els Pirineus a peu. L’any 1946 fou detingut, torturat
i empresonat a la presó Model i a les presons d’Ocaña i Burgos. L’any 1952 se
li va concedir la llibertat condicional i fou desterrat a la localitat de Montblanc. A
finals dels anys setanta va ser un dels socis fundadors de l’ACEP, de la que ha
continuat sent membre actiu.
Quan la redacció d’aquesta obra ja estava enllestida vam conèixer la trista
notícia de la seva mort, el 6 d’octubre, mentre participava a les XX Jornades del
Maquis al poble de Santa Cruz de Moya (Conca), en l’homenatge als guerrillers
espanyols que van lluitar contra la dictadura franquista.

Encarant el futur
El traspàs de Lluís Martí Bielsa se suma a l’inexorable reguitzell d’obituaris dels
companys i companyes més veterans de l’entitat. La incorporació de nous socis i
sòcies que no havien estat resistents a la dictadura però simpatitzen amb la causa
que defensa l’ACEP ha compensat, en part, aquesta pèrdua irremeiable de massa
social, però la preocupació pel futur ha posat de manifest la necessitat de teixir
aliances amb entitats i col·lectius propers per tal de garantir la pervivència dels
valors de memòria antifeixista i compromís amb la democràcia a través del relleu
intergeneracional. Aquesta ha estat una de les raons que ha dut a l’ACEP a ser
una de les entitats impulsores, juntament amb una desena més d’associacions i
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fundacions i diverses persones a títol individual, de l’Ateneu Memòria Popular.212
Aquesta nova entitat, inscrita al registre d’associacions del Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya el desembre de 2017 amb en Carles Vallejo com a
primer president (el juny de 2019 es va escollir una nova junta), va néixer amb la
voluntat de consolidar un pol de memòries a la ciutat de Barcelona. L’Ateneu no
busca substituir a les entitats memorials que aglutina sinó, ben al contrari, assegu
rar la continuïtat i el futur de l’acció protagonitzada pel conjunt del moviment social
memorialístic. I per aconseguir-ho pretén impulsar i oferir un ampli espai de debat,
de creació i de divulgació en el qual les entitats memorialístiques preexistents i els
nous grups que es vulguin afegir es puguin connectar en un àmbit on se sentin
còmodes per actuar, sense necessàriament participar unes dins de les altres, però
sí establint llaços i cooperacions en actuacions mútuament compartides.
Així ha estat durant els primers mesos de funcionament, durant els quals a
més de les commemoracions del 80è aniversari de la Batalla de l’Ebre i del Co
miat de les Brigades Internacionals (2018) l’Ateneu ha començat a desenvolupar
el projecte “Laietanes: el conflicte social en la (re)apropiació ciutadana de l’espai
urbà”, dedicat a explorar diferents àmbits en que aquest carrer del centre de
Barcelona ha esdevingut escenari de la lluita per la ciutat democràtica, comen
çant per la lluita contra la impunitat, amb un seguit d’accions entorn a la Jefatura
Superior de Policia.
La participació en iniciatives més àmplies destinades a la conservació de
l’experiència de la lluita contra el feixisme, juntament amb una accentuació de
la seva visibilitat a les xarxes socials (l’entitat té compte a Twitter i Facebook)
amb l’objectiu d’aconseguir una comunicació més ràpida i eficaç i que arribi a
un públic més jove i, en tercer lloc, les activitats adreçades als centres escolars,
constitueixen avui dia els tres eixos de treball de l’entitat. Activisme contra la
desmemòria, la tergiversació i l’oblit.

