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les claus del dia 
DIUMENGE, 11 D’OCTUBRE DEL 2015 ara   

EL TNC HA ESTRENAT Només són 
dones. Carmen Domingo ha guionat 
històries reals de dones torturades 
o assassinades pel franquisme, Car-
me Portacelli n’ha fet una direcció 
esplèndida, Míriam Iscla broda els 
papers, acompanyada d’una esplèn-
dida Sol Picó que hi posa el cos i de 
Maika Makovski, que hi posa la mú-
sica i l’ànima. És una obra dura. Du-
ríssima. No tant, però, com ho va ser 
el franquisme, en complicitat amb 
capellans i monges, amb tantes do-
nes menystingudes, obligades a se-
parar-se dels fills, coaccionades fí-
sicament i moralment. Assassina-
des. En surts emocionat per la belle-
sa de l’espectacle. I en surts molt 
emprenyat.  

 Ja al carrer recordes que part del 
franquisme perdura, no només el 
sociològic, el real. No només el sim-
bòlic, la vergonya de carrers i està-
tues dedicades a aquest criminal. Hi 
ha fills de franquistes manant que 
no s’han penedit mai de les aberra-
cions dels pares, fins i tot les ne-
guen. O, pitjor, se n’enorgulleixen. 

I per sortir del fàstic que provoca 
recordar-ho celebres que aprofitant 
els 75 anys de l’afusellament de 
Companys i els 40 de la mort de 
Franco hi hagi iniciatives enèrgi-
ques per jutjar els crims del fran-
quisme. Recordem-ho: mai no han 
sigut jutjats. Ens van fer creure que 
aquesta mena de mig perdó mig 
oblit portaria concòrdia. I no. Me-
mòries com les de les dones de 
l’obra de teatre mereixen justícia, ni 
que sigui justícia poètica. Tenim el 
deure d’empaitar els culpables i els 
seus còmplices fins que els caigui la 
cara de vergonya. Que no ens fallin 
mai ni la memòria ni la valentia: la 
memòria valenta és la creu dels cri-
minals que es van creure que podi-
en comprar silencis. I no. 

Memòria digna 
contra els crims 
del franquisme

IAQUÍ

Margot Wallström (@margotwallstrom) 
Ministra d’Afers Estrangers de Suècia 
“Atac horrible i mortal a manifestacions  

a Turquia. Aquests atemptats estenen  
la por al país i obstaculitzen el seu  

desenvolupament democràtic” 
 
 

Nicola Fratoianni (@NFratoianni) 
Diputat de Sinistra Ecologia e Libertà  

al Parlament italià 
“Bombes a Turquia contra els manifestants per 
la pau i els kurds. Erdogan s’indigna, però conti-

nua reprimint els que lluiten contra #ISIS” 
 
 

Anna Bosch (@annabosch) 
Corresponsal de TVE 

“Trist i inquietant veure com Turquia 
desfà el camí de la pacificació.  

Turquia, pont, refugi i conflicte alhora” 
 
 

Sergio Maydeu (@maydeuO) 
Analista de relacions internacionals 
“Turquia, Síria, el Líban, Israel, l’Iraq,  

Palestina i el Iemen. El Pròxim Orient viu  
el seu pitjor any en molt de temps. I tot sembla 

indicar que anirà a pitjor” 
 
 

Anna Gabriel Sabaté (@AnnaGaSabate) 
Diputada electa al Parlament (CUP) 

“Un país nou, la República que volem construir, 
ha de repensar les seves relacions amb Turquia. 

La democràcia es diu Kurdistan 
#AnkaraBombing” 

 
 

Salvador Cardús (@salvadorcardus) 
Sociòleg  

“Rajoy diu que la gent necessita certituds. 
Doncs que prengui nota d’una certesa: 

Catalunya serà independent” 
 
 

Joaquim Nadal (@quimnadal) 
Exdirigent del PSC  

“L’abraçada de Raimon i Ximo Puig, de  
les poques coses que reconcilien amb la política. 

