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perülosa, perque hi ha- coses que no s'han
doblidar, almenys no s'han doblidar, enca-
ra, p.Fque aqueix oblit comportaria I'acccp-
tació el 'unes idees, d'uncs regles, que s'oposen
als drcts més elerneutals (le I'home que as-
pira a formar un món més just i més lliul).~,··
Sortosament, encara resten hornes que no
velen oblidar i a dos d 'aquests humes devern .
1111Ilíbre que bama d'alC;ar-seco¡nun dels, ..

- testirnonis més autñntics {le la tragádia san-
gonosa de la nostra guerra. Aquests hom s

. són franceses i es eliueü' Pierre Broué i
Emile Témime i a l'any 1936 tenien uomés
deu anxs. El llibre publicar en elos volurns
I'any Hi51, en francés, es ·dill: "La rrvolu-
don et·la Guerre d'Espagne" (Hi ha versió
castellana del "Fondo de Cultura Econó~.
·mica" ele l\1exic de l'any 1962) ..

.Per I'edat i perIlur nacionalitat.vpodríem
suposar que han acarat 'El tema amb una
fredor objectíva i que llurinteres per ·la ..
guerra dBspanya només se'ls ha despertar
per ganes de contribuir, amb la seva in ves-
tigacíó, a fornir de dades els fets histories.
Mes, si bé és cert que. han tractat d'ésser

Aleshores la. senyora es va alarmar. . objectíus, . en apropar-se a tora mena. de
documents 'i ·testimonis vivents, no 1)0 és

. ~Si. es "aixi, 'senyal -que estas mal'alt.: Tu meny:s que en tot mCHn~J1t han estar del
.~ts.un home jove, i aix{¡ no .pot ser. Cal- costar d'aquells que lluitanen per defensar
dril. que. vegís un .metge; ..j \en .tot cas., el ·la Ilibertat i la justicia. "L'historíadcr per-

. . - Iectatncnt objectiu -ens diuen en la .intro-
millor: .u_.n psicoa nalista .... _ - ..- ducció-> encara DO ha. nascut i aquel! que

Tal dít tal fet En Jaurne va . cOluenC;ar 'es considera que. ho és s'enganya a di rua-
un tractarnen t. psicoanalítico ·1 com si fos teíx, de la rnateixa manera que enganya.

. els altres , __. Nosaltres també, havent "vis-
-. oli , en un. Ilum, Ia senyora -al poc temps .cut" el tema tsc~llit, Iiem, 'tiugut una'-

va :comprovar que el seu marit comen~ava tend.ancia-a prendre partir: -Si bé hern estar,
a ser altra vegada 'YhÓl11~ afe~tnós, assidu, en esperit, al costat ele Ies trinxeres, ens
i enamorar dels :primers temps de lluna hem apartar, DO obstant, cspo'ntariiam':nt,
.de rnel, 1 d'una ruauera cada dia .un:' xic cl'acord arnb els republicana avanc;atsi els

. .. - ..... .. 'socia listes· moderats, l'un, preocupat conl
més perceptible .í accentuada. Estava real- esta per l'organizació i I'eficiáncia, per la .

·ment admiracla de l'exit, i totalmcnt sa-. ·l'elació de forces. en escala .muudial, i arnh
· tisfeta .. Una -sola: cosa la tenia Ul~'"si /es rls comunístrs desidents O els ·simlicalistes

. .:no ·es preocupada, o millol'diria, ene u- revolucíonaris, I'altre, perque pensa, com
Saiut- Just, que "aquells qui fan revolucions :

riosida: el ··seu ma rit, tots els vespres, des-, ·a mitges no. fan alu-a cosa que- cavar. la
Iprés· de. sOI~ar_-d';s del· primer. día· del ptopia tomba". .
tractaruen t, es tancava a .l'escriptori durant En tot moment procuren narrar els Icts,
tina mirja hora. amb un m ínim de .comentaris, amb honra-

·tlesa d;autentics hístoriadors, sens; amagar
La curiositat femenina no podía resis- res i denunciant obcrtament tots els acres

tir aquestipetlt místeri. nou en els cosunus qué, d'una manera o altra, van atemptar a :
rnarrimonials I 'va espiar eljuarit pel fo'rat la nocíó més elemental dé jt\stlcia_.· -