212. Actualment, setembre de 2019, formen part de l’Ateneu Memòria Popular les següents entitats:
Amical Brigades Internacionals, Amical de Mauthausen, Associació Catalana d'Expresos Polítics
del Franquisme, Associació Catalana d'Investigacions Marxistes, Associació Catalana de Juristes
Demòcrates, Associació Conèixer Història, Consortium For advanced Studies Abroad, Escola Angel
Baixeras, Fundació Cipriano García, Fundació l’Alternativa, Fundació Museu Historicosocial de la MTM
i MACOSA, Irídia Centre per la Defensa dels Drets Humans, La voz ahogada, i Memorial Democràtic
Treballadors SEAT.
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Els membres de les entitats memorialistes i de víctimes del franquisme sovint
ens preguntem si encara avui té sentit continuar la nostra tasca, especialment
quan, per raons d’edat, cada cop queden menys testimonis vius de la repressió
i de la lluita contra la dictadura. Després de més de quaranta anys d’existència
travessats per tota mena de circumstàncies i esdeveniments que han marcat,
com ha quedat reflectit en aquesta obra, el nostre recorregut vital com a entitat,
però també com a persones, les dones i els homes que formem l’ACEP estem
convençudes que és precisament avui, quan més necessària és la nostra raó de
ser com a entitat. I és que més enllà de la dignificació de les víctimes, la lluita per
la veritat, la justícia i la reparació, la memòria és un acte de resistència davant les
amenaces antidemocràtiques al nostre país, a Europa i al món.
La memòria democràtica, la de les persones que van resistir al feixisme o
van ser víctimes, entesa des d’una perspectiva plural, sovint contradictòria i fins
i tot conflictiva, que no amagui les diferències dels projectes polítics, ideològics
o vitals dels diferents col·lectius, sinó que en faci una reivindicació de la seva he
terogeneïtat en oposició al relat uniformitzat, monocolor i simplificador sobre el
passat, és una eina de transformació social de primera magnitud. Només a partir
d’aquesta memòria insubmisa, que forma part dels nostres drets de ciutadania, i
al compromís ètic que transmet, serem capaços com a societat de qüestionar el
relat fundacional de la nostra democràcia basat en un model d’impunitat establert
pel poder i al servei del mateix.
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Des de fa dècades, les víctimes del franquisme hem reclamat que se’ns escolti
i se’ns reconegui institucionalment el nostre patiment i la nostra lluita en favor de
les llibertats democràtiques, però malauradament aquest ple reconeixement que
sí s’ha fet a Catalunya i a d’altres comunitats autònomes encara no s’ha assolit
al màxim nivell de l’Estat. És necessari, doncs, que les associacions memorialis
tes seguim lluitant perquè l’Estat trenqui definitivament amb el passat franquista,
perquè es declarin nul·les les sentencies dels tribunals de la dictadura, perquè
s’elimini de l’espai públic la simbologia franquista i perquè els programes educatius
parlin oberta i el més objectivament possible del que va significar el franquisme
i la lluita per les llibertats. Sabem que qui controla el relat històric, controla les
bases sobre les que es construeix el relat polític del present i el futur. Si en el seu
moment vàrem lluitar, i encara ho fem, per trencar les mentides del franquisme i
apartar el vel de silenci amb el que es va cobrir la repressió de la dictadura, ara
que estem en el bell mig d’una altra batalla en la qual es vol tergiversar la història
tampoc no mancarà el nostre compromís.
Però, sortosament, no estem soles. Sabem que si ens manquen les forces
tenim un relleu assegurat en les generacions més joves. Persones que no van
conèixer en pròpia pell el feixisme però sí les seves conseqüències en forma d’una
democràcia feble, amb greus rèmores i masses penyores del passat. Homes i
dones, nois i noies, que mantenen viva la flama de la rebel·lia contra el discurs
exculpatori que menysté l’abast de la repressió i el retrocés de llibertats que la
dictadura va comportar i que amenaça el present amb noves accions d’un tota
litarisme menys visible, però potencialment tan perillós com el d’ençà. Per això,
les accions de pedagogia i divulgació del passat més fosc de la nostra història
han estat un dels eixos fonamentals del nostre treball des de fa quasi vint anys, i a
aquest públic ens seguirem dirigint per continuar amb la tasca de conscienciació.
Com en la novel·la de Ray Bradbury Fahrenheit 451, davant un poder censor,
la transmissió de la memòria esdevé un acte de resistència. No hi renunciarem.
Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme
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Declaració institucional en homenatge als expresos polítics
En el preàmbul de la Declaració Universal dels Drets Humans es pot llegir:
«Considerant que la llibertat, la justícia i la pau al món tenen com a base el re
coneixement de la dignitat intrínseca i dels drets iguals i inalienables de tots els
membres de la família humana; considerant que el desconeixement i el menyspreu
dels drets humans han originat actes de barbàrie ultratjant per a la consciència de
la humanitat i s’ha proclamat com a aspiració més elevada de l’home l’adveniment
d’un món en què els éssers humans, alliberats del temor i de la misèria gaudeixin
de la llibertat de paraula i de la llibertat de creences; considerant essencial que
els drets humans siguin protegits per un règim de drets a fi que l’home no es vegi
compel·lit al suprem recurs de la rebel·lió contra la tirania i l’opressió, aquestes
consideracions tenen per a la nostra història una significació evident.»

