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I entro en els camps i amples palaus de la memòria, on estan els tresors d'innombrables 
imatges de tota classe de coses implicades pels sentits


Sant Agustí d’Hipona, Les Confessions 

A mi me hace gracia que me digan que hay que olvidar el pasado… yo pienso que un 
pueblo que olvida el pasado no tiene historia, después vivimos en un país muy 

contradictorio, que todos los años nos recuerdan y nos quieren hacer vivir la semana 
santa y nos hacen recordar a los mártires… pienso que hay que recordar lo bueno y lo 

malo para no caer en los mismos errores y no ser un país de lamentos, lo que pasa que 
algunos prefieren más que el pueblo esté distraído y que piense poco, un pueblo con la 

deuda que tenemos los españoles… 
1

manisesro 

 Fragment d’un comentari deixat a la notícia: El Gobierno suprime la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la 1

Dictadura. @manisero. El Mundo. Recuperat de: https://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/02/espana/
1330706478.html
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1. Introducció 
L’objecte d’estudi d’aquest treball és la participació del periodisme actual en la 
configuració de la memòria i l’oblit col·lectius de l’Espanya i la Catalunya de la Guerra Civil 
i el franquisme. En atenció a això, em proposo estudiar la manera en què el periodisme 
del nostre país tendeix a construir memòria i desfer els paranys de l’oblit col·lectius, i, 
alhora, la manera en què un periodisme desitjablement reformat hauria de realitzar 
aquesta tasca. Al llarg del treball la qüestió s’estudiarà, sobretot, a partir de contribucions 
teòriques d’autors i filòsofs referents en el camp d’estudi de l’oblit i de la memòria 
col·lectiva i, en un pla una mica més secundari, de diverses fonts periodístiques i literàries.

El terme de memòria històrica va gairebé sempre lligat a conflictes violents, amb l’objectiu 
de fer una reconciliació amb les víctimes i - tot i que penso que també es pot fer un 
exercici de memòria històrica en molts altres àmbits, que potser han estat menys 
explorats des d’aquest punt de vista - penso que en el context espanyol i català aquest és 
un relat molt necessari. La dictadura de trenta-sis anys que va seguir la Guerra Civil va 
condemnar a l’oblit famílies senceres, escoles, publicacions, pensaments, col·lectius, 
records, i crec que el periodisme és una eina imprescindible per evitar que aquesta 
caiguda terrible als abismes de l’oblit es perpetuï fins a ni tan sols saber que estem 
oblidant coses - sobretot perquè els testimonis que queden cada cop són més grans i es 
van morint -. El periodista, com a professional en el camp de la comunicació, és algú que 
té empatia, que sap escoltar, que sap com obtenir informació i comunicar-la al món, i, per 
tant, ha de tenir una responsabilitat important a l’hora de fer memòria històrica. Penso que 
aquestes característiques converteixen al periodista en una peça clau en el procés de 
recuperar un relat que explica el perquè de moltes coses d’avui. Un relat que interpreta el 
patrimoni cultural que ens envolta, el patrimoni arquitectònic, que ens explica la política, 
dolors familiars, patiments socioeconòmics que encara s’arrosseguen, situacions 
incòmodes davant noms de carrers i places. Un relat que, al capdavall, explica la història 
nacional d’Espanya i Catalunya.

Per tal d’estudiar com el periodisme contribueix a la configuració de la memòria i l’oblit 
col·lectius, penso que primer cal entendre dos punts bàsics, que considero que són pilars 
pel treball: què és l’oblit i què són la memòria històrica i col·lectiva. És per això que el 
treball s’estructura en aquestes dues grans parts. I, seguidament, una tercera part clou el 

�3



treball, agafant les idees teòriques esmentades en les dues parts anteriors i entrellaçant-
les amb l’exercici periodístic.

En la primera part es parla de l’oblit i s’ha pres com a font principal Harald Weinrich i la 
seva obra Leteu. Ell és un filòsof alemany nascut a finals de la primera meitat del segle 
XX (i mort recentment, el febrer del 2022) i les seves contribucions en el camp de l’oblit 
destaquen especialment, això queda ben palès a Leteu. En aquest llibre assaig, Weinrich 
desenvolupa tot un discurs que contextualitza l’oblit tant etimològicament com en el seu ús 
i significat en els camps de la literatura i la filosofia. Penso que entendre l’oblit des 
d’aquestes tres àrees humanístiques és molt important i s’han de tenir en compte a l’hora 
de fer periodisme. Principalment, perquè aquest és un ofici que molts cops beu de 
coneixement etimològic, literari i filosòfic, ja sigui per elaborar metàfores, contextualitzar 
situacions o afegir rerefons culturals a assumptes actuals. Tot això ens permet - com a 
lectors, població, periodistes - tenir un rebost de coneixement que fa molt més rica la 
informació i l’embolcalla amb una qualitat especial. Li dona un valor afegit i adquireix un 
sentit més ple. Així doncs, aquesta primera part neix a partir de preguntes com, què és 
l’oblit? Quines conseqüències té en la història? Què significa oblidar, avui? Com participa 
el periodisme en aquest oblit? De què ens oblidem més?

En la segona part es parla de la memòria històrica i la memòria col·lectiva, i es fa a partir, 
sobretot, de les contribucions teòriques de Maurice Halwbachs, sociòleg i filòsof francès 
de la primera meitat del segle XX. S’han escollit els llibres La memòria col·lectiva i Els 
marcs socials de la memòria, que representen, juntament amb altres estudis de l’autor, 
uns assajos de referència en el camp teòric de la memòria col·lectiva. A l’hora de diferir 
del discurs històric oficial i elaborar un relat periodístic de memòria històrica, els testimonis 
personals i els records col·lectius són imprescindibles. És així com el periodista 
aconsegueix reescriure la història d’una manera més ajustada, plena i humanitzada. Per 
això cal entendre com es formen aquests col·lectius i com funciona la memòria que 
guarden. Però ja ho veurem més endavant. Aquesta segona part neix a partir de 
preguntes com, què és la memòria històrica i com es diferencia de la història oficial? Què 
és la memòria col·lectiva i com es recull? Per què és important recordar? De què ens 
recordem més? Com el periodista dona veu a aquests records que s’amaguen?

En la tercera part trobem el pont entre l’oblit i la memòria amb l’exercici del periodisme. 
S’han pres com a fil conductor tres entrevistes temàtiques a periodistes especialitzats en 
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memòria històrica i a historiadors especialitzats en periodisme, complementades amb 
diverses aportacions personals. El fi que es persegueix en aquesta part (i al llarg del 
treball) és respondre a la pregunta de, quin paper té el periodisme a l’hora de lluitar contra 
l’oblit i recuperar la memòria col·lectiva? 

De periodisme, però, cal tenir present que no només n’hi ha un sol tipus. Hi ha 
periodismes que desfan l’oblit, altres que el construeixen. Que barregen biaixos personals 
i realitats externes i acaben fent mixtificacions interessades i una transmissió d’informació 
parcial, això sí que ho explico, però aquesta altra part ens la podem estalviar. Hi ha 
periodismes que desfan la memòria, altres que la recullen, com una cassoleta plena 
d’aigua, i són igual de transparents. En aquest treball, per qüestions d’extensió formal, 
només es tindrà en compte aquell periodisme que construeix memòria, que rebutja l’oblit i 
l’espenya emparaulant-lo constantment. Aquell periodisme que, segons el meu parer, és el 
desitjat.
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2. L’oblit 

2.1. Aproximació etimològica als orígens llatins i grecs del terme oblit 

El verb oblidar, en llatí, ve d’oblivisci, que ràpidament va evolucionar, en boca del llatí 
vulgar, a oblitare. D’aquest verb se’n va formar el nom oblivio, que va quedar plasmat en 
diverses locucions com in oblivionem venire (caure en l’oblit) o aliquod oblivioni dare (tirar 
alguna cosa en oblit). Aquestes, com veurem en el punt 2.2 d’aquest treball, han servit 
per elaborar diverses metàfores literàries i poètiques respecte a l’oblit. Oblivio, en el 
panorama de les llengües romàniques, va evolucionar fins a donar lloc a moltes 
variacions del terme, però que comparteixen la mateixa arrel i, per tant, tenen 
essencialment el mateix significat. En català, per exemple, trobem oblit, oblidar, oblidable, 
oblidadís, oblidador, oblidament, oblidança, oblidós… I passa el mateix en altres llengües 
romàniques, com el francès (oublier) o el castellà (olvidar).


L’origen grec del concepte té una aproximació més poètica i fàcilment relacionable a un 
dels objectius que mou el periodisme. Oblidar, en grec, prové de la paraula aletheia, que 
es tradueix al català com a “veritat”, en el sentit d’allò revelat o desocultat. Aletheia està 
format pel prefix de negació a (alpha privativum), seguit de leth, que es traduiria, tal com 
Harald Weinrich escriu a “Leteo: arte y crítica del olvido” , com allò “amagat, ocult o 2

latent”. D’aquesta manera, la veritat és literalment “allò no amagat, allò no ocult o no 
latent”. Alhora, Leth es transforma en el nom Lete (o Leteu en català), el riu de l’oblit, de 
manera que també podem entendre la veritat com “allò no oblidat”. Aquesta concepció 
de la veritat lligada al no oblit, o el que és el mateix, lligada al record, va ser molt intensa 
“en el pensament filosòfic d’Europa seguint la tradició dels grecs, que van buscar la 
veritat durant molts segles al costat del no oblit, de la memòria i el record”, conclou 
Weinrich.


2. 2. Imatges, metàfores, poemes i altres usos de l’oblit en la literatura i la filosofia 

Per alguna raó que desconec, els humans tenim una mena d’obsessió per materialitzar 
metafòricament coses intangibles, com les emocions, els sentiments o diversos estats de 
consciència. Al final, metaforitzar i simbolitzar són inherents al pensar. Constantment i 
sense adonar-nos-en emparaulem el nostre entorn en metàfores, l’encapsulem en 
símbols que tenim tan endins que no ens qüestionem el seu ús i significat més enllà del 
que volen dir a primera vista. La paraula, el llenguatge, ja és una metàfora en sí. Quan 

 Weinrich, H. (1999) Leteo: arte y crítica del olvido. Edicions Siruela2
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aquells primers homes parlaven la protollengua, l’ur sprahe, tenien una connexió directa 
amb el món, hi estaven lligats. Però quan Déu els hi va retirar la paraula i va fer que 
tothom parlés llengües diferents, els va deixar en una intempèrie lingüística. Avui, parlem 
un llenguatge secundari, que més que mostrar-nos el món, ens l’oculta. Nietzsche, 
recuperant la doctrina sofista, diu que el llenguatge no està fet per transmetre la veritat, 
sinó per transmetre l’emoció. I nosaltres continuem fent metàfores sobre metàfores, 
potser perquè així ens és més fàcil entendre les coses que passen dintre i fora nostre. No 
ho sé. El que sí que sé, és que, al llarg de la tradició filosòfica i literària, des de l’Antiguitat 
fins avui, s’han fet moltes narratives que han transformat i han entès l’oblit com un 
paisatge. Han materialitzat aquesta sensació (fet? Esdeveniment? Condemna?) en un 
escenari verbal palpable i descriptible. El mateix ha passat amb el concepte de memòria, 
i, de fet - la memòria com a paisatge -, és un dels principis de la mnemotècnia retòrica, 
l’art de la memòria, alhora que, com veurem a la segona part del treball, la memòria 
tangible i com a paisatge - materialitzada en objectes, arquitectura i altres - és una eina 
fonamental per continuar mantenint en vida tota mena de narratives del passat.


