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Carta del Conseller Joan Saura

Amb el projecte de Llei de creació del Memorial Democràtic en tràmit al Parlament de Catalunya, la 

commemoració d’efemèrides tan significatives com el setanta-cinquè aniversari de la proclamació de la 

república o el setantè de l’esclat de la guerra civil, el 2006 és, a Catalunya, l’any d’eclosió social de la memòria 

històrica, o com encara m’agrada més de dir-ne: l’any de la memòria democràtica. És a dir, la memòria de la 

lluita per la democràcia i contra la dictadura franquista.

 Certament, al nostre país hi ha una munió d’entitats i associacions implicades durant anys i de diverses 

maneres en la restitució de la memòria històrica. Els onze anys de vida de L’Agenda de la Imatge, publicació 

de UPIFC Sindicat de la Imatge, demostren que la preocupació per la memòria també és ben viva entre els 

membres d’aquesta organització sindical. Això no és gens estrany si tenim en compte que els fotògrafs són 

una mena d’ubics notaris visuals.

 Vull aprofitar aquest espai de la revista per agrair als més de 400 afiliats la tasca feta fins ara com a 

organització i com a professionals, afegir-me a la petita commemoració de la proclamació de la República que 

anima aquest número i oferir-vos la col·laboració del Programa per al Memorial Democràtic de Catalunya en 

tot allò que pugui contribuir a la restitució de la memòria democràtica de la nostra societat des del vostre àmbit 

professional n
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Amb aquest número ens afegim al reconeixement 
civil i institucional a la IIª República amb motiu del 
75è aniversari de la seva proclamació.
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© Siwe 1936. De l’exposició “República! Cartells i cartellistes (1931-1939)”

editorial
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E l 14 d’abril del 1931, Espanya va tenir 
una oportunitat. La proclamació de la II 

República Espanyola va encarnar el som-
ni d’un país capaç d’esdevenir millor, i va 
aplegar en un sol esforç tots els espanyols 
que aspiraven a un avenir de democràcia i 
modernitat, de llibertat i justícia, d’educació 
i progrés, d’igualtat i drets universals per a 
tots els seus conciutadans. Avui, setanta-cinc 
anys després, els firmants d’aquest manifest 
evoquem aquell esperit amb orgull, modès-
tia i gratitud, i reivindiquem com a propis els 
valors del republicanisme espanyol, que se-
gueixen vigents com a símbols d’un país mi-
llor, més lliure i més just.

 Davant el colossal impuls modernitzador i 
democratitzador que van engegar les institu-
cions republicanes –sempre amb la deslleial 
oposició dels qui creien, i continuen creient, 
que aquest país els pertany–, encara se’ns 
segueix intentant convèncer que la II Repú-
blica va ser un bell propòsit condemnat al fra-
càs abans de néixer pels seus propis errors 
i carències. Els firmants d’aquest manifest 
rebutjem radicalment aquesta interpretació, 
que només pretén absoldre el general Franco 
de la responsabilitat del cop d’Estat que va 
interrompre la legalitat constitucional i de-
mocràtica d’una república sostinguda per la 
voluntat majoritària del poble espanyol, amb 
les tràgiques conseqüències que tots conei-
xem; i exigim que les institucions de l’actual 

democràcia espanyola trenquin de manera 
definitiva els llaços que la continuen unint 
–des dels noms dels carrers dels municipis 
fins als continguts dels llibres de text– a un 
Estat il·legítim, que va sorgir d’una agressió 
ferotge contra els seus propis ciutadans i es 
va sostenir en el poder durant trenta-set anys 
mitjançant l’abús sistemàtic i indiscriminat 
dels sinistres recursos que caracteritzen la 
pervivència dels règims totalitaris. Després de 
trenta anys de democràcia, resulta vergonyós 
haver de recordar encara on estava la llei i 
on va estar el delicte. A aquestes alçades, és 
intolerable, i molt perillós per a la salut moral i 
política del nostre país, que encara es preten-
gui equiparar el govern legítim d’una nació 
democràtica amb la facció militar que es va 
sublevar contra l’Estat al qual, pel seu honor, 
havia jurat defensar, i la victòria de la qual 
només va ser possible gràcies a l’ajut dels rè-
gims feixista i nazi que preparaven una invasió 
d’Europa que acabaria provocant una guerra 
mundial, i encara més decisivament, gràcies 
a la culpable indiferència de les democràci-
es occidentals, que, abans de convertir-se en 
víctimes de les mateixes potències en mans 
de les quals havien abandonat Espanya, van 
escollir parapetar-se darrere l’hipòcrita simu-
lacre de neutralitat que va representar el co-
mitè de No Intervenció de Londres.
 
 El 14 d’abril del 1931, Espanya va tenir una 
oportunitat, i els espanyols la van aprofitar. 

“Amb orgull, amb modèstia 
i amb gratitud”
En la seva reunió del 07/04/06, el Consell Directiu de UPIFC Sindicat 
de la Imatge va prendre, entre d’altres, l’acord d’adherir-se, fer difusió, i 
convidar l’afiliació a signar el següent manifest promogut pels col·lectius 
“Memoria del Futuro” i “Fundación Contamíname” 

Portada de Ferran Fernández (UPIFC) per al Suplement de L’A 27 (1r Trim 2002).
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Malgrat la brevetat de la seva existència, la 
II República va desenvolupar en nombrosos 
camps de la vida pública una tasca ingent, 
que va sorprendre el món i va situar el nostre 
país a l’avantguarda social i cultural. Entre les 
seves fites, bastaria citar la reforma agrària, 
el sufragi femení, els avanços en matèria le-
gislativa de tota mena, la separació efectiva 
de poders, les constants i moderníssimes ini-
ciatives destinades a difondre la cultura fins 
a les comarques més remotes, el decidit im-
puls a la investigació científica o la florescèn-
cia exemplar no només de l’educació, sinó 
també de l’assistència sanitària pública, per 
demostrar que aquell bell propòsit va generar 
bellíssimes realitats, que haurien estat capa-
ces de canviar la vida d’un poble condemnat 
a la pobresa, la submissió i la ignorància pels 
mateixos poders –els grans propietaris, la fac-
ció més reaccionària de l’Exèrcit i la jerarquia 
de l’Església Catòlica– que es van afanyar a 
mutilar-ho de tota esperança.