Ja han passat vint-i-cinc anys des que vam iniciar l’actual període democrà
tic, però el record del que va significar la dictadura en què aquests drets humans
eren conculcats en tots els sentits, no pot enterrar-se en l’oblit. I especialment no
poden caure en l’oblit els milers de ciutadans que van comprometre la vida en la
lluita per la llibertat. Homes i dones que van patir detenció, tortures i presó, on
moltes i molts van veure esmunyir-se la joventut i fins van patir la mateixa mort
pel fet de lluitar contra la dictadura franquista.
Cal contemplar amb orgull, i alhora amb un profund respecte, totes aques
tes vides, tots aquests sacrificis, tota aquesta acumulació de dignitat, i cal de
sempenyorar com un deute de la memòria històrica aquesta part, a la vegada
terrible i heroica, dels nostres annals. És per tot això que aquesta cambra, com

165

Solidaritat, Justícia, Memòria

a representació que és de tot el poble de Catalunya, a proposta de l’Associació
Catalana d’Expresos Polítics, ret homenatge a tots els que van patir repressió pel
fet de lluitar per les llibertats del nostre poble, pel restabliment de la democràcia
i la recuperació de la Generalitat, i des del fons més íntim de les pròpies convic
cions, per la consecució d’una societat més justa. Moltes gràcies.
Barcelona, 15 de maig de 2002.
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Declaració per un Memorial Democràtic
Aquest acte ha estat un homenatge als represaliats pel franquisme. És a dir, un
acte d’homenatge als lluitadors per la llibertat.
Ens sentim orgullosos que les generacions actuals, representades en les nostres institucions democràtiques, manifestin el seu reconeixement a tots aquells
que van combatre la dictadura i van contribuir a forma decisiva a l’establiment
d’un règim democràtic. Però volem anar més enllà.
Volem, demanem, que la memòria de l’experiència de la dictadura i les seves
conseqüències, que la memòria i l’experiència de la lluita per la llibertat, s’incorpori
al coneixement comú de les futures generacions, perquè és la història d’aquest
país, és la història del seu país. Durant els anys del franquisme, la societat cata
lana va sofrir una repressió que va afectar molt greument la seva cohesió social
i la seva realitat nacional. La llibertat i la democràcia que avui gaudeix el nostre
país no ha estat un obsequi, un bé regalat. Ben al contrari, democràcia i llibertat
són el resultat dels esforços i del coratge de molts dels seus homes i dones.
Afortunadament, en els darrers temps, són moltes les veus que reclamen que
la memòria de la lluita per les llibertats s’incorpori a la memòria col·lectiva. L’As
sociació Catalana d’Expresos Polítics sempre ha fet seva aquesta reivindicació.
Per aquest motiu, ara i aquí, demanem la creació d’un Memorial Democràtic, una
institució pública que tingui la funció d’explicar i difondre, reunir i fer conèixer el
molt que ha costat que en aquest país tinguem llibertat.
Conèixer i difondre la història no és garantia que els seus desastres no es
repeteixin, però contribueix a consolidar i aprofundir la cultura democràtica, una
ètica de l’esforç col·lectiu, de la llibertat i de la pau. Volem que aquest sigui el
nostre llegat i per aquesta raó proposem a l’Administració catalana la creació d’un
Memorial Democràtic. Un llegat del coneixement que faci els ciutadans civilment
més savis i per tant més lliures.
Barcelona, 22 d’abril de 2002.
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Declaració de l’Hospitalet
Les associacions sotasignants d’aquesta declaració han constituït una «comissió
promemorial» per impulsar i participar en les propostes de la Generalitat.
Entre les conseqüències socials, polítiques, econòmiques i culturals provo
cades per la dictadura del general Franco durant la seva llarguíssima existència
—quatre dècades de manteniment en el poder i d’absència de llibertats—, vol
dríem remarcar-ne amb força tres aspectes:
1) La repressió, la persecució i l’assassinat selectiu de dirigents polítics i
socials i d’intel·lectuals, com també d’aquelles persones estigmatitzades
per les autoritats amb el qualificatiu de «vençuts».
2) La implantació del terror franquista mitjançant el desplegament de la
violència política i els aparells repressius de l’Estat, que va deixar una
empremta profunda en la societat espanyola. Un dels objectius va ser el
de desterrar de la memòria col·lectiva l’experiència republicana dels anys
trenta.
3) La permanència de la por i del silenci al llarg de les dècades que van
seguir durant les quals el règim va mantenir un menyspreu absolut pels
drets humans i les llibertats civils.
Aquesta utilització massiva de la repressió que el règim franquista va dur a
terme ha tingut efectes en la memòria col·lectiva de la nostra societat. Ha fixat i
transmès una imatge de la Guerra Civil i del règim, de la qual queden excloses
les experiències dels perdedors de la guerra civil, i que han estat distorsionades,
sovint silenciades i en algunes ocasions objecte d’un oblit sistemàtic voluntari per
part dels poders públics. Cal dir ben clar que l’anomenat «Alzamiento Nacional»
del 18 de juliol de 1936 va ser un cop d’Estat en contra del govern democràtic
de la II República, i que el seu fracàs va encendre una Guerra Civil a Espanya.
També és necessari qüestionar profundament etiquetes o qualificatius com «la