·delpany, Pero, és clar, el camp visual era. Pi;i-:./~~~~t fl~ttad~~e I~~b~'ev~l~~rr\ ~=
· reduit: ··,nolllés· aconseguia valbírar la taula segona, escrita per Emilc Tcmime, de la
'gran ¡-: .uú····.üos del marit que. ssmblava Guerra. Arnbdós autors -vau confrontar Ilurs

Ó: ginu' .. al voltant .. sense ... paral': .Ensems, escrits constantment, durant els -trcs auvs
el:: tasca, mentre ·aval1C;aven.en la confor-,

sentia que parlava, pcro' 110 entenia. el que. .. mació ·elel Ilibre, tot comentaut amb esperit
ideJa.· Potscr l:esava?· critic allo que 'feia .l'altre, D'aquesta formn'

. L'enderug ya; fÚ. un ·fOl:"clet a la· porta. . procuraran evitar les .repeticioiis'¡ -van acon-
per ·pod.er, ·~bsen/aT· millor el nou . cost~llli seguir clonar una ñuídesa:a :l1.IHs· treballs

. . . qu'e .:beneficia d'uua.: manera 'considerable
del sen ··l:ejovenit cspos. Efe.;.tivamenL al- ... . , l'¡lUsteritat ele la prosa :empracla.. .
,':esp·r~· pogUé observar, am1) millor· visi- Han :·posJ[. ':espcclal. ácocnt .sobre :la TCS-

'bij¡i:at, que· el'.· marú feia ·tornbs. a lf" pCinsabilitat· qúe'.tiaglierell Ies""elcmocracies"
. (aqlá. a ·gi;a~ls ·gampadcs, -.a'mb les mans del móll en aqm'lls ¡üo¡ú·-nls-i -sóbi-L'tot ds
'.!EJ:l'eny·-ent-se·el cap. ;pos·a I'~TEilla ·al forat homesque jugaren -el papel' principal t!u-· .

. . -. rallt la ..guerra düitre ·la:··pen·Í11sula. len
··:pe.i;'scoltá.r allo que c1da·, el~ ·mui-tnllri mo- .. aquest sentit cal -subnitllar-l'aclitilcl ·qll"
· P.6'tOll,'-; ·.es cilled~ d'una ·flcC;aquan ·vaell- -'·va.n prendrc. _"1s mcmbres· {lel govern. i la
".td:ore ··-lcS· pai-aules ·del 'marit, :que repe-_ deis insurrcctés davant el crilll i l'assassinat,

_. .¡;Olll· a \ al'rnes de ..~eIJres.5ió·o atac. Jl'kntrc
: t·i" incal15ablement· comper·.autosugges-"" . . ·que entre els republicans·el "passeig", les
.tiollar-se, .:d/una:manera -consp'i~ua, aíl~ci- depuracio'\1S, foren pr04~lcte d'ún movimcn t
nai;t; CO~U6.:si.:vol'gües·ficarcse'l:a idea al· cap de lr:s masses, .p-úblic i· e;;pontani, que el.
a cops de puny: . govern 110' va pOdel':· ·2611 tl'Olar '.p tI- manca

.":".CNo.és.Ja ·Jlle·va:~donal ,¡No és .:ra. m~va de for"es policials,i 111aillO ·.va mereixer
.. Tapro-vació de ks autbútats, en .la· z01:ia úa-

'c!~nal ;iN.~..:··ésAa m.e';;a··dOl~a!:._.-.::~ ..cionalista ..cl~rim_ iTassassinat.foren la_ con:·,_

La literatura testimonial, que va seguir
la- Segona Guerra Mundial, 'ha anat ·Cra1.1s-

.. forrnant-se, .eD els darrers 'anys, en una -Ii-
·terátuia. escapista, que es va allunyant cada
:,i~g4da més de la. problema tita que ofereix
Ia realí tat. Aixó que succeeix en litera cura
'és un símptoma ·.que s'agreuja quan revisern .
·ac¡uelles arts que es 'manife&ten ·COlU a especta-
. ele (teatre, cinema, televisió). Tot .p~egat
contribueix a nodrir la: tovor que carac-
teritza I'home mitj a·contemporani, á Yex-
.trrrn - que' quan un espectacle vs'apartá .._del
'C3.I10n.establerr, per tal de conformar. la
elosi exacta que hauia· de facilitar I'evasió
esperada p~r I'espectador, i presenta un
.problema que sacseja la seva anima ador-
mida, normalment reacciona eu forma ne-
ga.tiva .í se situa en posició jíe rebutjar-Io.
:Y.s posible 'que aqueix fenomen respouguí
amna necessitat 'd'oblidar que s'ha- fet im-
perativa en llhome d'avui. després d'haver
víscut els horrors de les darreres guerres,
d·13 camps de ·concentració,· de les bombés
atomigÜes .... Ar.a . bé, . aqueixa aotitud és