L’oblit com a paisatge ens ha permès elaborar metàfores que descriuen deserts amb 
paraules escrites sobre la sorra, però que de cop bufa un vent que les esborra. Això ens 
fa entendre que l’oblit és fàcil, és fràgil, és difícilment recuperable. El vent tampoc el 
podem controlar, l’oblit és involuntari, imprevisible. També ens ha permès descriure el 
darrere d’una casa, amb un jardí oníric i incòmode i un pou al mig, fosc, profund, 
terriblement abismal, on hi cauen coses que no podran ser rescatades mai més. Això ens 
fa entendre que l’oblit és lúgubre, tenebrós, ocult, poc desitjable i que fa por. Hegel parla 
del “profund pou del jo”, i de la mateixa metàfora han sorgit frases fetes del nostre 
vocabulari comú com to fall into oblivion, tomber dans l’oubli, ins Vergessen fallen o caer 
en el olvido. Metàfores que, alhora, tenen el seu origen en locucions del llatí vulgar, el in 
oblivionem venire. Schiller parla del “tenebrós oblit”, Victor Hugo de “l’ombrívol oblit”. És 
terrible, no?


En el món dels versos, per molts poetes oblidar és sinònim de dormir o somiar. 
Consegüentment, recordar és despertar-se. Matthias Claudius escrivia “El món està 
tranquil / i embolicat en el crepuscle / tan familiar i amable / com habitació silenciosa / on 
el dia penós / al somni i oblit marxi”. Fray Luis de León estava “en somni i oblit soterrat”. 
Per Paul Valéry “dormir és oblidar”.
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I és que els records ja ho tenen, això, d’un cert aspecte endormiscat, que mandreja. I 
oblidar-los, oblidar, és tan fàcil com dormir, l’únic que has de fer és no fer res, i tot passa 
sol. Quan dorms, igual que quan oblides, no t’adones que ho estàs fent. Però no tothom 
dorm alhora, de la mateixa manera que no tothom oblida alhora. Hi ha gent que té el son 
lleuger o el son inquiet. Hi ha gent que s’aferra als records i que viu més al passat que no 
pas al present. La curiositat desperta, i m’agrada pensar que, el periodisme, és 
afortunadament un ofici de curiosos.


No casualment, dormir és un acte que - els treballadors de torn nocturn se’m tiraran a 
sobre - es fa de nit. Que l’oblit s’associï a la nit queda altament exemplificat en la 
mitologia grega, on la deessa Lete - acompanyada sempre per la seva contrària 
Mnemosime, la deessa de la memòria - prové del llinatge de la nit. I la seva mare és Eris, 
la deessa de la Discòrdia. L’oblit és nit, l’oblit és foscor, l’oblit molesta. Dante, a la seva 
obra la Divina Comèdia, també traça un vincle entre oblit i foscor. En aquesta obra, el seu 
protagonista, el mateix autor, descendeix al món dels morts per conèixer l’Infern, el 
Purgatori i el Paradís, i, fent un exercici de memòria brutal, pretén recordar tot el que veu i 
li expliquen els morts per tal de difondre-ho al món dels vius. Weinrich escriu que “les 
imatges de la memòria, si no volen ser oblidades, han d'estar ben il·luminades en la 
psique, ni massa clares ni, sobretot, massa fosques. Però l'infern dantesc és un regne 
fosc, un “món cec”. En un altre passatge, Dante descriu l'infern amb una impressionant 
sinestèsia: “Vaig arribar al lloc on tota llum emmudia” .
3

A part de Dante, l’emparellament entre oblit i infern també l’explora amb detall Sant 
Agustí d’Hipona en el llibre 11 de les seves “Confessions”, on explica que l’infern és el 
lloc pels oblidats per Déu. Segons Sant Agustí, tothom és creient, i els que no ho són és 
perquè no se’n recorden de Déu i han de fer un treball de memòria i exploració del seu 
interior per tal de trobar-lo, trobar aquest record diví dins seu. I, de la mateixa manera que 
nosaltres ens recordem de Déu, aquest també es recorda de nosaltres. Però si se’l 
rebutja, no se’l troba, se l’oblida o es descuida, ens arrisquem a què aquest també 
s’oblidi de nosaltres, destinant-nos així a viure l’eternitat de la mort a les terres vermelles i 
cremants de l’infern.


Derivat del nom de Lete arribem al Leteu, el riu de l’infern que fa oblidar de cop, a qui beu 
de les seves aigües, els records de la vida que tenia abans de morir. Apareix en 

 Weinrich. H. (1999) Leteo: arte y crítica del olvido. Edicions Siruela3
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incomptables obres poètiques, heroiques, mitològiques, èpiques i literàries, i serveix com 
la metàfora per excel·lència a l’hora de parlar de l’oblit voluntari o instantani. Aquesta 
topografia líquida de l’infern apareix molt ben elaborada a la Divina Comèdia. Weinrich 
defineix el Leteu com “un riu de l'infern que atorga l'oblit a les ànimes dels morts. En 
aquesta imatge i aquest món d'imatges, l'oblit se submergeix per complet en l'element 
líquid aigua. Hi ha un sentit profund en el simbolisme d'aquestes aigües màgiques. En el 
seu suau fluir es dissolen els durs contorns del record de la realitat, i són d'aquesta 
manera liquidats” . Oblit i aigua també van plegats en altres obres literàries, com amb 4

Quevedo i el seu poema del Guadalquivir, o John Milton i el poema èpic Paradís Perdut, 
on parla del Llac de l’Oblit, que tal com el descriu Weinrich és un “càstig per als àngels 
rebel·lats contra Déu i expulsats del cel”. La qüestió de tot plegat és dissoldre els records 
i començar una vida nova que no té res a veure amb l’anterior. L’estat líquid vinculat amb 
l’oblit el transforma en un ens que s’adapta a qualsevol forma, i perillosament tothom en 
pot ser recipient.


Una altra idea interessant sobre l’oblit i pertanyent al camp de la filosofia és la de Plató i 
la teoria de la reminiscència. Segons ell, la nostra ànima és eterna i prové del món de les 
idees, on ho ha contemplat tot, i, per tant, ho sap tot. A l’hora de néixer, però, aquesta 
ànima cau fins al nostre món i s’introdueix dins d’un cos finit. Amb la caiguda, s’oblida de 
tot aquest coneixement observat. A partir d’aquí, la nostra vida consisteix a recordar 
totes aquestes idees que l’ànima havia vist. D’aquesta manera, conèixer no és aprendre, 
sinó recordar. Aquest procés Plató l’anomena anamnesi, i aquell que aconsegueixi 
recordar-se de tot podrà ascendir a la vida eterna. Qui no ho assoleixi, tornarà a néixer, i, 
amb el cop de la caiguda, ho tornarà a oblidar tot. Aquesta idea que el naixement 
representa un oblit l’han adoptada després altres escriptors, poetes o pensadors. Per 
exemple, el poeta anglès William Wordsworth (1770 - 1830) titula i obre un dels seus 
poemes escrivint “our birth is but a sleep and a forgetting”.


Dintre la història nacional, d’un país, també hi ha parts adormides. I de vegades respiren 
tan fluixet que els que estan desperts ni tan sols les veuen o senten. En realitat, estem 
envoltats de cossos adormits, de moments oblidats, que estan esperant ser sacsejats per 
sortir d’aquest son silenciós. És un son indesitjable, que invisibilitza. Introduïm, en aquest 
moment, la memòria històrica, que té el paper d’un despertador gegant i sorollós.


 Weinrich. H. (1999) Leteo: arte y crítica del olvido. Edicions Siruela4

�9



3. La memòria històrica 
La memòria històrica és una pràctica que té el propòsit de rescatar i visibilitzar moments 
de la història, persones i pensaments que van succeir en el passat, però que, a causa de 
la direcció i inclinació del poder dominant, van ser silenciades i, en conseqüència, 
oblidades. Parlem de rescat perquè sempre és un exercici que es fa des del present cap 
el passat.


A Catalunya i a l’Estat hi ha tota una discussió historiogràfica per determinar en quin 
moment neix la pràctica de la memòria històrica. Perquè depèn d’on fas el tall i del biaix 
ideològic de cada ú, surt un relat o un altre i costa establir què va precedir la pràctica. En 
tot cas, són els contextos de la Guerra Civil Espanyola i el franquisme els que la 
impulsen, sobretot per la necessitat de treure a la llum tot un seguit d’històries que van 
quedar desplaçades pel corrent ideològic dominant, la necessitat de posar llum sobre 
una engruna d’història, d’explicar una veritat que al llarg d’aquests anys posteriors ha 
estat amagada, desdibuixada, alterada o oblidada, en part per una falta de voluntat 
política de reconèixer el passat i en part per un treball periodístic intermitent que 
necessita més racalçament en la societat. Com que és un concepte que essencialment 
es relaciona amb episodis violents, conflictes armats o dictadures, la memòria històrica 
també neix de la voluntat de rendir comptes amb el passat i atorgar a les víctimes un 
reconeixement de drets i història. En definitiva, vol fer una catarsi del passat.


La memòria històrica, tal com el seu nom indica, se situa a mig camí entre la “història” i la 
“memòria”. Això vol dir que a l’hora de reconstruir una narració rescata 1) elements 
acceptats oficialment per la història - és a dir, aquells provats empíricament - i 2) records 
personals agrupats en una memòria col·lectiva, en forma de testimoniatges orals o 
escrits.


3.1. Desgranació dels conceptes “història” i “memòria” 

3.1.2. La història 

Diu la dita romana que la història l’escriuen els vencedors. Enric Calpena, historiador i 
periodista director del programa de divulgació històrica En Guardia! - de Catalunya Ràdio 
-, m’explica en la nostra entrevista que l’origen de la dita és per “l’imperi romà, ja que es 
dedicava a destruir els reculls de la història - en forma de documents o altres proves - 
dels conquerits perquè no quedés cap noció del seu passat. Després, aquesta forma 
d’actuar ha sigut bastant sistèmica al llarg de la història, com durant la Guerra dels 
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Segadors, quan les tropes castellanes cremaven arxius parroquials perquè no volien que 
quedés constància del número de morts a la guerra ni que fos en català”. La dita romana 
seria certa si només existís una història i tothom l’entengués de la mateixa manera, però 
és evident que no és així. Hi ha tantes històries com percepcions dels fets. El que sí que 
existeixen són corrents ideològics dominants, que desplacen, molts cops fins a la 
invisibilitat, altres maneres de percebre la història, perquè s’han viscut des de punts de 
vista i llocs, tant físics com mentals, diferents. Actualment, el corrent historiogràfic que 
domina és la història de context, que consisteix en el fet que no pots entendre uns fets si 
no entens el context en què es produeixen. Això desmenteix que hi hagi una sola història 
oficial, perquè depèn de com l’analitzes surten relats diferents.


En tot cas, sempre hi ha un relat que domina. I fredament i per definició acadèmica, la 
història es tracta, principalment, d’una recopilació de dades, xifres, estadístiques i 
episodis empírics. Evidentment, necessita també un vessant narrativa i explicativa, en 
què s’executa un discurs que relaciona allò que ha ocorregut amb les dades i xifres. És 
durant la construcció d’aquest discurs que es cohesiona el relat que domina, ja que s’ha 
de triar el que destaca, el que es deixa en segon pla, s’oblida o es recorda. Tot i això, el 
relat que ens arriba és necessàriament un resum, els temps i períodes es comprimeixen i 
sembla que tot quedi en un mateix pla. En conseqüència d’aquesta premsada del temps, 
sovint hi ha una sobre simplificació de fets, pensaments i personatges, que fa que se’ns 
presenti el passat amb un to distant, frívol. Aquesta visió classificadora, de la qual durant 
molts anys n’hem sigut hereus, va tenir el seu moment àlgid a finals del segle XIX de la 
mà del corrent positivista, on es concebia la història com la botànica. “Quan es fa tota la 
taxonomia de les plantes, arriba un moment on la botànica queda congelada, perquè 
totes les plantes que coneixien ja estaven fitxades, organitzades, i els botànics pensaven 
que a partir d’aleshores només podrien fer col·leccions, perquè la botànica s’havia 
acabat. Era mentida, però aquesta era la sensació. Amb la història es pensava el mateix, 
que un cop tinguessin tots els fets del passat catalogats, s’havia acabat la història. 
Perquè, què vols explicar? Ningú podrà anar endarrere, la resta serà purament novel·la”, 
m’explica Calpena.