Era de Franco», que apareixen en els llibres de text i que no són altra cosa que
eufemismes; els estudiants tenen dret a saber que «allò» no va ser una «Era» sinó
una llarga i duríssima dictadura.
Per tot això és necessari contribuir en l’estímul d’un nou corrent social que
neix avui de la societat civil i que probablement té alguna de les seves arrels en
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els anys de la transició política espanyola, i que té per objectiu el de treballar en
la recuperació de la memòria col·lectiva.
Un treball que només pot ser col·lectiu, en el qual el teixit associatiu i les ini
ciatives personals que van sorgint a Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol es
relacionin i cooperin amb les universitats, els arxius, els museus, les institucions
públiques i privades que, des de fa anys, ja van tirant endavant aquest tipus de
projecte dins de programes d’investigació.
És nomes a partir de la suma del treball de tots que es podrà dur a terme la
difusió de la memòria democràtica; això sí, partint d’un rigorós coneixement del
passat que no tingui la finalitat de jutjar sinó la de comprendre uns fets que són
part de la nostra història col·lectiva, en el sentit de fomentar l’enfortiment dels
valors que han de conformar una cultura cívica. Aquesta cultura ciutadana cal
defensar-la i donar-li solidesa amb l’aportació de les veus i les experiències de
tots aquells a qui la política de la dictadura volgudament va intentar enterrar. No
es tracta, doncs, d’oblidar o de perdonar, es tracta de conèixer i de comprendre
per tal de fer possible la convivència en llibertat.
Això dit, cal divulgar el fet que hi ha persones (no tantes com voldríem) re
unides en associacions diverses, que estan desenvolupant des de fa anys una
valuosa activitat a Catalunya i en altres llocs d’Espanya, que tenen entre els seus
objectius la recuperació de la memòria col·lectiva d’un període recent de la his
tòria contemporània.
Per recuperar l’esmentada «memòria social» que s’ha volgut condemnar a
l’oblit, algunes entitats plenament reconegudes, el nom de les quals figura al final
d’aquesta «Declaració», han iniciat accions d’investigació i de difusió. L’insuficient
contacte i intercanvi entre aquestes associacions i la poca coordinació de les
seves activitats i manifestacions és un malbaratament d’esforços, malgrat grans
sacrificis, i un cost que l’altruisme dels seus protagonistes pot difícilment supor
tar. Tanmateix fóra del tot aconsellable que sense que cap de les associacions
existents al·ludides perdés la seva autonomia, s’aconseguís seriosament impulsar
les relacions entre elles, sobretot en el terreny de la investigació.
Concretament sobre aquest punt, i feta la reflexió adequada, algunes asso
ciacions ja han formulat el desig que, entre les entitats que ho considerin útil i
necessari, hi hagi trobades periòdiques que permetin intercanviar experiències,
dissenyar i impulsar accions conjuntes definides de comú acord, tant a Catalunya
com a la resta de l’Estat.
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Referent a la memòria històrica volem insistir sobre algunes de les propostes
que, d’una manera o altra, ens afecten a tots:
1) Pel que fa a Catalunya, cal implicar la Generalitat perquè, sota la seva
responsabilitat, impulsi la creació d’un ens declarat d’interès públic que
tingui capacitat d’aglutinar tots els elements que puguin intervenir en la
investigació i la difusió de la veritat sobre aquest període, relativament
recent, de la nostra història contemporània, del qual ens han volgut des
posseir i que avui encara està per aprofundir.
2) D’acord amb les institucions democràtiques, i especialment amb les
entitats de caire acadèmic i cultural, que es prenguin totes les mesures
que calguin, perquè el coneixement de la història recent, i en especial el
referent a la Guerra Civil, els seus antecedents, el franquisme i la transi
ció, esdevingui un dret per a tot ciutadà o ciutadana que el vulgui exercir
i perquè ningú interposi cap obstacle davant d’aquest dret cívic, tant si
emana d’institucions com si procedeix d’influències polítiques.
Que tota institució pública, sigui nacional, autonòmica o local, estigui dis
posada a col·laborar en la realització d’aquest projecte d’interès públic que és
la Memòria històrica i democràtica, i que cadascuna, dins del seu àmbit propi,
emprengui les accions necessàries per a la recuperació d’aquesta memòria.
Associació Catalana d’Expresos Polítics
Associació d’Exinternats del Franquisme a Catalunya
Associació Enrique Líster
Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya
Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya
FFREE. Fils et Filles Republiquens Espagnols et Enfants de l’Exode
Fundació Cipriano García - Arxiu Històric de CCOO de Catalunya
Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Mataró
Pont de la llibertat / Hospitalet Antifranquista
Institut per la Memòria Històrica
FCIM - Fundació Catalana d’Investigacions Marxistes
Les Dones del 36
La Gavilla Verde
Amical d’Antics Guerrillers Espanyols a França
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Reclamem l’aprovació de la llei del Memorial Democràtic
de Catalunya. Cal començar a construir «un futur per al passat»
El nou Estatut de Catalunya, el flamant instrument d’autogovern que ens hem