 La República va dotar els sectors més dè-
bils i desprotegits de la societat d’aleshores, 
les dones i els nens, d’un estatut jurídic privi-
legiat en la seva època. El retrocés va ser tan 
brutal, que el canvi de règim va suposar per a 
elles i ells la pèrdua de tot dret i la seva con-
sagració com a ciutadans dependents de la 
bona voluntat dels caps de les seves respec-
tives famílies. La República va apostar per la 
defensa dels espais públics com a escenari 
fonamental de la realitat espanyola, assumint 
la necessitat d’equiparar les condicions de 
vida de les poblacions rurals i urbanes, i de-
senvolupant polítiques d’igualtat no només 
entre els individus, sinó també entre les re-
gions més i menys pròsperes. El retrocés va 
ser tan brutal, que el canvi de règim va con-
solidar les desigualtats històriques tant indivi-
duals com col·lectives, i va abandonar la pro-
moció dels serveis públics per tal de crear un 
dèficit que en alguns sectors, com l’educació 
primària i secundària, seguim patint encara. 
La República va fomentar l’auge de la cultura 
espanyola en tots els terrenys de la creació 
artística i de la investigació científica, el debat 

intel·lectual i la vida universitària, fins al punt 
que el seu nom i el seu destí estaran lligats 
per sempre a la memòria del màxim esplen-
dor cultural que el nostre país ha tingut en 
l’era moderna. La reculada va ser tan atroç, 
que el canvi de règim va suposar la pèrdua 
més tràgica que, a la vegada, ha suportat mai 
la cultura espanyola: l’exili massiu dels mi-
llors, que van deixar les aules i els laboratoris, 
els tallers i les redaccions, les editorials i els 
museus, l’autoritat i el prestigi intel·lectual del 
nostre país, en mans d’una improvisada colli-
ta d’oportunistes secundaris, que van reduir 
la vida cultural espanyola a una lamentable 
manifestació de mediocres obscuritats.

 Avui, setanta-cinc anys després, els sig-
nants d’aquest manifest no volem seguir la-
mentant la trista brutalitat d’aquell retrocés, 
sinó celebrar l’emocionant qualitat de les fi-
tes que el van precedir, i agrair l’ambició, el 
coratge, el talent i l’entrega d’una generació 
d’espanyols que va creure en nosaltres en 
creure en el futur del seu país. Reivindicar 
la seva memòria és creure en el nostre propi 
futur, que serà proporcionalment millor, més 
lliure, més just, més feliç, en la mesura que 
siguem capaços d’estar a l’alçada de la tra-
dició republicana que hem heretat. Per una 
Espanya veritablement moderna, laica, culta, 
igualitària, per la seva definitiva normalitza-
ció democràtica, i pel progrés harmoniós del 
benestar de tots els seus ciutadans, avui, se-
tanta-cinc anys després, volem celebrar el 14 
d’abril del 1931, i proposar que aquesta data 
se celebri en el successiu com a reconeixe-
ment oficial a tots els ciutadans espanyols 
que van lluitar activament per la llibertat, la 
justícia i la igualtat, valors comuns que han 
de seguir orientant la construcció democràti-
ca de la societat espanyola n

Abril del 2006

Portada de L’A 26 (4r Trim 2001). Cartell “Aixafem el Feixisme”, editat l’any 1937 pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat de 
Catalunya, que forma part de l’exposició “República! cartells i cartellistes (1931-1939)” fins l’11/09/06 al Museu d’Història de Catalunya.
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CATALUNYA en GUERRA i en POSTGUERRA 
Exposició dels fons de la familia de Josep Mª 
Pérez Molinos (UPIFC) –vegeu-ne pàg. 8- n

EXPOS
F ins a l’11/09/06 el Museu d’Història de 

Catalunya mostra tres grans exposicions 
commemoratives del 75è aniversari de la 
proclamació de la IIª República i del 70è 
aniversari de l’inici de la guerra civil. La seva 
exposició respon al compromís del Programa 
per al Memorial Democràtic del govern català 
d’impulsar una política pública de recuperació 
de la memòria d’aquell moment històric i el 
seu tràgic final, reivindicant alhora els avanços 
històrics aconseguits en aquells anys i descobrint, 
per a molts/es, un referent històric oblidat.

REPÚBLICA! cartells i cartellistes (1931-
1939) Per primera vegada s’exposen junts 
130 cartells originals procedents de la rica 
col·lecció conservada a la Biblioteca del 
Pavelló de la República (Universitat de 
Barcelona), nodrida amb les aportacions de 
la Fundació Figueras i del Centre d’Estudis 
Històrics Internacionals (CEHI).

IMATGES INÈDITES de la GUERRA CIVIL 
Exposició del fons d’imatges de l’Agència EFE 
amb més de 150 fotografies, entre d’altres 
de la batalla de l’Ebre i de l’entrada de les 
tropes feixistes a Madrid i Barcelona, així 
com un centenar de texts, entre d’altres de 
Rafael Alberti, Pablo Neruda, Octavio Paz, 
Miguel Hernández, Santiago Carrillo, Ernest 
Hemingway i Teresa Pàmies.

Marina Jinesta, miliciana de la Joventut  Comunista, al terrat de l’Hotel Colom. Plaça Catalunya, Barcelona, juliol de 1936.

MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA
Palau de Mar, Plaça Pau Vila, 3. 08003 Bcn.
Horari: de dimarts a dissabte de 10 a 19 h; 
dimecres de 10 a 20 h; diumenges i festius 
de 10 a 14,30 h; dilluns no festius tancat.
Transport: Bus: 14, 17, 19, 36, 39, 40, 45, 
51, 57, 59, 64 i 157. Metro: línia 4 (estació 
Barceloneta) Tren: RENFE estació de França
Accessos adaptats als visitants amb mobilitat 
reduïda.

©  JUAN GUZMÁN

Catàleg de l’exposició

exp   s
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Josep Mª Pérez Molinos (1921-2004) va pu-
blicar les seves primeres fotos l’any 1935 

a “La Vanguardia”, “La Publicitat” i el “Diario 
Gráfico” de Barcelona. Poc després, l’11 de 
gener de 1937 va sol·licitar l’ingrés a l’Agrupa-
ció de Periodistes (adscrita a UGT) i va ser el 
fotoreporter més jove que va cobrir la guerra 
civil per compte del Departament de Prem-
sa i Propaganda del Comité de Milicies Anti-
feixistes, tant a la reraguarda com als fronts 
d’Osca, Terol, l’Ebre i Madrid; activitat que va 
simultanejar amb col·laboracions a “La Ram-
bla”, “Noticias”,”La Vanguardia” i “Treball” 
(on va entrar en plantilla quan van mobilitzar 
al fotògraf Capella a finals de 1937), i també a 
“Frente Rojo” (òrgan del PCE) a Madrid.