I és que la història ja fa una mica això, cataloga. Ras i curt. I és clar, com no ens han de 
semblar freds i distants, els esdeveniments, les persones? Evidentment, aquesta visió 
dels historiadors positivistes s’ha desmentit. No hi ha només una història, i és impossible 
acabar-se-les totes.


�11



L’exercici històric, igual que el de memòria històrica, és sempre una recuperació. El 
sociòleg Maurice Halbwachs, en el seu llibre “La memoria colectiva”, argumenta que 
quan una cosa encara està viva i present, no hi ha cap necessitat de fixar-la o deixar-la 
per escrit. Escrivia, en afegiment, que “a vegades es diu que la història s'interessa pel 
passat i no pel present. Però, el que és realment el passat per a ella, és el que ja no 
s'inclou en l'àmbit en què s'estén encara el pensament dels grups actuals. Sembla que 
s’hagi d'esperar que desapareguin els grups antics, que els seus pensaments i la seva 
memòria s'evaporin, perquè es preocupi per fixar la imatge i l'ordre de la successió dels 
fets” . La necessitat d’escriure la història, doncs, neix un cop aquesta ja s’ha acabat. 5

Quan s’està tan distant mentalment del passat i s’han tancat unes etapes que l’únic que 
queda per fer és rescatar-les.


3.1.2. La memòria 
La memòria individual són els records personals, reclosos, peculiars, passats, íntims o 
privats que, quan es posen en comú, esdevenen públics i compartits, però no perden el 
to de subjectivitat. Sant Agustí d’Hipona descriu la memòria com “el ventre de l'ànima, i 
l'alegria i la tristesa com un banquet” . És molt interessant aquesta idea que la memòria 6

sigui el ventre de l’ànima, que s’alimenta d’emocions i del que anem vivint. En Francesc 
Canosa, periodista i director de la publicació digital La Mira, me la descriu com “el que 
queda entre el record i l’oblit, la suma i la resta”. La memòria, doncs, està indubtablement 
cosida al subjecte i és una reminiscència directa de l’experiència. És a dir, tot i que el que 
recordem no és una còpia exacta de la realitat, sense experiència no hi ha record, per 
molt que ens puguem imaginar alguna cosa.


Des de la revista digital anomenada Image, en un recull de pel·lícules que tracten el 
record, l’oblit i la memòria, escriuen que “l'exploració de la memòria és, en si mateixa, 
una mena de recerca espiritual, una recerca de transcendència o veritat. Hi ha tres cares 
a cada història, la dita diu: la teva, la meva i la veritat. La memòria ha de donar forma a 
les vides humanes. Retirar-se de la memòria - fallar en recordar al passat - és posar fi a 
tota la narració. El resultat […] és el silenci” . D’aquesta cita en podem extreure tres 7

punts. En primer lloc, dir que “l’exploració de la memòria és una recerca espiritual” ens 

 Halbwachs, M. (1950). La memoria colectiva. Editorial Titivillus5

 Sant Agustí d’Hipona. Las Confesiones. Alianza Editorial. Edició 20116

 Image (2022). The Arts & Faith Top 25 Films on Memory. Recuperat de: https://imagejournal.org/top-25-films-on-7
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remet a Sant Agustí d’Hipona, quan ja casava els conceptes de memòria i espiritualitat 
escrivint que per tal de trobar a Déu hem de buscar dins nostre, al fons, al mig, a l’ànima. 
En segon lloc, “la recerca de la veritat”, que ens lliga, per una banda, amb aletheia, 
l’origen grec de la paraula, i, per altra banda, la motivació de la feina periodística. I, en 
tercer lloc, “la memòria ha de donar forma a les vides humanes”, encaixa plenament amb 
un dels objectius de la memòria històrica, donar bagatge humà a unes xifres fredes i 
distants. La periodista Roser Iborra escrivia en un article fent homenatge a les víctimes 
dels bombardejos a Vic durant la Guerra Civil, publicat al diari digital Setembre, que “el 
coneixement humà és essencial perquè la memòria no sigui només una freda recordança 
de les xifres” . I segons Maurice Halbwachs, si el relat històric estigués només basat en 8

xifres i dades, tot plegat ens semblaria un coneixement “molt exerior”. Com si aquesta 
història fos la d’uns altres i no la nostra. Mancaria, essencialment, la configuració del 
discurs i relat, la correlació i interpretació de les xifres amb la realitat.


A l’hora de fer aquesta narració humanitzada, però - i parafrasejant el que la dita 
recuperada per Image diu - necessitem la meva veritat i la vostra, és a dir, els meus 
records (la meva recerca espiritual, la meva veritat, ergo la meva memòria) i els vostres (la 
vostra recerca espiritual, la vostra veritat, ergo la vostra memòria). I és que el relat de la 
memòria històrica només té sentit i funciona quan s’elabora amb la matèria primera de la 
memòria col·lectiva.


3. 2. La memòria col·lectiva 

Tal com el seu nom indica, és la memòria d’un col·lectiu i es forma a partir de la suma de 
molts records individuals. Segons Halwbachs, cada col·lectiu es defineix i es diferencia 
dels altres per l’època, el país i les circumstàncies polítiques i nacionals, i una mateixa 
persona pot formar, alhora, part de col·lectius diferents. I com que existeixen diversos 
col·lectius, existeixen diverses memòries col·lectives.


La pertinença en un grup fa que els seus integrants comparteixin unes experiències que 
són clau per la unificació i sentiment de col·lectiu. L’experiència dona lloc a uns records 
en comú, i d’aquesta manera es confecciona un passat que sempre, d’alguna manera, 
unirà els integrants del col·lectiu. Maurice Halbwachs, a “La memoria col·lectiva”, explica 
que “des del moment en què nosaltres [i els altres] formem part d'un mateix grup i 

 Iborra, R. (2021). T’hauria agradat, Ramon. Setembre. Recuperat de: https://www.elsetembre.cat/noticia/963/hauria-8
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pensem en comú en determinats aspectes, seguim en contacte amb aquest grup i som 
capaços d'identificar-nos amb ell i confondre el nostre passat amb el seu” . Penso que és 9

en aquesta confusió on trobem la força del record col·lectiu per elaborar, 
periodísticament, les narracions fetes amb memòria. En primer lloc, perquè les coses 
compartides passen en un primer pla, de manera que es reforça la identitat del grup. En 
segon lloc, perquè la memòria individual per si sola és massa fràgil, massa manipulable, 
massa ambigua inclús per un mateix. Com que no ens recordem de tot, és possible que 
omplim forats amb records ficticis, inventats inconscientment, però compartir records 
amb altres membres del col·lectiu pot farcir aquests espais amb fets més pròxims a la 
veritat. Si bé és cert que dins dels col·lectius també pot haver-hi una invenció o il·lusió del 
passat, per exemple motivat per una nostàlgia o sobreromantització, la força del grup per 
treure records a la llum supera la força individual. Segons Halbwachs,“els records que 
més ens costa evocar són aquells que només ens concerneixen a nosaltres, els que 
constitueixen el nostre bé més exclusiu, com si no poguessin escapar als altres més que 
a condició d'escapar-nos també a nosaltres mateixos”.


També cal considerar que dins dels col·lectius es poden crear mites del passat que 
allunyen els seus records del que realment va ser. Calpena em comenta que l’historiador 
Josep Maria Solé i Sabater “va fer una tesi doctoral on va recórrer tots els pobles de 
Catalunya durant quatre anys, per veure els registres dels morts durant la Guerra Civil, 
perquè hi havia unes xifres que no es basaven en res i no se sabia el número de morts. Va 
descobrir que hi va haver més assassinats pels escamots anarquistes que no pas 
afusellats després del franquisme, tot i que només va ser un sol mort menys. Ell va fer 
trontollar el mite d’apreciació popular de què la repressió franquista havia sigut més 
sagnant que la republicana. Això, en la memòria històrica, és molt complicat de gestionar, 
es creen mites” que s’arrelen molt, i desmentir-los requereix una inversió molt gran de 
temps i esforç professional.


Tot i això, la col·lectivitat també fa sumar records, i és que “moltes vegades, per evocar el 
seu propi passat, un home necessita recórrer als records dels altres”, diu Halbwachs. Un 
grup de persones es poden fer rescatar i desencallar records entre elles, simplement 
perquè l’esforç que dedica un individu en recordar alguna cosa (o el no esforç, en cas 
que el record tingui tanta força que es manifesti sol a la ment) és molt personal. Algú se’n 
recordarà d’una cosa que un altre ja havia oblidat, perquè cada persona experimenta la 
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realitat de forma diferent, de vegades més present, de vegades menys, de vegades un 
posa el focus d’atenció a un lloc mentre els del seu costat el posen a un altre lloc, i la 
importància que un li dona a certes coses és diferent de la que hi donen altres. Aquesta 
barreja d’importàncies aporta molta riquesa als records col·lectius, ergo a la narració del 
passat, i el periodisme s’ha de servir de totes aquestes veus per tal de crear una imatge 
més sòlida i real del que pretén explicar.


La col·lectivitat no només suma records, sinó que també els fa ser més exactes. 
L’exercici de recordar es fa des del present - això és el presentisme, em diu Enric 
Calpena - i això vol dir que jutjarem els pensaments rescatats des del nostre context més 
actual i present. Si aquest exercici es fa de manera individual, és possible que la fiabilitat 
dels records minvi, ja que és molt fàcil distorsionar-los sense adonar-se’n i passar per alt 
moltes coses. En canvi, la col·lectivitat aporta més solidesa, perquè permet fer judicis 
comparables. Maurice Halbwachs escriu que “si bé el que veiem avui se situa en el 
context dels nostres records antics, aquests records s'adapten, no obstant això, al 
conjunt de les nostres percepcions actuals. […] Si la nostra impressió pot basar-se, no 
sols en el nostre record, sinó també en els dels altres, la nostra confiança en l'exactitud 
del nostre record serà major, com si reiniciés una mateixa experiència no sols la mateixa 
persona sinó vàries” . I fa un apunt interessant, i és que, diu que el record, quan és 10

col·lectiu, fa companyia i crea solidaritat, perquè “després d'evocar junts diverses 
circumstàncies de les quals se’n recorda cadascú, que no són les mateixes, malgrat 
referir-se als mateixos fets, ¿no aconseguim pensar en elles i recordar-les en comú, i els 
fets passats no adquireixen més relleu, no creiem reviure-les amb més força, perquè ja no 
som els únics que els hi imaginen, i perquè les veiem ara, com les vam veure en el seu 
moment, quan les vèiem, alhora que amb els nostres ulls, amb els d'un altre?” .
11

3.2.1. La memòria col·lectiva i el temps 

Podem distingir dos tipus de temps. Per una banda, el temps cronològic i matemàtic, 
definit per les voltes que fa la Terra al voltant del Sol i mesurat pels rellotges. I, per altra 
banda, el temps que hi corre per dins, el “temps viscut” o “la durada”, tal com el bateja el 
filòsof francès Henri Bergson. Segons ell, el temps cronològic està “buit de consciència”. 
En el fons, només són números que corren. Halwbachs hi està d’acord quan explica que 
“el temps només és real en la mesura en què té un contingut, és a dir, que ofereix una 
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matèria de fets al pensament i […] és prou ampli com per oferir a les consciències 
individuals un marc consistent perquè puguin disposar dels seus records i trobar-los”.