donat, recull entre els seus principis polítics rectors el de la «recuperació de la
memòria històrica». Per això, tenim raons per expressar la nostra confiança en
el fet que el projecte del Memorial Democràtic que ha impulsat la Generalitat de
Catalunya al llarg d’aquesta legislatura sigui aviat una realitat. L’aprovació del nou
Estatut legitima aquesta esperança.
Les raons de la nostra confiança provenen del disseny que finalment s’ha fet
en el projecte de Llei del Memorial Democràtic que va aprovar el Govern el passat
mes de març. Però també en el temps i forma en el tràmit parlamentari per tal
que, finalment, s’aprovi aquesta nova Llei autonòmica, que ha estat tramitada
per via d’urgència i que encara disposa de les dues sessions del Parlament per
ser aprovada.
La concepció d’aquesta iniciativa del Govern de Catalunya té un alè que
prové de la societat civil. La proposta ha estat oberta i clara. Es tracta d’oferir
un futur a les experiències històriques que ha travessat la societat catalana con
temporània, amb l’objectiu que la ciutadania pugui exercir el dret civil a conèixer
la nostra història.
L’esforç col·lectiu que ha donat suport a aquest projecte de Llei ha estat ampli.
Ha existit un acord entre les forces polítiques amb representació parlamentària,
llevat del Partit Popular. El projecte de Memorial Democràtic ha estat conformat
per un grup plural d’especialistes universitaris de prestigi reconegut. També ha
comptat de bon principi amb la participació d’una densa i plural xarxa d’associ
acions que han dedicat els seus esforços, algunes des de fa molts anys, en pro
de la recuperació de la memòria històrica.
Aquest esforç col·lectiu no s’hauria de perdre perquè no hauria d’estar con
dicionat per la conjuntura política partidista. No poden fer-se «temps morts» per
a l’aprovació d’una Llei que ha trigat trenta anys a ser possible i que ens ha de
permetre com societat madura enfrontar-nos amb el nostre passat més recent.
Això cal fer-ho amb serenitat i amb la voluntat de fer possible l’exercici d’un dret
civil per enfortir la cultura democràtica del país.
La voluntat ciutadana, expressada de moltes formes aquest any, al llarg del
qual hi ha hagut nombrosos actes commemoratius al voltant de la Segona Re
pública i la Guerra Civil, és clara i ferma. Aquesta voluntat ciutadana coincideix
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plenament, tal com s’expressa, a veure la necessitat, després de molts anys de
«desmemòria», que no d’oblit, de fer realitat la rehabilitació moral i social de les
persones repressaliades durant el franquisme.
Per fer-ho el Govern de la Generalitat ha impulsat el projecte d’una institució
de dret públic, amb autonomia respecte als canvis de governs, que s’encarregui
de definir i projectar les polítiques públiques de gestió de «memòria democràti
ca». Amb aquesta proposta, com recull el projecte de Llei, hi hauria l’oportunitat
de commemorar la lluita per a la democràcia, d’investigar la història col·lectiva i,
finalment, constituir una via per difondre entre les generacions futures, amb l’ex
pressió de la pluralitat de memòries, el coneixement dels fonaments del sistema
de llibertats de què gaudeix la societat.
Si això no fos així, la ciutadania catalana se sentiria frustrada. Si els nostres
governants no tenen present aquestes justes demandes, no serà possible parlar
de dignitat ni de reconeixement de les víctimes, que hauran estat de nou me
nyspreades. Tampoc no serà possible que parlin de compromís amb el dret civil
de conèixer la nostra història, perquè ells mateixos hauran estat els responsables
d’haver impedit l’exercici d’aquest dret. L’exigència ciutadana ha d’aconseguir
que aquells que tenen capacitat política per fer possible la definitiva aprovació
de la Llei del Memorial Democràtic no pensin en el seu propi protagonisme sinó
que pensin en l’interès de la ciutadania de Catalunya.
La memòria democràtica del nostre país és un patrimoni col·lectiu per al qual
s’ha previst des del Govern de Catalunya un futur digne i compartit. Ara ens toca
a la ciutadania reclamar als nostres representants polítics la mateixa generositat
i dignitat que ens han mostrat durant molts anys aquelles persones que, des de
diferents visions i posicions, van lluitar per fer tornar i construir de nou la demo
cràcia al nostre país.
Signen: Associació Catalana d’Expresos Polítics i més d’un centenar de sig
natures d’adhesió, entre les quals es troben quasi totes les entitats memorialistes.
Barcelona, juny de 2006.
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Memòria i justícia. Contra la impunitat i l’oblit
Enguany fa trenta anys de la legalització de l’Associació Catalana d’Expresos
Polítics, els orígens de la qual es remunten als anys 60, i que va centrar el seu
objectiu a rehabilitar i rescatar de l’oblit els milers de persones que van sofrir la
repressió franquista. Durant aquests anys, l’Associació ha impulsat la recupe
ració d’una memòria històrica que trenqués el silenci darrere el qual s’ha volgut
ocultar el terror de la dictadura. Un punt d’inflexió en aquesta perspectiva fou
l’acte que es va celebrar al Liceu, el 22 d’abril del 2002, un gran homenatge als
detinguts, torturats, empresonats i assassinats pel feixisme que va culminar amb
la lectura de la declaració en què es reclamava la creació del Memorial Demo