 D’aquest període professional, probable-
ment el millor per les circumstàncies políti-
ques i l’edat de l’autor, només van salvar-se 
uns pocs negatius de la requisa de la policia 
política franquista l’any 1939.

 Detingut després de la desfeta republica-
na, Pérez Molinos va sortir de la presó per 
l’amistat del seu pare -que era del partit dretà 
“Acció Catalana” i funcionari de l’Ajuntament 
de Barcelona des de 1905- amb Joan Caran-
dell, Secretari del Ministeri d’Indústria dels 
vencedors. Igualment per les amistats de son 
pare, va aconseguir acreditar-se com a repor-
ter gràfic del Govern Civil de Barcelona.  I va 
ser d’aquesta manera com  es va donar la 
paradoxa que un comunista camuflat pogués 
treballar de fotògraf del governador Antonio 
Federico de Correa Véglison (un dignatari fei-
xista de qui Pérez Molinos explicava que ana-
va fins a tres mises els diumenges per tal de 
sortir retratat tres vegades a la premsa dels 
dilluns).

 
 Aquesta època terrible, Pérez Molinos la va 
viure informativament des del cor de la bès-
tia, fins que l’any 1942 el Secretari del nou 
Governador Civil Barba Hernández va desco-
brir el passat roig de Pérez Molinos i el va 
despatxar tot seguit. Va tenir molta sort.
  
 Després d’una llarga etapa d’inactivitat  foto-
gràfica, amb la recuperació de la democràcia 
Pérez Molinos va ser “repescat” per l’històric 
dirigent del PSUC Gregorio López Raimundo 
per fer col·laboracions gràfiques a “Treball” i a 
la premsa de CCOO, activitat que va mantenir 
des de 1975 fins poc abans de la seva mort.

 Josep Mª Pérez Molinos va ingressar a la 
UPIFC el 4 de desembre de 1996, amb car-
net de premsa núm. 9612102. L’any 1999, la 
Unió Sindical de les Comissions Obreres del 
Barcelonès va crear un premi de fotografia 
amb el seu nom.

 El 3 de desembre de 2003 el Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya li va atorgar, a proposta 
de UPIFC, la categoria de col·legiat d’honor.

 Poc abans de morir el 12 d’agost de 2004, 
Josep Mª Pérez Molinos va expressar a la fa-
mília la voluntat de cedir desinteressadament 
els drets de reproducció no exclusius de la 
seva obra a les organitzacions a les quals va 
estar vinculat en el decurs de la seva vida: 
PSUC, Comissions Obreres, el Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya i la UPIFC.

 L’exposició “Catalunya en guerra i en post-
guerra” recull les imatges més significatives 
que ha deixat Pérez Molinos per a la memòria 
col·lectiva, i és també un homenatge pòstum 
a la seva tasca professional n

El company
PÉREZ MOLINOS

Portada de L’A 22 (4r Trim 2000). Aquest número conté una entrevista a Josep Ma. Pérez Molinos (UPIFC) i un recull dels principals 
reportatges que s’han conservat d’aquest autor. Continguts disponibles a www.upisindi.cat
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Si bé fins l’any 2002 s’havia reivindicat el re-
torn de la documentació de la Generalitat, 

la Comissió de la Dignitat es va plantejar en 
primer lloc explicar, cosa que no s’havia fet fins 
aquell moment, que la requisa no era un sim-
ple botí de guerra, sinó que formava part d’un 
pla establert des del ministeri de governació 
presidit per Serrano Suñer amb l’objectiu de 
tenir informació del pensament de les perso-
nes per tal de dur a terme una repressió con-
tra tot aquell qui passés per les idees que no 
s’adiguessin amb el “Glorioso Movimiento Na-
cional”, és a dir, amb els principis del pensa-
ment únic de la “España Nacional y Católica”. 
Es va encarregar a Ulibarri, un carlí eminent, 
que  establís un organisme denominat “De-
legación del Estado para la Recuperación de 
Documentos” per requisar tota la documen-
tació que tingués l’enemic a mida que s’anés 
ocupant territori a la república. Aquell orga-
nisme va establir la seva seu a Salamanca, ja 
que el 1937, quan es va crear, els franquistes 
tenien aquella ciutat castellana com a capital, 
que després traslladarien a Burgos. 

 La requisa va començar l’estiu del 1937 a 
Euskadi i Astúries i el 1938 es va iniciar a 
Catalunya amb l’ocupació de Lleida i el Baix 
Ebre. Després es completaria en la darrera 
ofensiva del 1939. El 26 de gener, els equips 
de requisa del front entraven amb les tropes a 
Barcelona, i el dia 28 ja era ací tot el personal 
d’aquell organisme requisador, amb Ulibarri 
al cap, amb un total d’una cinquantena de 
persones més cinquanta més d’una compan-

yia de requetès de les forces ocupants com a 
reforç per al transport i  requises. Fins el 7 de 
juny es van realitzar a Barcelona uns dos mil 
registres amb un munt de documentació em-
magatzemada en catorze locals que tenien 
requisats a la ciutat. També es va rebre docu-
mentació d’arreu de Catalunya a través d’una 
circular adreçada als ajuntaments, als que 
se’ls demanava que els trametessin la do-
cumentació de l’enemic que tinguessin. Tot 
plegat, el juliol van sortir dotze vagons carre-
gats amb més de cent quaranta-quatre tones 
de documents amb destí a Salamanca, com 
també els dipòsits que hi havia a Vinaròs, Ta-
rragona, Lleida i Igualada, que sumarien en 
total unes cent seixanta tones de pes.

 Darrera deixaven moltes tones més de lli-
bres destruïts dels quals només la DERD 
n’havia portat a la paperera setanta dues to-
nes. En trobar diversos exemplars d’un ma-
teix llibre, seguien el criteri de requisar-ne 
deu i la resta era destruïda.