Cada col·lectiu passa el temps viscut d’una manera pròpia. Això fa que tinguin una 
“representació del temps que és només seva”, escriu Halbwachs, a causa de l’atenció 
diferent que posa cada col·lectiu sobre uns esdeveniments concrets i la repercussió que 
tenen. No podem oblidar, però, que tots comparteixen un mateix rellotge amb la resta del 
món, i que el temps de tots es divideix en mesos, dies, hores… Però a l’hora de rescatar 
records, per cada col·lectiu els números hauran corregut a velocitats diferents. El 
periodista Juan Arnau exemplificava en un article d’El País la denominació de Bergson 
del temps viscut explicant que “si el camí d'anada se'ns fa més llarg que el de tornada, 
encara que el nostre cronòmetre marqui el mateix, l'anada ha durat més” . Això és 12

perquè cada persona, en aquest cas col·lectiu, té una percepció concreta de la durada 
del que succeeix al seu voltant, ja sigui perquè ho ha patit més, menys, perquè els hi 
tocava directament o no, etcètera. A l’hora de recuperar els records, però, també és 
indispensable tenir present el temps cronològic, ja que esdevé una guia amb uns punts 
de referència molt important. La memòria - i la pràctica de la memòria històrica - no 
rebutja el calendari matemàtic, només vol demostrar que hi ha una altra forma de 
recordar els fets que, temporalment, dilata els cronòmetres i rellotges. Halwbachs diu que 
el temps matemàtic és important perquè demostra que “entre algunes de les nostres 
percepcions o pensaments, hi ha una relació de simultaneïtat”, i  això és una oportunitat 
per entrar en sintonia amb altres grups i col·lectius.


3.2.2. La memòria com a paisatge 

La memòria pot ser un espai intangible, com els records que ens habiten a dins. La 
nostra memòria, en el fons, són imatges que ara, des del present, guardades al ventre de 
l’ànima, funcionen com a paisatges que els podem vagarejar per tal de recordar. Aquest 
és un dels principis de la mnemotècnia, l’art de la memòria, que entén el recordar com 
pensar a través d’imatges i passejar per sobre d’elles. Sant Agustí d’Hipona explica que 
quan recorda ho fa “interiorment a l'aula immensa de la meva memòria. Allà se 
m'ofereixen al punt el cel i la terra i el mar amb totes les coses que he percebut 
sensiblement en ells, a excepció de les que tinc ja oblidades. […] Allà estan totes les 
coses que jo recordo haver experimentat o cregut. […] Se m'ofereixen les imatges de les 
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coses d'aquest tresor de la memòria, perquè si em faltessin, res en absolut podria dir 
d'elles”. I segueix explicant que no podria recordar res si “interiorment no veiés en la 
meva memòria les muntanyes, i les ones, i els rius, i els astres, percebuts ocularment, i 
l'oceà, només cregut; amb dimensions tan grans com si les veiés fora. I, no obstant això, 
no és que hagi absorbit tals coses en veure-les amb els ulls ni que elles es trobin dins de 
mi, sinó les seves imatges” .
13

Alhora, la memòria també pot ser un espai tangible. Carrers, jardins, mars, boscos i 
oceans, objectes de casa, ponts, esglésies i carreteres, cases, murs, castells i monestirs, 
estan plens de records que potser a simple vista no es veuen, però que si furguem una 
mica ens poden revelar un passat ple de vivències. “Hi ha llocs sagrats, uns altres que 
evoquen records religiosos, hi ha llocs profans, alguns que estan poblats per enemics de 
Déu, on cal tancar els ulls i les oïdes, alguns sobre els quals pesa una maledicció”, escriu 
Halwbachs. I és que l’arquitectura i els objectes són uns espais de materialització de la 
memòria molt important, i que guarden un significat que va més enllà de l’estètic.


Parem-nos a mirar, per exemple, el nom de diversos carrers. Plaça dels capellers, carrer 
dels  argenters, passatge de l’Hort dels Velluters o plaça de la llana. Són tot noms 
d’indrets de Barcelona que ens evoquen a un temps passat on les professions 
s’agrupaven per gremis. Darrere les plaques que escriuen el nom cada via hi ha tot una 
càrrega de significat que explica el perquè d’aquest nom que encara perdura avui. I per 
mantenir aquest record, ara que no queda cap testimoni del moment en què els van 
batejar, és molt important mantenir la placa que dona nom al carrer. Ara bé, també cal fer 
un apunt en aquest sentit, ja que per exemple no estaria bé mantenir els noms 
franquistes a la via pública. Per bé que cal recordar la seva existència, mantenir la seva 
presència al carrer seria símbol de victorejar el seu discurs alhora que enaltir i honorar el 
seu llegat. Per això, per exemple, avui dia, seguint la Llei de la Memòria Històrica 
aprovada el 2007 des del Govern Espanyol, encara s’estan canviant noms de la via 
pública que contenen referències franquistes.


El mateix passa amb qualsevol altra construcció arquitectònica o objecte: contenen molt 
de significat petrificat. Halwbachs explica que “quan es feia fugir als cavallers i les 
religioses de Port-Royal, no s'aconseguia res mentre no es tiressin a terra els edificis de 
l'abadia i no desapareguessin els qui conservaven el seu record”. L’espai que ocupen els 

 Sant Agustí d’Hipona. Las Confesiones. Alianza Editorial. Edició 201113
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grups i col·lectius és molt important. Quan Halwbachs cita les característiques a tenir en 
compte a l’hora de definir un col·lectiu, l’espai és una d’elles. Realment és difícil descriure 
algú sense situar-lo en algun context espacial i racó del món. Per Halwbachs “no hi ha 
cap grup ni cap tipus d’activitat col·lectiva que no tingui alguna relació amb un lloc o una 
part de l’espai” . Tots aquests espais de memòria tangible contenen en si mateixos unes 14

històries amagades que quan s’ensorren i ja no queden testimonis orals, la narració que 
els explicava es transforma en pols, runa i engrunes de pedra, records i memòria. I, en 
conseqüència, es perd part d’un relat nacional.


De la mateixa manera que els llocs parlen, els objectes també ho fan. Aquests permeten 
albergar una quantitat de significat brutal, records, gustos, estils de vida, maneres de fer, 
tipus de persones. De qui era aquesta tassa? Qui es va comprar aquests llibres? Qui seia 
en aquestes cadires? A qui li agradava aquest coixí? Les respostes poden variar des de 
reines, escriptores, bisbes, esclaus, miners, teixidores, la mare, el pare… Tot, com 
Halwbachs descriu, es desplega al nostre voltant com “una societat muda i immòbil”. 
Cada objecte és amo d’un idioma que ens explica una narració que ja és morta i que als 
periodistes els hi interessa escoltar. Perquè les persones barregem constantment la 
nostra vida amb les coses del nostre voltant. I aquestes estan plenes d’històries 
adormides a punt per ser despertades.


4. Poder, periodisme i narracions 

Closa la indagació teòrica, en aquesta tercera part del treball em proposo agafar les idees 
exposades sobre l’oblit i el record i aterrar-les en el camp periodístic, concretament en el 
seu exercici a l’hora de fer memòria històrica. Un element important en aquest procés de 
narració són l’Estat i els actors polítics d’un país. Penso que aquests tenen molt poder a 
l’hora de decidir què es recorda i com, fet que afecta les narracions històriques que 
queden. He decidit exemplificar això a través de la damnatio memoriae i la Llei d’Amnistia 
espanyola del 1977 perquè, en primer lloc, em sembla fascinant la seva existència i els 
raonaments que carreguen, i, en segon lloc, perquè em serveixen molt bé per il·lustrar la 
capacitat de domini que té el poder per decidir quins records sobreviuen i el que queda 
com a història nacional d’un país. A partir d’aquí, un cop entesa la posició de l’Estat, 
s’entrarà en terreny purament periodístic. Com es relaciona aquesta professió amb l’oblit, 
com recull la memòria i quin espai polític necessita per fer un exercici lliure i de qualitat.


 Halbwachs, M. (1950). La memoria colectiva. Editorial: Titivillus14
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Fora del món poètic, literari o filosòfic dels grecs, es pot oblidar a propòsit, sota una 
decisió voluntària? A primera vista, sembla que no. Voler oblidar alguna cosa sembla que 
més aviat te la faci recordar més. Perquè tenir present un pensament (que cobreixi una 
persona, record, sentiment, lloc…), encara que sigui dolent i no es vulgui, fa que s’arreli 
més endins del cap, del cos, de la vida. A diferència dels habitants de l’Infern o dels 
àngels de Milton, que bevent unes aigües se sotmetien a un oblit immediat i gairebé 
voluntari, és impossible oblidar alguna cosa d’un dia per l’altre. Almenys aparentment.


Deixant endarrere les precisions i imatges que crea la literatura sobre l’oblit, la damnatio 
memoriae i la Llei d’Amnistia espanyola són dos intents en la història humana, molt 
distanciats en el temps, d’oblidar a propòsit. El primer exemple és des de l’imperi romà, 
el segon, des de l’Espanya del 1977. El primer va ser (o és, si és que aquesta pràctica 
encara és viva en algun racó del món) un intent que va resultar fallit, el segon, 
malauradament, no tant.


4.1. La damnatio memoriae 
Hem de situar-nos a l’època de l’imperi romà, entre els anys 753 aC (any de la fundació 
de la ciutat de Roma, segons la llegenda de la lloba, Ròmul i Rem), i 476 dC (any en què 
va morir Ròmul Augústul, l’últim emperador romà). En aquesta societat, quan un 
emperador moria, el senat - que era la representació política de l’imperi i estava format 
per les persones més velles de les famílies aristocràtiques de la capital - decidia si 
proclamaven el mort un déu, en cas que hagués estat un bon emperador, o si bé 
l’oblidaven per sempre, en cas que consideressin que el seu regnat no havia estat prou 
digne, havia tingut desavinences amb el senat o havia estat poc estimat pel poble.


Aquest oblit decidit, aquesta pràctica de la desmemòria, rebia el nom de damnatio 
memoeriae, que es tradueix al català com a “condemna de la memòria”, i representava, 
dins d’un imperi on la memòria familiar era un eix principal de la societat, un dels càstigs 
més durs i ferotges del món romà. La damnatio memoriae consistia en esborrar qualsevol 
rastre que provés o recordés l’existència del castigat (en aquest cas un emperador 
desfavorit). S’eliminava el seu nom de les inscripcions - ja fossin en pedra, papir, o altres 
suports - es fonien o trencaven estàtues, i s’esborrava el seu rostre de tot arreu on 
hagués estat reproduït. 
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Es condemnava el difunt, d’aquesta manera, a no haver existit mai. Des del senat, 
engolien una vida. I no només això, sinó que s’atorgaven la llibertat d’inventar-se-la. 
Perquè un cop tenien el control de l’herència material que havia deixat el difunt 
emperador, en podien manipular l’existència, és a dir, podien canviar i distorsionar fets 
perquè passessin a la història aquells que més els hi convenia o de la forma que més els 
hi agradava. I com que l’emperador ja era mort, no es podia queixar. Ni tampoc reclamar 
dignitat, veritat o una memòria fidel als seus actes. El senat, per tant, es feia propietari 
d’una porció de la història, de la forma en com s’explicaven les coses, i, més 
terriblement, de la forma en com es recordaven. D’aquesta manera, la damnatio 
memoriae es presenta com un càstig que controla la història i que alhora permet 
reescriure-la.