cràtic: una institució pública que havia de garantir als ciutadans i les ciutadanes
el coneixement d’aquell combat com a llegat irrenunciable, especialment per
a les noves generacions, «perquè és la història d’aquest país, és la història del
seu país» i perquè sense aquella lluita no es pot entendre la consecució de les
llibertats democràtiques.
Volem posar l’èmfasi en el fet que la dictadura va ser molt llarga, fins l’any
1977, mitjançant una repressió sistemàtica contra qualsevol forma de dissidència
o oposició. Una violència institucional abocada a impedir les llibertats democrà
tiques sense que cap dels seus protagonistes (polítics, militars, policies, jutges,
poders econòmics, Església) mai no hagin assumit cap responsabilitat. Una
dictadura a la qual s’enfrontaren, des de bon principi, militants antifeixistes que,
amb la seva lluita heroica, n’impugnaren el contingut i l’existència, patint per això
una gran repressió. Tanmateix la lluita va seguir durant «el desarrollismo» i fins i
tot després de la mort de Franco, quan es volia continuar la dictadura malgrat
que ja no hi era el dictador.
Els anys 60 i 70, milers i milers de persones, joves en gran part, procedents
de molts sectors —estudiantils, intel·lectuals, jurídics, fins i tot religiosos, i es
pecialment obrers—, van donar un nou impuls a la lluita per la llibertat. Moltes
d’elles van patir l’acció dels tribunals militars, dels estats d’excepció i del TOP,
el tribunal especial que entre 1963 i el gener de 1977 va incoar 22.600 proce
diments judicials i va processar més de 50.600 persones per «delictes» com
ara manifestar-se, reunir-se, fer vaga, constituir i participar en sindicats, formar
part d’un partit il·legal, —és a dir, de qualsevol partit— o simplement atrevir-se
a pensar en veu alta.
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Fins ara l’acció memorial ha posat l’èmfasi, amb tota justícia, a vindicar l’acció
dels militants antifeixistes de la postguerra. Creiem arribat el moment de vindicar
la memòria d’aquest antifranquisme dels anys 60 i 70 —que hem englobat, grà
ficament, sota la denominació de «Generació TOP»— per tal que el seu testimoni
constitueixi un incentiu més en el compromís permanent de lluita per la llibertat
i la justícia social a la Catalunya i el món actuals, motius pels quals vàrem lluitar
i que, malauradament, no només estan lluny de ser assolits en la seva plenitud
sinó que es troben amenaçats per la imposició de nous valors conservadors.
Per tot això convoquem un acte de reivindicació de la memòria dels represa
liats pel Tribunal de Orden Público i de totes les persones que no es van resignar
i van lluitar contra la dictadura i per les llibertats democràtiques i nacionals de
Catalunya durant aquells anys —la «Generació TOP»— i, en conseqüència, un
acte de denúncia de la impunitat i l’oblit.
Exigim l’anul·lació de les sentències emeses pel TOP i per tots els tribunals
franquistes, il·legítims per origen i naturalesa. El seu manteniment és signe d’un
dèficit democràtic inacceptable.
Animem les noves generacions, les d’avui i les del futur, a continuar la lluita
i el seu compromís en defensa dels valors democràtics i la justícia social, tan
amenaçats avui, i que per tant, ara més que mai, cal proclamar i reivindicar.
Associació Catalana d’Expresos Polítics
Desembre, 2010
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Contra la impunitat de la dictadura franquista. Justícia per a les
víctimes i per al jutge Garzón
Ja hem arribat a la recta final que condueix al judici oral al jutge Garzón en el Tri
bunal Suprem. Un judici contra un dels pocs jutges del Poder Judicial espanyol
que ha gosat qualificar com a criminals els rebels, civils i militars, que s’alçaren
contra la II República el juliol de 1936, així com la seva política d’extermini.
Atenent la demanda de tutela judicial de nombroses associacions ciutadanes,
el 16 d’octubre de 2008 el jutge Baltasar Garzón es va declarar competent per
investigar els crims del franquisme. Aleshores va iniciar un procés d’investigació
sobre els desapareguts com a conseqüència de la repressió franquista, aplicant
els progressos del Dret penal internacional adreçat a protegir i sancionar les vi
olacions dels drets humans més elementals.
Segons el Dret penal internacional, s’estableix la prohibició de tota impunitat
i prescripció dels crims contra la humanitat, els crims de guerra i el genocidi.
Delictes que, per tant, no poden ser objecte d’amnistia, oblit o perdó. Resta així
desautoritzat aquell Estat que adopti normes i altres disposicions que impedeixin
la persecució dels delictes d’aquesta magnitud.
Per això es va anul·lar la «Ley de punto final y obediencia debida» a l’Argen
tina; i l’Audiència Nacional va poder processar Pinochet i jutjar Scilingo, entre
d’altres. Per això, també, la Llei d’Amnistia espanyola de 1977, com ho ha indicat
el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, no pot emparar la impunitat
i la falta d’investigació d’aquests delictes.
Malgrat tot, quan la mirada de la justícia espanyola s’ha posat en el nostre
passat històric recent la resposta ha estat una altra. D’aquí que la demanda de
Manos Limpias, hereva directa del franquisme, contra el jutge Garzón, acusant-lo
de prevaricació per pretendre investigar els crims del franquisme hagi estat ac