 Un cap acabada la guerra, s’havien anat 
acumulant al convent de San Domingo de 
Salamanca, a més de la documentació basca 
i catalana, la valenciana, madrilenya, andalu-
sa i la de la resta de territoris ocupats des del 
1937. Per això allí ni es troba documents de 
Castella, Galícia i part d’Andalusia que ocu-
paren els primers mesos de guerra els suble-
vats. Aquella documentació seria processada 
i se’n farien tres milions de fitxes personals. 
Trigarien anys, ja que fins el 1958 no van 

EL PAPERS DE SALAMANCA
La Comissió de la Dignitat, entitat ciutadana a la que estan adherides 
la majoria de forces polítiques i sindicals de Catalunya i el país Valen-
cià, a més d’ajuntaments, entitats de tota mena i ciutadans de Cata-
lunya, es va constituir el 2002 per tal de donar un impuls a la reivin-
dicació del retorn dels documents requisats el 1938 i 39 a la fi de la 
guerra civil amb finalitats repressives. Entre les entitats adherides s’hi 
comta UPIFC SINDICAT de la IMATGE

Cartell de l’exposició República! cartells i cartellistes (1931-1939),
fins a l’11/09/06 al Museu d’Història de Catalunya.

Josep Cruanyes i Tor, membre del secretariat de la Comissió de la Dignitat
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acabar la tasca. En tot aquest procés, però, 
van destruir la major part de la documenta-
ció requisada i només van conservar la que 
es referia als noms de les fitxes com a prova 
del seu pensament per poder documentar els 
informes d’antecedents polítics que es dema-
naven de les persones fitxades.

 Entre la documentació requisada hi havien 
fotografies que van manipular i retallar com 
van voler, ja que la finalitat era identificar a les 
persones, per això els va ser de gran ajut per 
a la repressió el decret que es va fer durant la 
guerra de la sindicació obligatòria que va supo-
sar que es fessin per primer cop carnets amb 
fotografies. Els milers de carnets i fitxes amb 
fotografies que van requisar els van servir com 
a eina de valor inestimable per identificar les 
persones que es plantejaven perseguir.

 Aquell sinistre organisme, que tenia les ofi-
cines a l’edifici del colegio de San Ambrosio,  
va funcionar fins el novembre del 1977, quan 
es va dissoldre, dos anys després de la mort 
de Franco, de que es celebressin les primeres 
eleccions democràtiques i es restaurés el go-
vern de la Generalitat després del retorn del seu 
president legítim de l’exili, Josep Tarradellas. 
En ser tancat el material allí emmagatzemant 
durant els anys de funcionament que era els 
documents, les fitxes, els milers d’expedients 
d’antecedents polítics tramesos i la resta de 
documentació administrativa que havia gene-
rat des de la seva creació a la seva dissolució 
es convertirien en un arxiu de la guerra civil, 
i els funcionaris que havien fet aquella tasca 
policial, en arxivers. La transformació en arxiu 
va ser una maniobra per evitar la reclamació 
de la documentació per part de la Generalitat, 
tal com tramava el director d’aquell organis-
me, Pedro Ruiz de Ulibarri, el gener de 1977, 
abans de ser iniciada la transició democràtica.

 És una mostra de les greus mancances 
de la transició política el fet que fins avui 
no s’hagi procedit al retorn d’un fons docu-
mental requisat pel franquisme amb fina-
litats repressives. És realment greu que la 

democràcia no s’hagi atrevit -i encara pitjor 
si no se n’ha tingut consciència-, que s’hagi 
mantingut aquest acte d’oprobi durant vint-i-
vuit anys que afectava a institucions, partits, 
entitats democràtiques. Per difondre interna-
cionalment aquest problema, la Comissió de 
la Dignitat va emprendre com a primera tas-
ca la recollida d’adhesions de  catedràtics de 
tot el món, que en va aplegat set-centes de 
dues-centes universitats d’arreu. La gran res-
posta demostra la bona acollida que va trobar 
aquesta justa reivindicació.

 La Comissió de la Dignitat es va plantejar 
com a tasca central la reclamació dels docu-
ments de la Generalitat, però també de les en-
titats de tota mena i persones que havien estat  
espoliades i que no s’havia reclamat fins el 
2002.  També es va assumir la tasca d’explicar 
els motius de l’espoli. Fins aquell moment nin-
gú havia explicat que la requisa formava part 
del pla repressiu del franquisme i que no no-
més havia afectat al govern de Catalunya.

 El missatge va ser recollit  i es va fer arri-
bar a la mateixa Salamanca en diversos viat-
ges, el primer dels quals amb dues-centes 
persones el 14 d’octubre del 2002, que van 
començar a tenir resposta positiva per en-
titats i persones d’esperit democràtic, da-
vant la vergonyosa actitud de l’Ajuntament 
salmantí, que va arribar a manipulacions 
indignes com la frase dita el 1936 per part 
d’Unamuno a Millan Astray “vencereis pero 
no convencereis”, davant l’actitud xenòfoba 
d’aquell general de la legió contra catalans i 
bascos en els inicis de la guerra. Utilitzar  la 
frase contra els qui reclamaven la fi d’aquell 
acte d’oprobi fet pels franquistes demostra 
l’absoluta manca dels mínims principis i for-
mes democràtiques i de l’absoluta manca 
d’escrúpols ni moralitat.

 El ressò popular que va tenir la Comissió de 
la Dignitat a Catalunya i el País Valencià i també 
a la resta de l’Estat li va donar un prestigi que 
va canviar el debat polític que hi havia hagut 
fins aquell moment i es posà en el centre de la 

Portada de Carles Fontseré (UPIFC) per al número especial de L’Agenda de la Imatge dedicat als papers de Salamanca (Núm. 29 - 3r trimestre 2002)
Continguts dispoibles a www.upisindi.cat
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discussió les causes de l’espoli i la necessitat 
d’una restitució als vençuts amb els que les 
institucions democràtiques estaven en deute.

 El pas definitiu pel retorn es va donar amb 
el canvi de la configuració política després de 
les eleccions de 2004. Va ser el compromís 
que el govern de l’estat va assumir de resoldre 
el conflicte arran d’una proposició no de llei 
plantejada per les forces polítiques catalanes 
al congrés dels diputats el juny del 2004. El 
resultat va ser el nomenament d’una comissió 
tècnica formada per catorze persones d’arreu 
de l’estat, de la que cinc n’eren catalanes, 
que va dictaminar el desembre d’aquell any 
l’origen de l’espoli i la justícia del retorn des 
d’un punt de vista arxivístic, històric i jurídic. 
Això va comportar que la ministra de cultura 
es comprometés a fer efectiu el retorn.