Política de fets des de la normalitat” 
 
 

Francesc Vilallonga (@vilallongapac) 
Director del grau de cinema i TV a la URL 

“La baixa de @quimnadal del PSC és d’un  
extraordinari simbolisme. És el final definitiu 

de qualsevol via catalanista dins el partit” 
 
 

Josep A. Duran i Lleida (@DuranLleida) 
President del comitè de govern d’Unió 
“Quina vergonya! Pendents de la veritat  

del possible boicot a la línia de l’AVE i el govern 
del PP barallant-se amb els Mossos” 

 
 

Pilar Carracelas (@pilarcarracelas) 
Periodista 

“Déu meu, @AdaColau ha endarrerit una  
setmana l’encesa de llums de Nadal per  
estalviar energia. Què serà de nosaltres” 

 
 

Enric Morist (@emorist) 
Coordinador de la Creu Roja a Catalunya  

“Cap tanca de filferro, ni cap barrera, ni  
cap exèrcit aturaran la determinació d’uns 

pares per portar els seus fills a un lloc segur.  
#benvingutsrefugiats”

vist 
altwitter

CARLES CAPDEVILA

DIRECTOR

director@ara.cat   
Twitter: @carlescapde

LA TRIA DEL DIRECTOR 

Al dossier d’avui us oferim una 
acurada anàlisi en 14 aspectes de 

la figura de Lluís Companys i, al 
llarg de tot el diari, recollim el seu 
pensament en 20 fragments de 

discursos o entrevistes  
  

Okupes clàssics i okupes... 
professionals. Localitzen pisos de 
bancs, en canvien el pany i lliuren 

les claus a canvi de diners. Ho 
teniu en un magnífic reportatge 

de l’Enric Borràs P. 28-29

pareumàquines
ÀLEX GUTIÉRREZ (@ALEXGUTIERREZM)

Una portada abriga les notícies que embol-
calla, però alhora pot despullar un diari sen-
cer. Ho dic per la primera pàgina d’aquest 
dissabte de l’Abc, en la qual es comenta la re-
baixa de la qualificació del deute català per 
part de Standard&Poors. El grafisme mos-
tra una mà dipositant un vot en una urna, 
però que un cop supera l’obertura va que-
dant trinxat, com en una màquina de des-
trucció de documents. Eloqüència pura so-
bre l’estima que té l’Abc al vot, símbol mà-
xim de la democràcia: si una agència de qua-

lificació pot convertir l’expressió d’una societat en confeti, potser hi ha un 
problema sistèmic que caldria denunciar. No és el cas. L’editorial es limi-
ta a dir que la CUP concep la independència “com un estable on recloure 
Catalunya per aïllar-la de la Unió Europea, de la democràcia liberal, dels 
valors de la modernitat i del camí del progrés”. Sí, ho han llegit bé, això 
defensa l’Abc, del qual podríem rescatar unes quantes portades ben mo-
dernes, democràtiques i progressistes, de fa ja algunes dècades. En una 
altra galeria de la caverna destaca la peça de La Razón “Tamayazo a la CUP 
per investir Artur Mas”. La comparació sembla estrafeta: allà es va trac-
tar de dos trànsfugues acusats d’estar untats immobiliàriament, aquí –si 
atorguem credibilitat al tema– es tractaria de facilitar la investidura amb 
uns vots prestats. En tot cas, a aquestes altures, jo ja em conformo amb una 
sola cosa: que deixin d’atribuir frases a Churchill que no va dir mai. En 
aquest cas, l’article li penja la sentència “La política és l’art del que és pos-
sible”, que va ser pronunciada per Otto von Bismarck (tot i que també 
s’atribueix a Maquiavel i Aristòtil). De debò: com va dir Churchill, “una 
consulta a Google et pot estalviar una errada absurda”.

L’‘Abc’ trinxa en portada  
els vots del 27-S

DILLUNS, 12

El 14 de març del 1937 el president Companys va participar a la Mo-
numenal de Barcelona en un míting de solidaritat amb Madrid, as-
setjada per les tropes franquistes. “¡Madrileños!, Cataluña os 
ama...”, va proclamar. Aquell mes es lliurava una forta batalla a l’en-
torn de Madrid, amb una ofensiva de les tropes feixistes, amb el su-
port d’unitats italianes, contra la veïna Guadalajara amb l’objectiu 
de forçar la caiguda de la capital espanyola.  

En solidaritat amb  
el poble de Madrid