ceptada pel Tribunal Suprem. Cosa que, de moment, ha suposat la interrupció
d’aquesta investigació, la separació del jutge i el risc de la seva condemna.
Si la condemna al jutge Garzón es portés a terme, suposaria una denegació
de justícia particularment greu per a les víctimes del franquisme que el jutge havia
emparat; i en cert sentit, un segon enterrament de les persones desaparegudes;
així com un major oblit respecte el segrest de milers de nens a l’època.
Així mateix implicaria encara més obstacles front a la pretensió d’anul·lació
de les sentències dels consells de guerra i d’altres jurisdiccions franquistes, com
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ara el TOP. Un menysteniment de la independència dels jutges en la seva funció
d’interpretar les lleis i una conculcació del dret penal internacional, instrument
indispensable per a oferir una protecció front a violacions dels drets humans.
En resum, una brillant contribució per a reforçar la impunitat de la que ha
gaudit durant tant de temps la dictadura franquista, i un gran desconeixement
de l’Estat democràtic i de Dret previst a la Constitució espanyola.
Els que entenem la democràcia com un procés que ha d’avançar en matè
ria de drets, participació ciutadana autèntica i igualitària, pensem que examinar
públicament els crims del franquisme contra els defensors del règim legítim repu
blicà, fer justícia i reparar el dany a les víctimes és un camí del tot imprescindible.
Com també ho és restablir la memòria de la resistència antifeixista en vistes a
una cultura que mereixi ser qualificada com a democràtica.
Per això demanem
Continuïtat en la instrucció de les causes pels desapareguts i els nens se
grestrats del franquisme, d’acord amb el dret penal internacional!
Barcelona, febrer del 2012
Associació Catalana d’Expresos Polítics
Centre de Treball i Documentació (CTD)
Ciutadans per la República
Comissió Cívica per la Recuperació de la Memòria Històrica de Terrassa
Fundació Alfons Comín
Fundació l’Alternativa
Fundació Nous Horitzons
Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
Plataforma contra la impunitat
Associació per la recuperació de la memòria històrica de Catalunya (ARMHC)
Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya
Associació Sabadell per la República
Ciutadans per la República
Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya
Memorial Democràtic Treballadors de SEAT
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Pel nom de tots i totes —la Model és la Model—
La presó Model de Barcelona ha servit per confinar, segregar i abatre als qui durant
més de cent anys, han volgut humanitzar les relacions socials maldant per una millora de la ciutat, el país i el món assolint unes cotes més altes d’igualtat. A la presó
Model s’han destruït milers de projectes de vida al llarg de la seva història centenària.
Obrers i obreres, dirigents socials, estudiants... ja que cal recordar que entre 1955 i
1965 va ser la única presó de dones de la ciutat, en la que sindicalistes, joves estu
diants, adúlteres i dissidents van ser confinades en espais inadequats i miserables
d’aquell edifici. La dimensió femenina de La Model és un aspecte que sovint queda
menystingut i entelat, però que cal expressar amb força. La Model ha vist com en el
seu interior s’hi destinava a aquells que volien expressar la seva diferència sexual i
ha aplicat, en la major part de la seva història, un tracte vexatori als empresonats per
delictes socials. Entre les seves parets han estat executades a garrot vil almenys 23
persones, esdevenint doncs un espai d’oprobi i crueltat. La presó Model no torna a
la ciutat perquè sempre hi ha estat. És la funció de l’espai i l’edifici el que canvia, és
el seu llegat material i immaterial el que serà gestionat per la ciutat per primera vegada, donant-li una altra funció d’acord amb les entitats que fa anys es preocupen per
integrar el llegat memorial i els usos públics convenients. Arreu del món veiem que
fàbriques i presons han esdevingut espais de la memòria popular, de lleure, d’apre
nentatge, cultura i sociabilitat, probablement el que volien molts dels que van ser-hi
empresonats o empresonades quan defensaven igualtat, benestar i fraternitat. I això
és el que demanem fent costat com sempre a veïns i veïnes. Per aquests motius
rebutgem amb tota fermesa que La Model, l’espai i l’edifici memorial, porti un nom
diferent al que li és propi i que la ciutadania ha fet seu i que identifica la presó i el dolor
d’empresonats i familiars en la memòria popular. La Model és la Model. Un nom propi,
el que sigui, ignora als altres i estableix una jerarquia entre víctimes que ens resulta
inadmissible, expressa un menyspreu, per inconscient que sigui, per les accions de
tants i tantes, promou una selecció del dolor i presenta l’empresonament i la mort
com actes exemplars amb valor propi, quan l´únic que és exemplar és la vida lliure de
les persones i la seva actitud envers els altres. Davant la notícia que proposa dotar
de nom propi de persones a la presó Model de Barcelona, demanem al govern de
la ciutat que mantingui la memòria popular rebutjant-ne cap altre que no sigui el que
la ciutadania ha fet seu: La Model, sense cap complement nominal. Ho demanem
com acte de respecte al nom singular de tots i de totes.
Barcelona, juny de 2017.
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SIGLES