 En els mesos posteriors es va iniciar la ne-
gociació de la llei de retorn, que es va tancar 
l’abril d’aquell any en la que es reconeixia per 
primer cop la legitimitat de la Generalitat com 
a Govern de Catalunya establert en el període 
republicà i restablert després del franquisme 
el 1977, abans que es proclamés la nova 
constitució del 1979. Aquella legitimitat  pre-
constitucional li atribuïa el dret de recuperar 
l’arxiu institucional que li va arrabassar el fran-
quisme. Com a Govern de Catalunya rebria 
tots els documents requisats allá l’any 1938 
i 1939 que eren també de partits, sindicats, 
entitats de tota mena i particulars. Un cop re-
buts aquests fons, la Generalitat procedirà a 
retornar a entitats i particulars a qui se’ls ha-
via requisat els seus arxius i que en demanin 
la restitució. La llei també preveia que el mi-
nisteri retornaria els arxius espoliats a entitats 
i persones de la resta de l’estat. Aquesta llei, 
que va ser aprovada el 17 de novembre de 
2005, va suposar un acte històric de restitució 
d’un acte criminal comès pel franquisme de 
requisa massiva d’arxiu per utilitzar-los com 
a font de dades personals per a la repressió 
política.  Amb això es feia un acte de restitució 
a Catalunya en reconèixer el dret de recupe-
ració del conjunt del que s’hi havia espoliat, 

la dignitat del seu govern legítim, la Genera-
litat, i un acte de reconeixement públic i de 
dignitat de les persones i entitats espoliades. 
La Llei, en el preàmbul, conté per primera ve-
gada en una llei feta per les corts espanyoles, 
una condemna explícita, clara i sense embuts 
d’un acte de repressió franquista. 

 Després de l’aprovació de la llei, es va ini-
ciar el retorn amb el fons de documents de 
l’arxiu de la Generalitat perquè ja havia estat 
classificat i microfilmat. Ara s’està en la part 
més important del procés que és la identifi-
cació de la resta dels fons requisats a entitats 
i particulars, que inclou tant documents, lli-
bres, fotografies, cartells, tampons, banderes 
i altra mena d’objectes que en conjunt fa un 
volum que més que com a mínim triplica el 
volum del que s’ha retornat. El que resta és 
important en volum com també des del punt 
de vista de la riquesa de la documentació i 
perquè representa la restitució dels ciutadans 
i ciutadanes d’aquest país. Un cop identificats 
aquests fons i digitalitzats, es lliuraran a la Ge-
neralitat, que els farà públics obrint un termini 
en què les persones i entitats que hi tinguin 
documents els podran reclamar, complint així 
l’objectiu bàsic i essencial de la reivindicació 
del retorn. Fins ara ja hi ha moltes persones i 
entitats que n’han demanat el retorn. Per citar-
ne algunes, la CNT, la UGT, el CASCI, l’ERC, el 
PSUC, Josep Pàmies o els hereus de Nicolàs 
Capo, Rovira i Virgili i Jaume Aiguadé, i darre-
rament la comunitat Jueva de Barcelona.

 El camí que queda per recórrer és el més 
important i delicat del procés i s’haurà d’estar 
amatent perquè es faci correctament, supe-
rant els entrebancs que puguin sorgir. He 
de dir que des de la Comissió de la Dignitat 
sempre s’ha tingut present que  l’objectiu bà-
sic a assolir era  la restitució dels documents 
als particulars, ja que entenem que és bàsic 
que des de les institucions públiques es facin 
actes de restitució i de reconeixement de les 
persones que van patir la repressió del fran-
quisme, encara que sigui trenta anys després 
de la mort del dictador n

Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. 26/02/39

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. 
Departamento de Ediciones
y Publicaciones

 Se advierte a todos los fotograbadores, 
imprentas y editoriales de Barcelona, que 
por virtud de la presente orden quedan obli-
gados a entregar en el plazo más breve po-
sible todos los clichés montados que hayan 
servido para hacer propaganda, por medio 
de ilustraciones de libros o cualquiera otro, 
durante la dominación roja en esta ciudad.

 La referida entrega ha de hacerse en los 
locales de este Servicio Nacional de Pro-
paganda, situados en la Gran Vía Diagonal, 
442 bis (almacén).

 Todos los fotógrafos profesionales, repor-
teros y personas particulares que hayan to-
mado fotografías de actos oficiales o de vida 
pública desde el 18 de julio de 1936, hasta 
la actualidad, deberán entregar los negativos 
y copias de los mismos de que dispongan 
en el Servicio Nacional de Propaganda, ins-

talado en la Gran Vía Diagonal, Nº 442 bis, 
1º, Departamento de Plástica, Sección de 
Fotografia.

 Toda falta en el cumplimiento de esta 
orden se considerará como desafección al 
Movimiento Nacional.

Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. 03/03/39

SERVICIO NACIONAL DE PROPAGANDA
Departamento Nacional de Cinematografía 

 El Departamento Nacional de Cinemato-
grafía ordena a los poseedores de toda clase 
de películas (positiva o negativa) de propa-
ganda roja envíen a sus oficinas, Avenida del 
Caudillo número 556, relación jurada de las 
que posean, procediendo ya, a medida que 
los medios de transporte lo permitan, a en-
tregar las películas en dichas oficinas. Este 
Departamento espera que la orden sea cum-
plida, y advierte la responsabilidad en que 
incurren los contraventores u ocultadores.

Barcelona, 27 de febrero de 1939
III Año Triunfal.
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EL SINDICAT DE DIBUIXANTS
PROFESSIONALS

E l Sindicat de Dibuixants Professionals (SDP) 
va ser hereu de l’Associació de Cartellistes 

de Barcelona, que naixeria paral·lela a la Re-
pública del 1931. El 1933 es va formar el SDP 
amb Helios Gómez al capdavant com a presi-
dent. Malgrat la majoria dels seus membres es-
taven afiliats a l’anarquista CNT (Confederació 
Nacional del Treball), se’n va votar l’adhesió a 
la UGT (Unió General de Treballadors) socialis-
ta. Provisionalment, la seu de l’entitat va ser el 
domicili particular de Gómez.

 El 1936, després dels primers dies de ju-
liol en què es va sufocar l’alçament militar a 
Barcelona, el SDP es va instal·lar al confis-
cat palau del marquès de Barberà. Eren els 
primers dies revolucionaris de la guerra civil 
espanyola.

 El primer comitè revolucionari del SDP es 
va constituir amb els dibuixants Alloza, Barto-
lí, Bofarull, Martí-Bas, Tona i Fontseré, entre 
d’altres. El SDP va patir canvis i discussions 
que no eren alienes a d’altres formacions po-
lítiques durant la guerra, es va militaritzar per 
pròpia iniciativa i va passar a formar part de 
les Milícies Antifeixistes de Catalunya, per la 
qual cosa cada dibuixant cobrava dues pes-
setes diàries com qualsevol altre milicià. El 
material de feina del SDP s’aconseguia a tra-
vés de donatius i confiscacions. Així mateix, 
organismes com el Comissariat de Propagan-
da de la Generalitat de Catalunya, dirigit per 
Jaume Miravitlles i els propis partits, abastien 
el sindicat.