Els romans no són els únics que van utilitzar aquesta pràctica. Precedent a ells, ho veiem 
durant l’època dels accadis (de Mesopotàmia), a l’Antic Egipte o la Grècia Clàssica. O 
més a prop dels nostres temps, amb Lenin, que va eliminar a Trotsky i Kamanev d’una 
fotografia on sortien els tres mentre ell feia un discurs. Stalin també va esborrar diverses 
personalitats polítiques de les seves fotografies, segons creia que li havien estat infidels 
ideològica o políticament. I quan aquest va morir, el seu successor, Nikita Kruschev va 
intentar fer el mateix amb ell, i descobrim, per exemple, que va canviar el nom de la ciutat 
d’Stalingrad per Volgograd. Franco va esborrar de diversos llibres de text i d’història 
noms de personalitats i imatges, i va iniciar un procés de canvi dels noms de diversos 
carrers. Avui, a través de la Llei de Memòria Històrica aprovada el 2007 des del Govern 
Espanyol, encara, gairebé cinquanta anys després de la mort del dictador, s’estan 
eliminant les referències franquistes de la via pública . 15

Segons l’historiador i periodista Javier Soriano, des del nostre present podem entendre la 
condemna de la memòria com “un pretext per imposar una visió ideològica concreta […], 
amb el presumible objectiu final d'adoctrinar més fàcilment a la societat, si aquesta 
només coneix una única interpretació” . I és que, de fet, veiem que la condemna de la 16

memòria ha estat utilitzada principalment per les personalitats o règims polítics menys 
afins al sistema democràtic (tal com el coneixem avui en dia). L’aristocràcia romana, 

 Per exemple, el 2017, al municipi de San Bartolomé de Tirajanas (Les Palmes de Gran Canaria), la Plaza General 15

Franco va passar a dir-se Plaza Caleta. O a Madrid, el 2017, la Plaza el Caudillo va passar a dir-se Plaza el Pardo. 
Encara, però, queden molts noms per canviar.

 Soriano, J. (2018). Una damnatio memoriae en el siglo xxi. Diario de Almería. Recuperat de: https://16
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Lenin, Stalin, Franco… no permetien veus dissidents i deixaven molt poc (o gens) espai 
per la crítica al govern i la circulació lliure de l’opinió pública. Aquest control els permetia 
crear una memòria oficial afí als seus interessos, un corrent ideològic dominant, deixant 
de banda totes aquelles altres històries, veus, fets i pensaments que també van construir 
la història d’un país, però que a ells no els hi interessava deixar palès. Segons 
l’historiador Eduardo Jordá, “tota ideologia totalitària es dedica a reescriure la història i a 
destruir els vestigis del passat que no es consideren acceptables” .
17

4.2. La Llei d’Amnistia espanyola del 1977 
El 15 d’octubre de 1977, en plena Transició i reforma política, el Govern Espanyol, 
encapçalat per Adolfo Suárez, va aprovar democràticament en un parlament la primera 
llei des de 1939. Es tractava de la Llei d’Amnistia, que amb els anys alguns sectors 
espanyols la coneixen com el pacte de l’oblit, tant pel missatge que porta implícit i que 
aleshores no van saber veure, com per les conseqüències que ha tingut durant els anys 
següents i que encara duren fins avui. Aquesta llei és la que actualment impedeix 
investigar els crims comesos durant la Guerra Civil o la dictadura i la que permet, avui 
dia, que cap feixista s’hagi enfrontat mai a un judici.


Per entendre el cor de la llei cal saber les dues accepcions que té la paraula amnistia. 
Segons el DIEC, amnistia és atorgar l’oblit i el perdó. En el cas espanyol ha passat que a 
l’hora d’interpretar la llei, de vegades s’ha fet més d’acord amb la primera accepció (per 
part dels sectors més reaccionaris, i que es reflecteix en els pocs esforços de la política 
espanyola per recuperar el passat franquista per tal de condemnar-lo), i de vegades des 
de la segona (per part dels sectors més progressistes).


La Llei d’Amnistia va establir que declarava impunes tots aquells crims comesos durant la 
Guerra Civil o la dictadura franquista, perquè segons el parlament d’aleshores calia mirar 
endavant per avançar cap a la societat democràtica que volien construir. “Es 
simplemente un olvido, una amnistia de todos para todos, un olvido de todos para 
todos”, se sentia dins del parlament en el moment de l’aprovació de la llei. Hi havia el 
temor que recuperar i tractar el passat podria posar en perill la reconciliació nacional. El 
que volien era no rascar la ferida. Ismael Saz, en el seu llibre “Fascismo y franquismo”, 

 Jordà, E. (2020). 'Damnatio memoriae’. Málaga Hoy. Recuperat de: https://www.malagahoy.es/opinion/articulos/17
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escriu que la qüestió de tot plegat era “oblidar un passat per construir un futur en pau i 
democràcia” .
18

La llei va tenir molt de consens dins del nou panorama polític d’aleshores i només es van 
abstenir de la votació Unión Militar Democrática i Alianza Popular. Els que més a favor 
van estar van ser els partits i sectors antifranquistes i d’esquerres, amb l’objectiu 
d’alliberar els seus presos polítics de la presó. “La llei va ser presentada, en aquells 
moments, com una celebració de la creu i ratlla de la democràcia”, explica Paloma 
Aguilar, catedràtica de la UNED, en aquesta  notícia d’El País. El dia que la llei va entrar 19

en vigor, el mateix diari escrivia que “l’Espanya democràtica ha de mirar cap endavant, 
oblidar les responsabilitats i els fets de la guerra civil, fer abstracció dels quaranta anys 
de dictadura. La mirada cap al passat només ha de tenir com a propòsit la reflexió sobre 
les causes de la catàstrofe i la manera d'impedir la seva repetició.” .
20

El problema que no van saber veure en aquell moment és que, aquesta llei, serviria 
després per frenar qualsevol mena de procés legal per investigar i jutjar els crims 
comesos durant la Guerra Civil o la dictadura, impossibilitant, d’aquesta manera, la 
reparació de les víctimes. Anna Messuti, advocada especialitzada en drets humans i 
franquisme, explica  que “la impunitat d'uns exclou el reconeixement de la victimització 21

d'uns altres.  Les víctimes  [del franquisme] ni tan sols existeixen com a víctimes en 
l'àmbit  jurídic. Perquè siguin víctimes ha d'haver-hi una declaració que han sofert un 
delicte, però per a això ha d'haver-hi una sentència que condemni el crim”. Els resultats 
han sigut fosses comunes abandonades, gent sense identificar, familiars desapareguts i 
una història nacional truncada.


El 2007, sota el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, van aprovar la Llei de Memòria 
Històrica, on es prometia que l’Estat col·laboraria en la recerca de fosses i la identificació 
de familiars, i que es retiraria tota la simbologia franquista de la via pública. Un any 
després, per continuar amb els impulsos de la nova llei, es va obrir l’Oficina per les 

 Saz, I. (2004). Fascismo y franquismo. Publicacions de la Universitat de València18

 Altares, G. (2021). El dilema de revisar la Ley de Amnistía. El País. Recuperat de: https://elpais.com/espana/19
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 Redacció. (1977). Amnistía al Fin. El País. Recuperat de: https://elpais.com/diario/1977/10/15/opinion/20

245718004_850215.html

 Torrús, A. (2020). Ana Messuti: “No juzgar los crímenes del franquismo supone su aceptación”. Asociación Para la 21
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Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura, que s’encarregava principalment de mapejar les 
fosses comunes, nacionalitzar descendents d’exiliats, ajudar a trobar i exhumar persones 
desaparegudes, entre d’altres. Aquesta oficina, però, va durar poc. Mariano Rajoy la va 
tancar un cop va ser escollit president d’Espanya el 2011. Abans de guanyar les 
eleccions ja havia anunciat que ho faria, i així ho explicava en aquesta entrevista al diari 
20Minutos , que recupera el diari el Plural:
22

Periodista: què faria amb La Llei de Memòria Històrica si guanyés les 

eleccions? 
Rajoy: per descomptat eliminaria tots aquells articles de la Llei de la Memòria 
que parlen de donar diners públics per a recuperar el passat. Jo no donaria ni 
un sol euro de l'erari públic a aquests efectes.


Periodista: Llavors, les famílies dels milers de morts que hi ha a les 

fosses, no tenen dret a treure’ls? 
Rajoy: Jo crec que al que tenen dret tots els espanyols és al fet que mirem al 
futur i no generem tensió ni divisió, com vam decidir l'any 1978.


Ja ha passat en més d’una ocasió  que organitzacions com Human Rights Watch, 23

Amnistia Internacional o l’ONU demanen al govern espanyol que derogui la Llei 
d’Amnistia, ja que és totalment incompatible amb el Dret Internacional, que clarament 
estableix que no pot haver-hi impunitat contra els crims de guerra i que no poden quedar 
normalitzats i oblidats per una amnistia pactada. Aquesta idea ja la va acollir l’ONU a la 
seva declaració de drets internacionals, la qual Espanya va acceptar quan es va unir a 
l’Organització el 1955. Les denúncies, però, també a escala individual, topen 
contínuament amb aquest mur legal, sustentat principalment per les mans del Tribunal 
Suprem.


A més a més, hi ha tot un debat obert per part dels historiadors i jutges sobre si és legítim 
anul·lar la Llei d’Amnistia i jutjar els crims de guerra sota una jurisdicció que quan es van 

 Paradinas, M. (2012). Rajoy cierra la Oficina de Víctimas como prometió en el 2008: “Ni un solo euro para recuperar 22

el pasado”. El Plural. Recuperat de: https://www.elplural.com/politica/rajoy-cierra-la-oficina-de-victimas-como-
prometio-en-el-2008-ni-un-solo-euro-para-recuperar-el-pasado_47953102

 Aquesta n’és una: UN (2013). UN experts urge Spain to do more to ensure justice for relatives of disappeared 23

persons. UN News. Recuperat de: https://news.un.org/en/story/2013/09/451832-un-experts-urge-spain-do-more-
ensure-justice-relatives-disappeared-persons
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cometre no existia. És el que s’anomena la nulla poena sine lege, “no hi ha condemna 
sense llei”. A l’article del País mencionat abans, Pilar Mena, professora d’Història 
Contemporània de la UNED, opina que “no es pot legislar el passat des del present amb 
objectius presents. La Llei d'Amnistia té un significat en el seu context que no té sentit 
eliminar. Que es pugui intentar trobar una sortida per a jutjar determinats fets no em 
sembla malament, perquè crec que hi ha coses que no són amnistiables, però crec que 
cal fer-ho filant molt fi, no des d'una perspectiva de fer política ara de supòsits hereus 
contra supòsits hereus”. Enrique Moradiellos, catedràtic de la Universitat d'Extremadura, 
en el mateix article del diari es mostra explícitament en contra de derogar la llei, dient que 
“em preocupa tot el que sigui divisió de l'opinió i pèrdua de graus de concòrdia. És la 
cançó de l’enfadós” . Veiem com galopa un altre cop l’argument de no voler alterar la 24

convivència social, no voler reobrir ferides. Però sense revisitar i sanar el passat, la 
discòrdia, la inquietud i la divisió encara perduren. Les ferides no s’han tancat mai, i no 
ho faran fins que l’Estat faci un reconeixement i judici del passat que ens precedeix.