ACEP

Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme

ACO

Acción Católica Obrera

AFAPP

Associació de Familiars de Presos Polítics

AI

Amnistia Internacional

BOE

Boletín Oficial del Estado

CCFPC

Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya

CCOO

Comissions Obreres

CDC

Convergència Democràtica de Catalunya

CiU

Convergència i Unió

CNT

Confederación Nacional del Trabajo

CS

Comissió de Solidaritat

DOGC

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DSCD

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados

DSPC

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya

EPOCA

Exèrcit Popular Català

ERC

Esquerra Republicana de Catalunya

ETA

Euskadi Ta Askatasuna

FIR

Fédération Internationale des Résistants

FNC

Front Nacional de Catalunya
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FRAP

Frente de Resistencia Antifascista Patriotico

GRAPO

Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre

JCC

Joventuts Comunistes de Catalunya

JNC

Joventuts Nacionalistes de Catalunya

JOC

Joventut Obrera Catòlica

MCC

Moviment Comunista de Catalunya

MPAIAC

Movimiento por la Autodeterminación e Independencia
del Archipiélago Canario
Moviment Socialista de Catalunya

MSC

OCE-BR Organización Comunista de España-Bandera Roja
PCC

Partit Comunista de Catalunya

PCE

Partido Comunista de España

PCE (m-l) Partido Comunista de España (marxista-leninista)
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PORE

Partido Obrero Revolucionario de España

PSC

Partit dels Socialistes de Catalunya

PSUC

Partit Socialista Unificat de Catalunya

UDC

Unió Democràtica de Catalunya

FONTS DOCUMENTALS

Arxius
Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)
Arxiu Històric de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (AHCONC)
Arxiu de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme
Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI)

Entrevistes
Maria Antonia Jover, 8 de setembre de 2017
Adonio González, 15 de setembre de 2017
Enric Cama, 18 d’octubre de 2017
Quim Boix, 13 de novembre de 2017
Teresa Domènech, 27 de novembre de 2017

Butlletins
Butlletí de la Comissió de Solidaritat (diversos números, 1971-1977)
Llibertat (diversos números, 1976-1990)
Catalunya Resistent (diversos números, 1990-2017)
Amnistia. Portaveu de la Comissió Catalana d’Amnistia (núm. 1, març 1973)
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A les acaballes del franquisme algunes persones que havien estat
empresonades per la seva activitat d’oposició van decidir seguir
implicades en la lluita contra la dictadura a través de noves formes
d’organització. Primer, ajudant als centenars d’empresonats que
van romandre entre reixes fins més enllà de la mort del dictador.
Després, oferint assistència jurídica i econòmica als companys i
companyes de lluita clandestina que un cop recuperades les llibertats democràtiques es van trobar en una situació de desempara i
precarietat. I finalment, transcorreguts els anys, pel reconeixement
públic dels seu sacrifici, la conservació de la memòria de la resistència contra el feixisme i contra la tergiversació de la història de
la dictadura. Aquest ha estat el fil roig que uneix la llarga trajectòria
militant que atresora l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del
Franquisme.
Des de la solidaritat cap a les persones repressaliades durant la
dècada dels anys setanta fins a la vocació pedagògica i divulgativa
de les seves experiències al segle XXI, passant per la pressió als
poders públics pel reconeixement legal dels patiments soferts, la
història de l’Associació d’Expresos és també la història de com la
nostra societat s’ha relacionat amb un passat que encara avui es
manté molt present.
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