PINTURES DE GUERRA
Dibuixants antifeixistes a la Guerra Civil Espanyola

 
 Es calcula que el SDP te-

nia un nombre aproximat de 
1.800 membres, la majo-

ria del camp publicitari, 
encara que entre les 

seves files hi havia 
caricaturistes, 

humoristes 
gràfics i 

h i s -

torietistes de totes les tendències polítiques 
d’esquerra, tant de partits com de sindicats. 
Tots plegats van realitzar decoracions d’actes 
públics i mítings, retrats i pancartes, encara 
que la seva especialitat era el cartellisme. El 
SDP també rebia encàrrecs de partits i sindi-
cats, i els cartells unitaris (UGT/CNT, etc.) es 
van materialitzar per iniciativa dels mateixos 
dibuixants, afectant això fins i tot la varietat ti-
pogràfica dins d’una mateixa obra.

 El fotomontatge i el collage fotogràfic van 
estar molt limitats, principalment per la man-
ca de mitjans, i quant a l’elaboració de car-

tells, es va dur a terme mitjançant mètodes 
d’urgència, substituint la pedra litogràfi-

ca per planxes de zinc. També es va 
pintar propaganda antifeixista a 

sobre dels vagons de tren que 
recorrien Catalunya i l’Aragó. 

Decorats en base a la in-
fluència gràfica soviè-

tica, les primeres 
composicions 

eren total-
ment es-

pontà-

nies, i van ser iniciativa 
del sindicat.

 No només es van fer cartells 
a Catalunya; cada organització te-
nia els seus propis dibuixants i es cal-
cula que es van elaborar més de 3.000 
cartells diferents al llarg dels tres anys de 
guerra en tot el territori republicà. Tot això 
sense tenir en compte la realització de car-
petes de dibuixos, postals i diaris de guerra 
il·lustrats, dels quals a tota la zona republi-
cana se’n calculen més de 500, molts d’ells 
impressos en ciclostil. El SDP va continuar 
amb l’edició de revistes populars requisades 
des del juliol del 36, com les satíriques “Pa-
pitu” i “L’Esquella de la Torratxa”, cadascuna 
amb la seva línia ideològica i els seus propis 
dibuixants.

 A partir del 1938 i després dels “succes-
sos de maig” de Barcelona, les sigles SDP 
van desaparèixer dels cartells. Les diferèn-
cies ideològiques, la contrarrevolució, la mi-
litarització obligatòria i el declivi de la guerra 
van esquitxar el sindicat. Cada organització 
duria a terme la seva pròpia propaganda o 
bé n’aniria a càrrec del govern ja instal·lat a 
València. L’edició de carpetes de dibuixos es 
va interrompre també per aquelles dates.

 El SDP no va ser l’únic organisme o sin-
dicat de dibuixants atrafegat en tasques de 
propaganda gràfica, però sí el més actiu i 
nombrós. Altres entitats semblants van ser: el 
Sindicato de Profesionales de las Bellas Artes 
de Madrid (UGT), la secció d’arts plàstiques 
de les JSU de Madrid (La Gallofa), el Sindicat 
Únic de Professionals Lliberals de Barcelona 
(CNT), el Front Únic de Dibuixants de Bar-
celona (UGT-CNT), la Cèl·lula de Dibuixants 
del PSUC, l’Asociación de Obreros Litográfi-
cos de Madrid (UGT), el Sindicato Único de 
Industrias Gráficas de Madrid (CNT), el Taller 
de la Alianza de Intelectuales Antifascistas de 
Madrid, el Sindicato de Profesionales Libres 
de las Bellas Artes de Valencia (CNT) i el Ta-
ller de Cartelistas de la CNT de Valencia n

Fragment del text de Miguel Sarró, “Mutis”, traduït al català amb llicència  “creative commons” per Òscar Castaño

l  ibresl
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© PILAR AYMERICH (UPIFC)Carles Fontseré (UPIFC) retratat al seu estudi. Pla del Estany (Girona)

CARLES FONTSERÉ

Carles Fontseré va participar activament 
en el Sindicat de Dibuixants Professio-

nals (SDP), essent-ne un dels membres més 
joves. Molt influït per Helios Gómez, va rea-
litzar cartells i il·lustracions per a diverses 
organitzacions polítiques, principal-
ment la CNT, la FAI i el POUM, 
i juntament amb Francesc 
Nel·lo va pintar a la mane-
ra soviètica els vagons de 
tren que circulaven per 
l’Aragó llibertari. Poste-
riorment, Fontseré va 
haver d’incorporar-se a 
les Brigades Internacio-
nals com a combatent, 
i d’allà va passar a la 
DECA o DCA (Defensa 
Contra Aeronaus), per 
a la qual també va fer 
cartells. Va passar pels 
camps de concentració 

francesos i després va poder dedicar-se a 
la il·lustració i la realització d’historietes a 
França. A continuació es va exiliar a Mèxic, 
on va treballar en el camp de l’escenografia 
al costat de l’humorista Cantinflas i el 

cantant Pedro Infante. Pintor i 
il·lustrador, Fontseré va seguir 

col·laborant amb la CNT 
i en exposicions sobre 
anarquisme i guerra civil, 
confeccionant cartells 
almenys fins al 1986. 
Va retornar de l’exili el 
1973, viu a Girona i se-
gueix escrivint les seves 
memòries, els primers 
volums de les quals són 
“Memòries d’un carte-
llista català, 1931-39” 
(Pòrtic, 1995), i “Un 
exiliat de tercera” (Proa 
memòria, 1999) n
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voleu ser-ne part, envieu un correu electrònic 
a upifc@menta.net o truqueu el setembre al 
sindicat en horari d’oficina i deixeu el vostre 
nom. Sereu puntualment convocats/des” n

NOVA ETAPA AL COL·LEGI DE PERIODISTES

©  JORDI PLAY (UPIFC)Pilar Aymerich (UPIFC) en el moment de rebre la Creu de Sant Jordi.

Josep Mª Huertas Claveria va ser elegit degà 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya 

(CPC) el passat 15/05/06, amb un 54,69 % 
dels vots emesos front al 43,32% obtingut 
per la candidatura de Pilar Antillach.