Altres historiadors opinen diferent que Mena i Moradiellos. És el cas de Julián Casanova, 
catedràtic d’Història Contemporània a la Universitat de Saragossa, que escrivia al seu 
tuiter que “85 anys després de la guerra, 45 després de Franco, cal rescatar de l'oblit i de 
les fosses a totes les víctimes, portar l'ensenyament d'aquest passat a les escoles, 
combatre la mentida, cuidar els llocs de memòria. Derogar la Llei d'Amnistia de 1977 és 
reubicar la història” . I Javier Chinchón, professor de Dret Internacional Públic a la 25

Universitat Complutense de Madrid, declarava que “el que resulta una situació tan 
anòmala com insostenible és que existeixi una norma vigent en el nostre ordenament 
jurídic que suposadament pugui amnistiar i amnistiï de manera general i completa greus 
violacions als drets humans, perquè així suposadament es va decidir durant la 
Transició” . Per Anna Messuti ““no jutjar els crims del franquisme suposa la seva 26

acceptació. […] El silenci suposa acceptació.  Estàs acceptant que aquests fets que 
sabem que van ser comesos quedin impunes. Estàs acceptant la injustícia” .
27
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Veiem que Espanya - a diferència d’altres països com Argentina o Alemanya, que han 
patit dictadures i han reconegut el seu passat, o països com Guatemala, Ruanda o 
Cambodja, que han derogat lleis d’amnistia - des del poder polític sovint negligeix i gira la 
cara al passat nacional, deixant una història incompleta, transmetent constantment un 
silenci generacional, mentre es fa perviure el relat dels vencedors. A part que priva a les 
víctimes de rebre un reconeixement, crea tot un discurs que no s’ajusta amb la veritat i 
que ofereix una educació foc fiable. I tot justificat amb la idea d’avançar cap endavant i 
no mirar endarrere. Però, com pot ser que un poble, una nació, avanci sense ser 
coneixedora del seu passat? Sense reconèixe’l, sense assumir-lo?


Dins d’aquest clima, recentment el PSOE i Unidas Podemos han trobat una escletxa per 
incidir en la llei de 1977 sense derogar-la  i poder jutjar els crims, a diferència d’ERC, 28

que continua exigint eliminar-la. El seu propòsit és que totes les lleis de l’Estat, inclosa la 
d’Amnistia, s’han d’interpretar seguint el Dret Internacional Humanitari, el qual dicta que 
els crims de guerra i contra la humanitat no són amnistiables. Aquest canvi de propòsit, 
però, no canvia gaires coses. La majoria dels autors dels crims franquistes estan morts. 
Però, segons els periodistes Carlos Cué i Javier Casquiero, “almenys es busca un 
rescabalament moral i simbòlic, i altres esmenes pactades proposen facilitar 
compensacions econòmiques a les víctimes” .
29

4.3. L’oblit inconscient 

Diferint completament de la profunda desolació que s’ha exemplificat sobre l’oblit a 
través de la literatura, condemnes, pactes i lleis, cal apuntar que l’ésser humà necessita 
oblidar igual que necessita recordar. Primer, perquè el record no s’entén sense l’oblit. Els 
oposats es necessiten entre ells per tenir sentit, i si no oblidéssim, no sabríem què és la 
memòria. Segon, perquè si ho recordéssim absolutament tot no podríem viure. Ens 
passen tantes coses, vivim tants dies, tants moments, tantes coses insignificants, que si 
les recordéssim totes viuríem en una mena de tanc de records on ens costaria una 
infinitat saber destriar què té importància o què no la té. Ens deixaria pensar amb 
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claredat? Pensar en el futur? És tan impossible recordar tot el que ens passa que 
senzillament no cal.


La dictadura espanyola es va acabar el 1975 amb la mort de Franco. Això vol dir que 
aquells que la van viure tenint uns ulls conscients s’han anat fent grans i ara ja tenen una 
certa edat. Una persona que tenia vint-i-cinc anys ara n’està a punt de fer setanta dos. 
Els records trontollen, i sembla que d’aquí a uns anys, si no es fa un esforç educatiu, 
mediàtic o polític, s’acabaran oblidant coses que ni tan sols se sabrà que s’estan 
oblidant. És l’oblit oblidat. Un record que no tornarà mai més. El que es necessita, però, 
és un oblit recordat, és a dir, un oblit que té latent una recuperació. Sobre el context 
franquista espanyol hi ha molt poca educació, i això fa que s’estiguin oblidant coses 
sense saber que s’estan oblidant. Això encara pot ser més terrible que oblidar a propòsit, 
perquè vol dir que li hem restat tanta importància a un pensament o fet, que se’ns escapa 
de la consciència i no ens n’adonem. I si no ens n’adonem, no el podem recuperar, i és 
com si no hagués passat mai. Ha passat el passat, si no el recordem? Pot tenir influència 
en el present? I en cas que la tingui, la podem escollir, ignorar, elogiar o maleir? La dita 
diu que el poble que no recorda la seva història està condemnat a repetir-la. Doncs una 
mica ja va per aquí. Si no recordem, és com si no hagués passat. Això és una situació 
força tenebrosa, perquè resta valor a un passat que tenia i té importància. Tot compta, tot 
suma, tot acaba sent coneixement, experiència i fets per compartir. Per aprendre, per 
retre homenatge. Per tenir present, per fer reviure, o assegurar-se de no reviure. I es 
necessita una educació que garanteixi aquest coneixement, si no, la caiguda al pou de 
l’oblit serà irrecuperable.


4.4. Periodisme i oblit 

Durant el primer punt de treball hem presentat l’oblit etimològicament i des de l’òptica 
literària i filosòfica. Penso que és important conèixer com s’entén l’oblit des d’aquests 
tres camps perquè el periodisme és una professió que molts cops beu d’aquest 
coneixement humanístic, ja sigui per fer metàfores, per contextualitzar la informació que 
està donant o per afegir un rerefons cultural i polític que el dota de més qualitat.


Respecte a l’origen etimològic de la paraula. En primer lloc, i no només exclusivament en 
relació amb el periodisme, el nostre llenguatge troba el seu origen i alfabet en el llatí. Això 
potser ho donem per descomptat, però cal posar valor a les grafies que ens arrelen i 
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connecten al món on vivim i ens permeten descriure’l i moldejar-lo. Com escriuríem, si 
no?


En segon lloc, penso que l’origen grec de la paraula oblit casa de forma brillant amb una 
de les coses que mou el periodisme, la recerca de la veritat o de la troballa més exacta 
possible. En grec, el concepte d’oblit està altament lligat al de record. L’aletheia, la 
veritat, està construïda amb allò no oblidat, no ocult. I si la veritat és allò no oblidat, la 
veritat és el record (el que no s’amaga, que no s’oculta). El periodisme treballa 
constantment per trobar la veritat, i, per tant, busca constantment el record. Per això la 
memòria és tan important dins del relat periodístic, i més encara, en el relat periodístic de 
memòria històrica. Enric Calpena m’explica durant la nostra entrevista que “la professió 
periodística pretén explicar coses que ha viscut directa o indirectament, i la voluntat 
d’enganyar no existeix. Sí que hi ha periodistes esbiaixats, però la voluntat de la professió 
no és aquesta”. En el cas del periodisme de memòria històrica, el periodista sempre 
explica coses a través de testimonis personals o fonts documentals. Per tant, explica 
coses que viu indirectament. L’origen grec de la paraula ens ajuda a entendre les idees 
d’un món que després, amb la grafia llatina, podrem descriure. Si no tinguéssim aquest 
món d’idees, imatges i records per descriure, sobre què escriuríem?


I és que les paraules tenen la capacitat de modular el món en què vivim, per això són tan 
importants. Això vol dir que, tal com explica Weinrich, “la imatge de l'oblit que el 
llenguatge reflecteix no estaria completa si no es tingués en compte amb quines paraules 
es modula l'oblit, és a dir, com es combina en l'actualitat. Això es fa a través dels verbs 
modals —amb freqüència negats— “(no) poder”, “(no) voler”, “(no) deure”, que 
s'anteposen en cada cas a l'infinitiu oblidar. A això s'afegeixen expressions modals com 
“cal”, “és precís”, “es permet” i moltes altres d'aquest tipus, que contribueixen així 
mateix a la flexibilització psíquica de l'oblit. Es poden imaginar totes aquestes modalitats 
com les “marxes” lingüístiques de l'oblit, amb les formes negatives com a “marxa 
enrere”. Amb ajuda de les diferents expressions modals, es pot conjugar en el llenguatge 
un bon nombre de modalitzacions altament riques en matisos, en les quals es troba 
especial plaer amb l'exageració contrastiva, per exemple: —Vull oblidar això, però no 
puc.”


Les marxes lingüístiques de l’oblit necessiten un conductor, i nosaltres trobem el 
periodista darrere el volant. Com que com a éssers humans no podem ser a tot arreu 
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alhora, cal ser conscients que necessitem algú que ens expliqui el món, que ens 
condueixi pels seus volts, paranys i enigmes, veritats, paisatges i persones. El periodista 
té aquesta responsabilitat, i qualsevol mitjà es dedica a explicar un món que els seus 
lectors o lectores no veuen o no experimenten directament. I fer això no és una tasca 
fàcil, perquè treballar detallant el món requereix una professionalitat i capacitat 
d’observar i comunicar bé brutal. En Francesc Canosa, em diu durant la nostra conversa 
que “el periodisme tracta una matèria que és pura nitroglicerina, que és la realitat. Els 
periodistes descobrim els invisibles, els expliquem, els fem visibles”. Així, veiem que 
explicar l’invisible és explicar l’oblit. Per tant, desoblidar.


I per què el periodisme adopta aquesta tasca? 

Primer de tot, “perquè és la nostra feina, i si no la féssim nosaltres la faríen uns altres”, 
diu en Francesc, “i som professionals i hem de donar resposta al que se’ns demana i 
prometem”. Segon, “perquè canvien les coses”, afegeix. A La Mira fan un periodisme 
lent, i m’explica que el que hi publiquen “capgira, descobreix i fa obrir els ulls. Darrere les 
històries hi ha un debat, són històries profundes, i nosaltres creiem que mostrant-les 
expliquem de forma més exacta, més precisa, més real, el país. […] Aterrem com a 
paracaigudistes sobre zones verges, desolades i desconegudes. Allà hi ha vida i posem 
la càmera on a vegades no s’hi posa. Així descobreixes coses que et permeten explicar 
molt”. Això són fets que un periodisme desitjable hauria de dur a terme constantment. A 
través d’una voluntat cristal·lina d’explicar el món, amb l’objectiu de fer-lo més real, el 
periodisme ha de donar-li les eines al lector o lectora perquè obtingui un coneixement, 
guanyi esperit crític, obri els ulls, i pugui fer alguna cosa amb tot això. Segons Canosa, 
llegir periodisme crea una reacció, un estat d’opinió, i això és important perquè després 
la gent fa (fem) coses amb això. Votem, anem de vacances a un lloc o altre, ens fem 
vegetarians, comencem a comprar al mercat de sota casa o anem caminant a tot arreu. 
No ho sé. La qüestió és que alguna cosa ha canviat, “i per això ho fem, perquè té uns 
efectes en la realitat”, conclou Canosa, “i perquè no podem fer una altra cosa, és tan 
complicat però tan senzill com això”. Aquest material que se li ofereix al lector, aquest 
feix de coneixement, és la lluita del periodisme contra l’oblit. Perquè ha deixat 
enregistratdes històries que altres no veien.