• ~ ...... 0"
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signa donada pels caps revolucionaris i les
l1IataJ1~S foren organitzadcs i dirigides,
justificades per tots, sense "exceptuar les
més . altes autoritats ' eclesiastiques, com
Tarquebisbe de. Toledo quiproclama que
era "el amor elel Dios' QC nuestros' padres
el que hab-ía armado 'la maño de la mitad
de .España" contra el "monstruo moderno,
el marxismo o comunismo, hirlra de siete
cabezas, símbolo de to-das las herejías".
Destaquen l'actuació de .Ies trepes mores
en aqueíxa etapa de vandalisme i violencia_

. "Els solclats moros, reclutats entre .Ies tribus
més primitíves, tenien. carta blanca: Viola-.
ren dones, castraren els homes, la'- qual

.-cosa, als ulls de. Brassillach i. de Bardeclu-,
era una "operacíó d'un genere quasi ri-
tual". 1>'1-0·les a! tres =r= també feren

:ü: les seves: les dones eren ·les· víctimes
prcdilectes d'un sadisme generalitzat; . no
foren solamcnt violad: s; sino sistmñticament .
humilíades, .pelades al zcro· pintades amb .
mini, purgades arnb oli de recl". El General
Queipo xlel Llano digué por Radio Sevilla

. el 23 de juliol.: "Las mujeres ele ·Ios rojos
'11an aprendido .t41lJbién que. nuestros sol-
dados son hombres verdaderos y no ·rrlili- _..
cianos castrados: dar patadas y rebuznar'
¡jo llegará a salvarlas". .

Després de atar una série de -notes apare-
gudes en diaris cstrangers (malgrat· que
quasi sempre demostraren simpatía pcls na-·
.cianalistes) .cn les quals .narten les .execu-
cions en rmssa ·durant la conquesta d'Auda-
lusia d'una manera qUI~ fa esborronar, diuen;
"El terror fon el mitjjr util itzat per tal
d'acabar amb la resistencia de les masses,
En tot cas, així ho creien els caps el,e re-
bel.lió. El -30 de juliol, Franco li digué a
un periodista del "News Cronícle'<-que cs~
-tava rlispcsat, si fos .necessari, a "fusilar
a la mitad de España". 1 el 18 dagost,
Queipoidel Llano.: digué: "El 80 % de Ías
familias andaluzas están de duelo y no va-
·.Lilaremos en' recurrir a medidas más ··rigu-
rosas". 1 el coronel Barato va declarar al
corresponsal del "Toronto Star": "habremos
establecido .el ·ordei1 cuando hayamos ·cje-
curado a dos millones de marxistas". .

.No podem oblidal'. Encara que· dolguí. .
encara que faci mal i ·se'ns clavin .01 lit
carn les paraules coru ganivets, es necessari
que cl~ taut en tant es rememorin les ·"vo-
rcr=s cobertes de sang en ·la ·qua! encara
hí ncc1aven .gorres", les violacions de les
clone" efectuades pels 111m-OSo pe!" 'les tro-
pes frauquistes, els cadavcrs "dels partida-·
ris de!" govem execu tats en: serie, afilerats
davant la catedral", la columna de Iugitius :
"'r,ebutjacla a la fr0211tera.portuguesa, tornada :
a la ciutat i assassiuada alJa mateix", :'.
Cal que no ohlidr m, encara, perqug aquell
qui va dir que cstava disposat, si Ios .'ne-
cessari. a "fusilar a .la :mitai:l de·E;paña"
encara es viu, l)el-que segueíx perseguint i
assassínant (cas Grimau) , enemig ele la to-.
lcl·ancia i_·el respecto daquells governauts \..
que s'erigeixen en paladina de la justicia ..
No, .no podem oblirlar, i aqu,~ix Ilibre ens
ajucla-ra .a mantenir _fresca la memoria.
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