 Es tanca així la crisi oberta amb la dimissió 
del degà Sebastià Serrano el 27/12/05, tot just 
15 dies després d’haver sortit electe per un es-
tret marge de vots front a la primera candida-
tura d’Antillach. La renúncia de Serrano, sense 
haver pres ni tan sols possessió del càrrec, va 
crear una situació sense precedents al CPC i 
va obrir pas a una cadena de dimissions en la 
Junta de la demarcació de Barcelona que van 
forçar la convocatòria de noves eleccions.

 En nou degà, Josep Mª Huertas (Barce-
lona, 1939), és un periodista amb 42 anys 
d’experiència. Des de 1964 ha treballat als 
diaris El Correo Catalán, Tele/eXpres, El Pe-
riódico, Diari de Barcelona i La Vanguardia, i 
ha dirigit diverses publicacions no diàries. És 
autor i co-autor de nombrosos llibres sobre 
Barcelona, moviment obrer, joventut, perio-
disme i costums socials. Ha obtingut nom-
brosos premis, entre els quals s’hi compten 
la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona 
(1998), el Premi d’Honor de Comunicació de 
la Diputació de Barcelona (2001) i el guardó 
Ofici de Periodista (2004), atorgat pel Col·legi 
de Periodistes en reconeixement i respecte 
per la seva trajectòria professional.

P er acord del Consell Directiu del passat 
16/05/06 s’ha creat la Secretaria d’Acció 

Cultural del sindicat sota la responsabilitat 
de la companya Pilar Aymerich. L’objectiu és 
impulsar la política sindical en aquest àmbit, 
fent visible el potencial creatiu i documental 
dels afiliats i afiliades en el camp de la imat-
ge, mitjançant exposicions i la participació en 
projectes promoguts per diferents institucio-
ns, així com de propis.

 Pilar Aymerich Puig va estudiar Teoria i 
pràctiques fotogràfiques en els “Estudios Ra-
phael” (França) i va començar l’exercici pro-
fessional a Londres l’any 1965. Des de 1968 
ha desenvolupat la seva carrera de fotògrafa 
freelance a Barcelona. Autora de més de 30 
llibres i de 60 exposicions fotogràfiques na-
cionals i internacionals entre 1975 i 2006, és 
membre del Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya des de 1991 i ha format part de la seva 
Junta de Govern en els períodes de 1997 a 
2001, participant a la Comissió de Cultura, 
i de 2001 a 2005 com a responsable de la 
Comissió de Periodisme Solidari, etapa en 
què l’esmentada comissió va rebre la Men-
ció Especial Mitjans de Comunicació del XVI 
Premi Solidaritat 2002, atorgada per l’Institut 
de Drets Humans de Catalunya per la seva 
destacada actuació en defensa dels Drets Fo-
namentals

 Membre de UPIFC des de 1996  i vocal 
del seu Consell Directiu des del 8 de maig 
de 2001, va ser reelegida pel càrrec el 30 
de març de 2004. En aquest període, Pilar 
Aymerich ha representat l’entitat en nombro-
síssimes ocasions i ha comissariat totes les 
exposicions conjuntes CPC - UPIFC.

 El 12 de juliol de 2005, el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya va atorgar-li la Creu de 

Sant Jordi en reconeixement de la seva tra-
jectòria cívica i cultural.

 Pel que fa a la nova Secretaria (SAC), Pilar 
la defineix així:

 “Molts companys i companyes hem lluitat 
sempre perquè el món de la imatge, i sobre-
tot de la fotografia documentalista,  formés 
part dels corrents culturals que conformen 
la creació en el nostre país. Crec que és el 
moment que el nou sindicat de la imatge 
dediqui una part dels seus esforços a fer 
més visibles els treballs dels afiliats i de les 
afiliades i a crear un corrent d´opinió i de 
debat sobre la nostra professió com a mitjà 
d´expressió.

 Sovint es fa difícil mostrar la feina dels pro-
fessionals individualment, pels imperatius 
quotidians, o per manca de temps, de sala 
d’exposició o de pressupost; mentre que si 
ho fem col·lectivament, a partir de temes i 
conceptes compartits, resulta més fàcil i po-
dem donar una visió més àmplia i completa 
del moment fotogràfic que vivim.

 En aquest sentit, els membres de la Secre-
taria d’Acció Cultural es comprometen a ac-
tuar amb compromís i rigor professional.

 D’entre les activitats que podem fer de tant en 
tant, a part de les exposicions i la presència als 
mitjans de comunicació com a grup d´opinió,  
assenyalaria les reunions informals entre no-
saltres, per a passar-nos-ho bé i contrastar els 
corrents estètics i la situació del fotoperiodis-
me actual, així com xerrades i/o seminaris amb 
persones referencials de la fotografia que fan 
estada a Barcelona i que ens poden aportar 
informació i nous punts de vista dels vessants 
tècnics, professionals i sindicals.

CONSTITUÏDA LA SECRETARIA D’ACCIÓ CULTURAL

 L’octubre es farà una primera reunió 
d’afiliats/des que estiguin interessats/des a 
participar-hi, per tal de recollir propostes i 
organitzar-ne el funcionament de la SAC. Si 

notí©ies
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 D’aquesta manera el, CPC -que fa de pal 
de paller de tota la professió periodística- re-
cupera el pols després de mig any de paràlisi. 
Així doncs, per acord de la seva Junta de Go-
vern de 26/06/06, es va aprovar la constitu-
ció de les següents comissions de treball i els 
seus responsables:
 
n Comissió d’Afers Col·legials, Formació i 
Admissions
copresidència: Enric Frigola i Bernat Capell 
n Comissió de Cultura
copresidència: Àngels Barceló i Maria Favà 
n Comissió de Defensa i Ètica Profesional
copresidència: Eduard Sanjuán i Julià Castelló
n Comissió de Mitjans Públics 
copresidència: Pilar Antillach i Montserrat Melià
n Comissió de Gabinets de Comunicació 
presidència: Pilar Casanova
n Comissió Coordinació de Demarcacions i 
Periodisme de Proximitat 
copresidència: Narcís Genís i Ramon Mesull 
n Comissió de Precarietat 
presidència: Josep Maria Huertas
n Comissió d’Estatuts del Col.legi 
copresidència: Josep Carles Rius i Salvador Cot 
n Comissió de Nous Mitjans 
presidència: Enric Sierra 

 En la mateixa reunió de la Junta de Govern 
també s’aprovaren els noms dels represen-
tants d’aquesta a diverses comissions mixtes 
i organismes en els quals el Col.legi participa.

n Comissions mixtes amb les universitats 
Josep Carles Rius
n Comissió Mixta amb el CAC 
Pilar Antillach, Julià Castelló, Enric Frigola i 
Montserrat Melià
n Foro de Periodistas 
Carmen Umbón
n Relacions amb la FAPE 
Josep Maria Cadena
n Comissió quadripartita amb el CIC, el CAC i 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
Josep Martí Gómez
n Cens de Fotògrafs/es 
Juan Guerrero (UPIFC)

 Igualment, cal destacar que l’Assemblea 
General Ordinària del Col·legi, celebrada el 
29/06/06 a Barcelona, va aprovar per una-
minitat la liquidació de l’exercici 2005, així 
com el pressupost d’enguany, que restaven 
pendents per motiu de la crisi.