Hem vist com des del present polític hi ha certes dificultats per tractar el passat històric 
franquista espanyol, ja que, per exemple, encara existeix legalment una llei que impedeix 
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jutjar els casos franquistes. Penso que un periodisme desitjable, sempre amb aquesta 
voluntat d’explicar el món conduïda per les llarges i desolades carreteres del silenci i 
l’oblit, hauria de conèixer bé la llei d’amnistia, el recorregut i desenvolupament de la 
guerra i del franquisme, i anar a posar llum on encara hi ha foscor. L’objectiu és fer 
visibles els invisibles, com explicava en Francesc, i d’aquesta manera tenir esperances 
que el lector rebi un coneixement educatiu.


Des del final de la dictadura fins a l’actualitat trobem contribucions tant del periodisme 
català com de l’espanyol que lluiten en contra de l’oblit d’aquesta etapa, i que cusen i 
recullen records per tal de crear noves narratives que expliquen de forma més curosa i 
vertadera el passat. Existeix, d’aquesta manera, tot un eixam d’editorials i periodistes que 
s’han preocupat de fixar el relat històric, de treballar-lo, i de fer divulgació històrica.


Anem a pams.


Publicades des de Catalunya trobem revistes com Arreu, L’Avenç, Historia y Vida, Clio, El 
Contemporàni, que han treballat amb editorials com Empúries, Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, Edicions 62, Dalamau, Rúbrica o Base, i el diari Avui encara destaca per la 
quantitat d’entrevistes sobre el franquisme que va fer publicades entre 1976 i 1982. Pel 
que fa a difusió de publicacions a escala estatal, trobem revistes com Destino, Interviu, 
Cuadernos para el Diálogo o Triunfo . Abans de l’aparició d’internet, aquest suport 30

editorial era molt important, ja que era el que permetia difondre les narratives 
periodístiques. Ara, amb la www qualsevol periodista es pot fer un blog o difondre de 
forma gratuïta a les xarxes socials els seus escrits, feina i recerca, i de fet, segurament 
arribaran més lluny que si ho publiquen de forma física. A l’hora de publicar, tant abans 
com ara, - sigui en format paper, digital o en forma d’arxius sonors o audiovisuals - no 
només es beneficia a la societat contemporània de la seva publicació, sinó a totes les 
que vindran després, ja que la publicació no només aportarà informació per la societat 
del moment, sinó que serà una font de coneixement per les que vindran, que amb el 
corresponent context, la podran sotmetre a judici i interpretació. “És per això que una 
font molt habitual pels historiadors són els diaris, sabent els matisos i el context”, 
m’explica Calpena. Al capdavall “el periodisme és una ciència auxiliar de la història, i al 
revés també, la història és una ciència auxiliar del periodisme”.


 Figueres, J.M. (2007). Periodisme i mitjans de comunicació en la recuperació recent de la memòria històrica.  Revista 30
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Cal apuntar que des de Catalunya TV3 va representar un paper molt important pel que fa 
a l’emissió de programes de divulgació històrica i documentals, així com diverses 
emissores de ràdio catalanes. Maria Aurèlia Capmany va guionitzar un munt d’episodis 
històrics, i també destaquen emissores locals com Ràdio Popular de Figueres, amb un 
programa anomenat l’Hora de Catalunya i liderat per Emili Casademont. Actualment, 
veiem com Catalunya Ràdio ha estat l’emissora que més atenció ha prestat a la 
divulgació històrica, i que ha difós programes com Veus de l’Exili, Postres de Músic, i, 
més actualment, En Guardia!, el programa dirigit i presentat per Enric Calpena.


Produït fora de Catalunya a la resta de l’Estat, hi ha menys material audiovisual. Tot i això, 
podem trobar, per exemple, el documental El Silencio de Otros (2019), dirigit per 
Almudena Carracedo i Robert Bahar, i amb la participació de Agustín i Pedro Almodóvar 
des de la producció. El documental relata la lluita de diverses famílies espanyoles per 
trobar els seus familiars desapareguts en fosses comunes, i com un grup de persones 
intenten esquinçar la llei del 77 per sotmetre a judicis diversos torturadors franquistes. Ha 
rebut diversos premis, com Premi Cinema per la Pau de la Berlinale (2018), el Goya a la 
Millor Pel·lícula Documental (2019), premi Platí a la Millor Pel·lícula Documental (2019) o 
l’Emmy Award al Millor Documental (2020).


Amb aquest mosaic de suports comunicatius, m’he preguntat si hi ha un mitjà, un suport, 
més indicat que altres per fer aquesta transmissió de coneixement, per desoblidar l’oblit. 
Enric Calpena, juntament amb el seus col·laboradors d’En Guardia!, fan una feina 
meravellosa a l’hora de trobar històries que sovint passen desapercebudes. “Els aspectes 
sanitaris de la batalla de l’Ebre”, “Les dones locutores durant el franquisme” o “La 
fotografia durant la Guerra Civil” són alguns títols del programa, compost per històries 
amagades, concretes i originals que com explicava abans en Francesc Canosa, capgiren, 
descobreixen i fan més real el nostre país. La ràdio crec que té moltes possibilitats bones 
de transmissió, perquè permet incorporar sons, veus i testimonis directament, i això és 
molt potent. És un camí directe a la història, gairebé sense intermediaris. Alhora, però, 
també penso que té un caràcter més efímer, s’emet i després si no es torna a escoltar 
queda en podcasts que s’han d’anar a buscar a propòsit. En canvi, els articles, els diaris, 
es tenen físicament al davant i no s’escapen. Calpena em diu que “la divulgació històrica 
pot ser en qualsevol mitjà. N’hi ha que et poden agradar més o menys, i les formes són 
diferents, però la base és la mateixa: rigor periodístic i una revisió constant, si hi ha un 
error rectificar-lo. L’important és treballar de manera rigorosa”.
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La forma de treball periodística és una de les justificacions que expliquen per què qui ha 
de fer la feina de periodista és el periodista i no una altra persona. “Igual que quan se 
t’espatlla el cotxe i el portes al mecànic perquè és el professional, nosaltres som els 
professionals d’explicar les coses”, diu Canosa. A l’hora d’elaborar relats i escriure 
històries, cal rigorositat, molta feina documental, informació contrastada i també emoció i 
passió, dos sentiments que són “un tobogan cap a l’infinit, perquè quan tu et 
documentes [perquè t’interessa una cosa, perquè t’apassiona], ets obsessiu. Vols trobar 
allò, anar a buscar alguna cosa més”.


Sembla que aquesta divulgació històrica i ganes d’explicar el passat té la seva 
recompensa. A Catalunya hi ha molta demanda d’aquest coneixement històric, i, al final, 
el periodisme respon a una demanda social de memòria. Si ningú no volgués llegir, 
escoltar o veure als periodistes, aquests no tindrien feina. En Guardia! és líder en la seva 
franja horària i Calpena m’explica, des de la seva experiència com a historiador i 
periodista, que “la divulgació històrica, especialment a Catalunya, funciona molt bé, tant 
en documentals, com en llibres, reportatges, ràdio… A l’Estat no funcionen tan bé. A TV3 
s’ha plantejat sovint posar en prime time programes de divulgació històrica, i sempre han 
funcionat. Hi ha una teoria del Doctor Miquel Peralta que explica que, en moments de 
crisi en una societat, per saber com ens en sortirem, la reacció típica no és mirar cap al 
futur, sinó mirar el passat, veure quines són les nostres arrels i afermar-les. Això en la 
societat catalana és un fet inqüestionable. La revista que més es ven en català és 
Sapiens, Història i Vida és un referent històric des dels anys 1960 i es fa a Catalunya per 
catalans, Clio també, des de Barcelona… i això no és casualitat”.


A banda d’aquests esforços periodístics mediàtics, també trobem esforços periodístics 
cristal·litzats a l’Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica, que crec que cal 
parar-hi especial esment. Va ser creada l’any 2000 “arran de l'exhumació d'una fossa 
comuna en la qual es trobaven les restes de 13 republicans civils assassinats per un grup 
de pistolers falangistes el 16 d'octubre de 1936. Va ser a la localitat lleonesa de Priaranza 
del Bierzo. Moltes persones van acudir al lloc de l'excavació per a demanar ajuda en la 
cerca de desapareguts. I un grup de persones vam decidir crear l'Associació per a 
prestar-los aquesta ajuda” . Des d’aleshores, s’ha consolidat com la primera associació 31

civil espanyola que canalitza aquests casos. Es dediquen plenament a la recerca de 
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persones desaparegudes durant la Guerra Civil o el franquisme i a l’exhumació de 
víctimes de familiars de fosses comunes. Volen crear un Arxiu de la Guerra Civil que 
preservi la memòria històrica del país, alhora que impulsen estudis i la difusió de 
coneixement sobre la Guerra Civil i el franquisme organitzant exposicions, xerrades i a 
través de la seva pàgina web. Reben peticions formals de l’ONU per trobar persones 
desaparegudes, cartes escrites a mà de gent buscant familiars, correus electrònics i 
estan presents a les xarxes socials Facebook, Tuiter i Youtube, a més de comptar amb 
una pàgina web molt completa, amb la seva història de naixement, descripció de les 
tasques que fan i publicació de notícies relacionades amb el seu àmbit, la cerca i 
dignificació dels afectats per la Guerra Civil i el franquisme. Segons ells, la feina que fan 
és per suplir la manca d’involucració del govern espanyol, ja que “després de la mort de 
Franco van construir una transició fonamentada en l'oblit, consolidada en la Llei 
d'Amnistia aprovada el 1977”.


Com que és una entitat sense ànim de lucre, es financen de les aportacions dels socis de 
l’Associació i de donacions voluntàries. Una de les seves premisses és que els familiars 
no tinguin absolutament cap despesa econòmica a l’hora de fer els treballs arqueològics 
de les exhumacions. Com a retorn i de forma voluntària, molts familiars donen allotjament 
i manutenció als voluntaris que realitzen l’exhumació. Segons les dades de la seva web, 
des del 2000 fins al 2014 van realitzar 158 exhumacions, que van donar lloc a la 
recuperació de 1337 víctimes. Des de l’any 2007 fins al 2001 l’ARMH rebia des del 
Ministeri de Presidència una subvenció d’entre 45.000 i 60.000 euros, per les Activitats 
relacionades amb les Víctimes de la Guerra Civil. Amb aquests diners podien fer 10 
exhumacions a tot Espanya, i cobrien un 20% de les despeses. L’altre 80% es quantifica 
amb el treball voluntari de totes les persones que formen part de l’Associació.


Un dels fundadors és Emilio Silva Barrera, que era una de les persones que es van reunir 
a Priaranza del Bierzo per exhumar un familiar, en el seu cas el seu avi . Actualment, hi 32

ha diversos periodistes que treballen reivindicant la memòria històrica. Per citar-ne 
alguns, trobem a Natalia Junquera (periodista a El País), Antonio Maestre (director de La 
Marea), Alejandro Torrús, Miquel Ramos o Olga Rodríguez Francisco. Són periodistes que 
han publicat llibres construïts amb records populars i col·lectius, o que han format part de 
diverses taules rodones que discuteixen les relacions i contribucions del periodisme 
espanyol en la memòria històrica del país i la lluita contra l’oblit col·lectius.


 He intentat contactar amb Silva per fer-li una entrevista però no m’ha contestat.32
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4.5. Mètodes i eines d’un periodista per la reconstrucció d’un relat de memòria 

històrica 

Quan el periodista es proposa elaborar un relat de memòria històrica cal el següent. En 
primer lloc, algú que recordi. La matèria primera amb què es treballa és la memòria, i si 
no hi ha algú que recordi, no es pot explicar, i si no s’explica, desapareix. Tal com hem 
vist en l’anterior punt, la memòria és molt mal·leable, fugissera, i per això el més adient és 
fer ús de la memòria col·lectiva, que resulta més fidel a la realitat, més plena, més rica. La 
fragilitat de la memòria, com en Francesc Canosa em deia, “és el repte principal del 
periodisme”.


