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El retorn
d’Eiji Oue
a l’OBC

L’escriptor fa una
crònica del país a
‘Autoestop’, com
en els viatges de
Rusiñol i Espinàs

Toni Sala
recorre
Catalunya

Xavier Cester
analitza la feliç
reincorporació
del director
a l’orquestra

Símbolsdelabarbàrie
La llei catalana de la memòria històrica i l’espanyola reobren el debat sobre els
monuments franquistes,queelshistoriadorsvolenconservar i lesvíctimeseliminar

Oriol Margalef
PINELL DE BRAI

Serra de Cavalls. Serra de
Pàndols. A la Terra Alta la fa-
rigola floreix en la pedra es-
quinçada per les bombes. El
record atroç de la Batalla de
l’Ebre (1938), en què van
perdre la vida milers de per-
sones,perviu,callat,enelpai-
satge d’una comarca farcida
de símbols erigits després de
la guerra que evoquen la bar-
bàrie fratricida. La llei espa-
nyola de la memòria històri-
ca, que inclou l’obligació de

les administracions de “reti-
rar” tota expressió enaltido-
ra dels sublevats de la Guer-
ra Civil i la repressió fran-
quista, i la llei catalana del
memorial democràtic, que
vol impulsar la protecció dels
llocs de memòria, han obert
un debat a la comarca sobre
si és pertinent suprimir els
símbols franquistes, com a
bocins d’una història que no
s’ha de repetir.

La punta Alta de la serra
de Pàndols, o la cota 705, al
Pinell de Brai, va ser un ob-
jectiu militar on es van aca-

bar centenars de vides. A
dalt d’aquest tros de roca,
que va canviar de bàndol
cinc cops en un remolí de
sang i terror, avui no hi ha
filferro espinós que separi el
record dels caiguts d’un bàn-
dol o de l’altre. Tots són víc-
times de la mateixa carnis-
seria macabra. Fa dinou
anys els veterans de la Lleva
del Biberó van aixecar en
aquest espai un monument
dedicat “a tots els que van
combatre a la Batalla de
l’Ebre”, sense excepcions.

El temps esvaeix la me-

mòria i, tot i que aquests es-
pais poden ser vistos com a
refugis de la nostàlgia, la
cota 705 o el poble vell de
Corbera, arrasat per les
bombes, semblen consa-
grats a la reconciliació dels
homes. Difondre els valors
de la cultura de la pau és, de
fet, un dels objectius del
Consorci Memorial de la Ba-
talla de l’Ebre (Comebe),
que amb el suport del go-
vern català i d’ajuntaments
de la zona ha articulat els
darrers anys un itinerari in-
terpretatiu de la batalla.

“Cal fer passos endavant
per democratitzar els es-
pais públics, però també
anar cas per cas i buscar
consens al territori”, diu el
president del consorci i de-
legat del govern a les Terres
de l’Ebre, Lluís Salvadó.

A la Terra Alta, on el con-
flicte va destruir pobles sen-
cers, “la postguerra va ser
molt llarga”, explica Pere
Martí, president comarcal. I
pel que tothom sap, i tothom
calla, algunes ferides no han
cicatritzat encara. Només
així s’entén que símbols que

amb la restauració democrà-
tica van ser retirats a la ma-
joria de municipis catalans
continuïn presents als car-
rers de Bot –on, a més d’una
placa als “màrtirs”, hi ha una
pintada del fundador de la
Falange, José Antonio Primo
de Rivera, en una casa parti-
cular– o Vilalba dels Arcs
–on hi ha un monument als
“caiguts” d’un sol bàndol–.
Els ajuntaments d’aquests
municipis anuncien la modi-
ficació dels monuments, si
bé rebutgen “imposicions”.
“No hi ha pressa, no sembra-

Monòlit dedicat al dictador Francisco Franco al coll del Moro, al terme municipal de Gandesa ■ TJERK VAN DER MEULEN
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Paul Preston:
“S’han de
conservar per
recordar les
víctimes i els
seus botxins”

1. Monument als caiguts a
Vilalba dels Arcs
2. Llosa en record dels
màrtirs del bàndol franquista a
l’església de Bot, també a la
Terra Alta
3 i 4. Paul Preston amb
antics combatents col·locant
una placa commemorativa de
les Brigades Internacionals el
cap de setmana passat al
monument a la Quinta del
Biberó a la serra de Pàndols, i
un gaiter al mateix indret
■ TJERK VAN DER MEULEN

rem discòrdia al poble. Però
aviat canviarem la inscripció
perquè recordi tots els
morts”, explica l’alcalde de
Vilalba, Xavier Zarzo.

Què pensen els vençuts
Per Montserrat Giné, pre-
sidenta de l’Associació de
Víctimes de la Repressió
Franquista a Tarragona, la
supervivència d’aquests
símbols és feridora. “Crec
que s’han d’eliminar o, en
tot cas, substituir. No hem
de polir més la història”,
afirma Giné.

Tot i que països com Itàlia
i Alemanya han eliminat els
símbols d’un passat totalita-
ri, els historiadors veuen ne-
cessari conservar les expres-
sions franquistes que ajudin
a entendre la guerra. Això sí,
degudament senyalitzades i
posades en context.