 Tot i que els periodistes són un col·lectiu ple 
de rareses, ni als col·legiats més desinforma-
ts se’ls escapa que l’Assemblea General és 
estatutàriament el màxim òrgan decisori de 
l’entitat; raó per la qual l’absència d’oposició 
s’ha d’interpretar com “la prueba del algo-
dón” de la superació de passades divergèn-
cies.

 Des de UPIFC Sindicat de la Imatge -és a 
dir, des d’una perifèria sindical molt vincu-
lada al CPC per 12 anys ininterromputs de 
col·laboració mútua i acreditacions comu-
nes pel que fa al braçal de premsa- saludem 
aquesta disposició a fer pinya en un man-
dat que, previsiblement, haurà d’afrontar les 
conseqüències del que el mateix Col·legi ha 
impulsat amb la proposició de llei coneguda 
com de “l’Estatut del periodista professio-
nal”, actualment admesa a tràmit en el Con-
grés dels Diputats, en el supòsit que aquesta 
proposició presentada pel grup parlamentari 
d’Izquierda Unida- IC Verds finalment pros-
peri.

 L’esmentada proposició de llei reconeix 
l’existència de les molt desprotegides figures 
del “periodista freelance” i del “col·laborador 
a la peça”, tot i que sense precisar-ne gran 
cosa. En aquest sentit, val a dir que les per-
sones que treballen en aquestes condicions 
(invisibles pel que fa a drets, sense capaci-
tat de negociació col·lectiva, i amb un elevat 
nivell de desprotecció social consegüent a 
l’exercici d’una activitat desregulada) viuen 
en un dels pitjors forats negres de la galàxia 
de la precarietat a la premsa n

Josep Ma. Huertas Claveria en el decurs de la seva conferència “La fotografía sota el Franquisme” pronunciada el passat 04/05/06
en el Centre Excursionista Puigcastellar. Santa Coloma de Gramenet
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Tot sembla indicar que un dels anhels i 
aspiracions més importants del movi-

ment per a la recuperació de la Memòria 
Històrica i Democràtica de Catalunya i de 
tots els homes i dones que van lluitar durant 
la República i la dictadura per a la legitimi-
tat democràtica, la justícia i la llibertat, s’ha 
esfumat. El Memorial Democràtic, institució 
impulsada per la Generalitat de Catalunya, i 
recolzada des de fa anys pel teixit associatiu, 
que s’havia de crear amb la fi de rehabilitar 
la injustícia existent des de la mort del dic-
tador i durant els més de 23 anys de govern 
de CiU, no veurà la llum dintre d’aquesta le-
gislatura.

 Una vegada més, els interessos partidistes i 
els tacticismes polítics han pogut més que els 
interessos generals de la ciutadania: el Me-
morial democràtic no ha estat aprovat en el 
Parlament de Catalunya, tot i que els partits 
democràtics i d’esquerres comptaven amb la 
majoria necessària –exceptuem el PP, partit 
que no ha reconegut el dret de les víctimes 
del règim, ni té la intenció de fer-ho.

 Entenem que s’ha passat per damunt de 
la voluntat i les expectatives socials i que 
s’han posat en primer terme els interessos 
partidistes, sense haver pogut o volgut arri-
bar al consens necessari capaç de donar 
satisfacció a un desig que porta pendent 
més de 31 anys: el reconeixement a les víc-
times de la dictadura totalitària franquista de 
la seva condició de defensores i defensors 
de la legalitat republicana i de les llibertats 
nacionals de Catalunya, i de la seva poste-
rior lluita, en les més dures condicions de 
repressió, per la democràcia i les senyes de 
identitat del nostre país, juntament amb la 
resta de nacionalitats i regions de l’Estat es-
panyol.

 Es pot argumentar que, després de les im-
minents eleccions, aquesta Llei es reprendrà 
per a la seva aprovació, però ningú sap ni la 
composició exacta del Parlament, ni, encara 
menys, la composició del proper Govern. El 
que si sabem, i aquesta és la realitat, és que, 
d’aquí a aquesta futura concreció –eleccions 
i govern-, moltes i molts dels que esperaven 
amb esperança aquesta primera experiència 
a nivell de l’Estat espanyol de reconeixement 
moral i material de les víctimes de la barbàrie 
totalitària franquista, ja no estaran amb no-
saltres i que les seves esperances acabaran 
enterrades amb elles i ells.

 Les entitats que treballem per a la recu-
peració de la Memòria Democràtica, per 
a la seva difusió i actualització, desitgem 
manifestar el nostre absolut desacord amb 
l’actitud d’aquells que, tenint la possibilitat de 
ser conseqüents amb les seves declaracions, 
han optat per consensuar la possibilitat de 
recuperar per a la Història tants i tantes ciu-
tadans i ciutadanes de Catalunya i han negat, 
així, a les generacions vinents el reconeixe-
ment de part del seu propi passat.

 Per la nostra part, seguirem, com no podria 
ser d’una altra manera, lluitant per a que la 
Llei del Memorial democràtic sigui una reali-
tat el més aviat possible n

ENTITATS ADHERIDES: 
n Dones del 36  n Associació per al Memorial Democràtic 
dels Treballadors de la SEAT  n Associació del Pont de la 
Llibertat de l’Hospitalet Antifranquista n Associació per 
a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat 
n Associació Enrique Lister n Fundació Pere Ardiaca
n Fundació Nous Horitzons n CJC-Joventut Comunista
n Foro para la Defensa de la Tercera Edad  n Historaula

LA INJUSTA FRUSTRACIÓ DE LA
LLEI DEL MEMORIAL DEMOCRÀTIC

última h    ra     

Coordinadora per a la Memòria Històrica i Democràtica de Catalunya - Barcelona, 6 de juliol de 2006