Així ho creu l’historiador
Paul Preston, present fa una
setmana en un acte de briga-
distesbritànicsaPàndols. “La
retirada de símbols franquis-
tes no és prioritària. S’han de
conservar per recordar les
víctimes i els seus botxins”,

diu Preston, que afegeix: “Re-
cordar no és remoure les cen-
dres, és buscar justícia. No hi
ha desig de venjança”.

Josep Maria Solé i Sabaté,
coordinador del Comebe,
afirma que els símbols bas-
tits pels colpistes “formen
part de la cultura del país i
s’handeconservarcomaele-
ment patrimonial”. Solé en
destaca la importància peda-
gògica. “Volem promoure els
valors de la pau. Els necessi-
tem per explicar la història
als joves”, assegura Solé,
que, això no obstant, creu
que s’ha d’analitzar cada cas.

Borja de Riquer, catedrà-
tic de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, proposa
crear comissions amb ex-
perts i interlocutors locals
que fixin els criteris d’inter-
venció. “Cal un tractament
acurat, no precipitat”, afir-
ma l’historiador, partidari de
retirar de l’espai públic ele-
ments que “enalteixin” els
valors de la dictadura. Entre
d’altres, les llistes “parcials”
de les esglésies o les pintades
en cases particulars de Bot o
la Pobla de Massaluca.

En canvi, Borja de Riquer
considera que s’ha de man-
tenir el monòlit del coll del
Moro, aixecat per la Diputa-
ció als anys 50 i dedicat al ge-
neral Franco, allà on coman-
dava les tropes colpistes al
front de l’Ebre. El monu-
ment, molt degradat, “hau-
ria de ser restaurat”, segons
el professor de la Universitat
Rovira i Virgili Josep Sán-
chez Cervelló. “Necessitem
consens per donar un trac-
tament històric a aquests
monuments i allunyar-los de
l’apologia del franquisme”,
explica Sánchez. De fet,
Gandesa està “decidida a re-
cuperar el monòlit”, segons
l’alcalde, Miquel Aubà. En
aquest sentit, no es descar-
ta declarar-lo bé d’interès
local per protegir-lo, com ja
va fer Tortosa amb el con-
trovertit monument aixecat
a l’Ebre als 60 que honora
“els que van trobar la glòria
en la batalla”. Aquest últim
monument consta en el ca-
tàleg local d’edificis i con-
junts urbans amb interès
històric, artístic i ambien-
tal, revisat el 2003. ■
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Debutde
premi

Roc Casagran obté el Pin i
Soler per ‘Austràlia’, la
seva primera novel·la

Oriol Margalef
TARRAGONA

Arribar i moldre. Roc Casa-
gran (Sabadell, 1980), a qui
els llibreters van fer lloc als
aparadors l’any passat per
Camí d’Ítaca –també cone-
gut com el llibre d’Oleguer
Presas–, va recollir ahir a
Tarragona el Pin i Soler per
la seva primera la novel·la.
Tot i no voler donar gaires
pistes sobre l’argument,Aus-
tràlia tracta sobre la relació
de quatre joves protagonis-
tes, en el marc de grisor i mi-
sèries quotidianes d’un món
globalitzat.

L’explotació laboral, els
problemes d’accés a l’habi-
tatge, la solitud urbana o la
lluita entre el jo i l’engranat-
ge uniformitzador són frag-
ments de la realitat dels pro-
tagonistes. La novel·la retra-
ta un món buit i acomplexat,
on “encara queden obertes
escletxes d’esperança”, asse-
gura Casagran. L’autor, que
anteriorment ha publicat
tres llibres de poesia, no de-
fuig el seu compromís social:
“És una reflexió que va més
enllà de la joventut”.

Casagran assegura que la
novel·la no cau en el pamfle-
tisme, i que el seu no és un
joc literari adreçat única-

ment als joves. Austràlia va
ser protagonista ahir de la
nit dels premis Ciutat de Tar-
ragona, que organitzen
l’ajuntament, Òmnium Cul-
tural i el Consorci de Norma-
lització Lingüística. L’obra
serà publicada per Columna
–i Destino en castellà–, i
l’autor rebrà 21.000 euros.

Roc Casagran, fins ara conegut pel llibre fet amb el futbolista
Oleguer Presas, ‘Camí d’Ítaca’ ■ CRISTINA FORÉS

Els guardons de
Tarragona també
aposten pel
projecte de
traducciód’un
Pirandello

Un altre premiat ahir va
ser Joaquim Gestí, pel pro-
jecte de traduir els Contes
per un any de Pirandello,
amb el guardó Vidal i Alco-
ver, dotat amb 12.000
euros. Una altra guardona-
da és Mireia Vidal-Conte,
amb el Comas i Maduell de
poesia, per Margarides de
fons. Eugeni Perea ha estat
distingit amb el Rovira i Vir-
gili per Els pòlders de la me-
mòria. El Nadal, del mite a
la tradició, de Josep
Romeu, ha guanyat el
premi de cultura popular
Joan Amades. ■