En segon lloc, un bon professional de la informació. Com comentàvem abans, igual que 
quan se’ns espatlla el cotxe anem al taller o quan ens fa mal un queixal anem al dentista, 
quan ens volem informar hem d’acudir a un periodista. Aquest, al seu torn, ha d’oferir un 
producte que compleixi, primer, amb el que el lector demana, i, segon, amb el que el 
mateix periodista ha promès donar . I quan aquest redacta el relat de memòria històrica, 33

s’han de complir “els mateixos criteris que a l’hora d’escriure una notícia: rigor, 
contractació de fonts, atribució de fonts quan no es poden contrastar, la ponderació en 
l’ús de qualificatiu, donar veu a les parts enfrontades, etcètera” .
34

En tercer lloc, calen mètodes i eines per recollir la informació. El més utilitzat és 
l’entrevista, que es pot realitzar de qualsevol tipologia: entrevista de vida, temàtica, 
personal, en profunditat… És un mètode molt adequat, ja que el periodista pot preguntar 
específicament el que vol, i té un contacte directe i sincrònic amb la font. Com també 
hem vist, la memòria deixa molts rastres, no només els intangibles, i és per això que 
també tenen molta importància els documents personals. Ken Plummer, autor anglès 
nascut el 1946 i especialitzat en sociologia, agrupa en el seu llibre “Documents of Life: 
Introduction to the Problems and Literature of a Humanist Method”  tot un llistat de 35

documents que són molt interessants per tenir en compte a l’hora de construir un relat de 
memòria històrica. Plummer ens parla de cartes i correspondència personal, postals, 
àlbums de fotografies, enregistraments de so o audiovisuals i diaris personals. En el 

 Aquesta és una idea que em va transmetre en Francesc Canosa durant la nostra entrevista i que es pot llegir als 33

annexos

 D’Enric Calpena durant la nostra entrevista34

 Plummer, K. (2001). Documents of Life: Introduction to the Problems and Literature of a Humanist Method. Editorial: 35
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mateix llibre, escriu sobre els sociòlegs Thomas i Znaniecki, segons els quals la 
importància dels documents personals rau en què es tracten de “relats d’una experiència 
individual que mostra les accions de l’individu com a agent humà i partícip d’una vida 
social”. Són coses que conviuen amb les persones i es xopen de l’essència d’una 
mateixa. Per això, quan la memòria no arriba a tots els racons, podem trobar peces del 
trencaclosques perdudes en aquests documents que formen un mosaic de records 
petrificats. Per descomptat, es poden fer ús de documents oficials de l’estat, butlletins, 
diaris, monogràfics, llibres de text d’història, telenotícies, revistes, programes de ràdio i 
altres mitjans que ens aportin informació rellevant o que ens ajudin a contextualitzar i 
incloure detalls en el nostre relat.


Cal posar, doncs, una triple atenció a la biografia de la persona - recollida a través 
d’entrevistes i els documents personals corresponents que ens interessin pel nostre relat 
-, l’estructura social en què pertany - aspecte que ens donarà molta informació en quant 
el context en què es mou i una memòria col·lectiva, de grup - i la història oficial - que 
recull dades i altres aspectes objectius i empírics que com hem vist serveixen molt bé 
com a guia -.


També hem parlat de la memòria com a paisatge, i és que la visita, el viatge o el 
desplaçament a un indret pot ser un mètode molt important a l’hora de narrar. A part que 
situa el lector geogràficament - un fet, en la majoria dels casos, essencial - aporta tot un 
seguit de detalls i de característiques que molts cops expliquen el perquè de la 
quotidianitat i la manera de fer que tenen les persones que hi viuen, contextualitza els 
fets. I hi ha històries on el paisatge és tan importat que s’acaba transformant en 
personatge.


Si ens fixem en el món de la literatura, per exemple, ho veiem en diverses obres de Mercè 
Rodoreda, com a “Quanta, quanta guerra…”. Si bé és cert que aquest és un relat literari 
que conté passatges i elements ficticis, veiem com Rodoreda es nodreix d’un entorn real, 
per, a través de topònims, la descripció d’un paisatge, una vegetació i un home que 
construeix una ermita, confeccionar la narració d’un soldat perdut entre planes i boscos, 
una situació homologable a molts homes que van lluitar a la guerra. “Una de les pedres”, 
escriu Rodoreda, “la més llarga i estreta, que estava mig enterrada vora la font del 
Pinetell , la va posar travessera damunt del portal, a fer de biga. I tot ho va cobrir amb 36

 Població de Tarragona36
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teules, que mig arrossegant-se anava a buscar a la masia abandonada. Quan va tenir 
l’ermita llesta va fer l’altar amb la soca d’un roure que un llamp havia aterrat. L’anava 
estirant lligada amb una cadena que vaig deixar-li. I damunt de l’altar on cada dia a trenc 
d’alba diu missa hi va posar la creu feta de quatre menes de fusta com la creu on va 
morir el Salvador: fusta de palmera, fusta de xiprer, fusta d’olivera i fusta de cedre. A un 
costat de la creu té una corona feta amb brots de romeguera i, a l’altre, tres claus 
rovellats, amb la cabota aixafada, lligats amb un filferro. La missa que diu no és com les 
altres: es veu que un àngel, sempre el mateix, li fa d’escolanet i bufa per engrandir 
l’ermita, la cobreix amb un vel de vidre fins que la converteix en una catedral. El dia que 
es mori els ocells se l’enduran cap a les altures, apa, apa, els uns estirant-lo els altres 
empenyent-lo…, el deixaran damunt d’un núvol barcassa enfistonat de llum de color de 
perla” . 
37

Aquest ús geogràfic i descriptiu de l’entorn també té importància a “La Plaça del 
Diamant”, on a través dels carrers de Barcelona i la plaça que bateja el llibre, Rodoreda 
ens ofereix un relat de la Guerra Civil Espanyola protagonitzat per una testimoni a través 
de la qual podem conèixer totes les corredisses que la guerra va comportar tant a dins 
com a fora de les cases.


En el camp periodístic podem mencionar a Truman Capote, que començava “In Cold 
Blood” descrivint Holcomb, el poble escenari dels fets sagnants que explica a la novel·la, 
dient que “es troba en una alta planúria sembrada de blat, a l’oest de Kansas, una 
solitària regió que els altres veïns de l’Estat en diuen «cap enllà». Un centenar de 
quilòmetres a l’est de la frontera amb Colorado, la contrada, amb els seus celatges 
intensament blaus i l’aire net del desert, té una atmosfera que més aviat sembla del 
Llunyà Oest que de l’Oest Mitjà. L’accent local, espinat pel deix de la prada, té un to 
nasal característic de les hisendes, i els homes —o molts d’ells— porten els estrets 
pantalons fronterers, barrets Stetson i botes de taló alt i punta afuada. La terra és plana, i 
el panorama corprèn per la seva gran extensió. Cavalls, ramats de bestiar boví i una 
munió de sitges blanques que s’eleven majestuoses com un temple grec són visibles ja 
molt abans que el viatger arribi al poble” . Els topònims i descripcions de l’indret on té 38

lloc la seva narració són imprescindibles. Per una banda, transporten al lector al lloc dels 

 Rodoreda, M. (1980). Quanta, quanta guerra… Club Editor37

 Capote, T. (1965). In Cold Blood. Editor digital: Titivillus38
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fets, i, per altra banda, fan més real la narració. L’alt grau de detall enriqueix clarament 
aquesta novel·la del nou periodisme.


A través de la descripció del paisatge, les imatges i el detall, és possible aconseguir una 
narració que expliqui de forma més real i precisa el que pretenem explicar, alhora que fan 
entendre més el territori. D’aquesta manera, es contribueix a la voluntat del periodisme 
d’explicar de forma més real el país. Els elements visitables, palpables - com els forats de 
les bales a les pedres terroses de la Plaça Felip Neri (Barcelona), o els cementiris amb les 
restes de republicans rescatats de fosses comunes - contenen una part de la narració 
periodística. D’alguna manera, completen el quadre i el sostenen alhora. Són el llenç de la 
narració.


4.6. Condicions que calen perquè un país pugui gaudir d’un periodisme que faci 

memòria històrica 
Un cop tenim els mètodes de la recol·lecta dels fruits de la memòria clars, el que cal és 
un clima que motivi l’elaboració d’un relat de memòria històrica i que permeti de manera 
real, eficaç i incisiva la seva difusió. Ja hem vist que des de l’estat espanyol hi ha certes 
dificultats per assumir la història que el precedeix, ja que legalment es va decretar un 
oblit col·lectiu, així com un perdó. En aquest punt actual del treball comencem parlant de 
les condicions òptimes en què un país desitjablement democràtic i preparat esdevé 
l’escenari correcte per fer un relat de memòria històrica, i acabem concretant en quin 
punt es troben l’Estat i Catalunya.


L’historiador i professor de la UAB Josep Maria Figueres, escrivia en un article titulat 
“Periodisme i mitjans de comunicació en la recuperació recent de la memòria històrica ” 39

que un país, per poder parlar i assumir la seva història, primer l’ha de pair. Durant la 
nostra entrevista li pregunto quines condicions socials i polítiques es necessiten perquè 
un país pugui fer-ho.


El primer que es necessita, segons ell, és “una societat madura que tingui un nivell de 
coneixement, i una massa crítica de la ciutadania que pugui disposar d’uns criteris 
propis”. Aquí, el paper dels mitjans de comunicació és fonamental. Observen la realitat, la 
societat, la descriuen, la difonen, ofereixen eines perquè el lector pugui tenir una opinió i 

 Figueres, J.M. (2007). Periodisme i mitjans de comunicació en la recuperació recent de la memòria històrica.  Revista 39

del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya ; Núm. 127.
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reaccioni. Calen mitjans lliures, responsables, complidors. “El periodisme és la salut de la 
democràcia”, em deia en Francesc Canosa. I aquesta difusió de coneixement no només 
és responsabilitat del periodisme, sinó que passa pel sedàs dels editors i els seus 
interessos, i les demandes dels lectors, que no sempre exigeixen una nivell crític de feina.


Personalment, aquesta situació em sembla un peix que es mossega la cua, o com allò de 
l’ou i la gallina, què va abans? Una demanda social de memòria històrica per tal que el 
periodisme es pugui posar a treballar, educar i difondre coneixement que tindrà un 
impacte, o un periodisme que comenci a produir i que faci fer un clic a la societat? Un 
periodisme que educa o una societat que reclama? Però segons Figueres “va tot junt. 
Què és primer, la llibertat o la justícia? No és una qüestió de prioritats, és una qüestió de 
fer. Necessitem una societat que vetlli pels drets, [però] el gran problema és que sempre 
hi ha altres prioritats, i aleshores s’obliden els drets en funció dels interessos materials. 
[…] Les classes dirigents d’Espanya han tingut uns altres interessos”. Segons el seu 
parer, un bon exemple de com el poder d’un estat ha tractat la memòria és el de Sud 
Àfrica, ja que “ha marcat una tipologia del que és la memòria. Han creat la Comissió de la 
Veritat, això a l’estat espanyol no existeix”.


El segon que es necessita perquè un país pugui pair la seva història és “la restitució, és a 
dir, s’ha de compensar”. I m’ho explica amb un exemple. “Si algú té un accident amb un 
taxista i li diu, no es preocupi que li pago jo el para-xocs, el taxista respondrà, i què? 
Tindré el cotxe al taller una setmana, qui em paga aquesta setmana que no facturaré?”. 
La conclusió és que “el mal que fas s’ha de compensar”.


El tercer que es necessita és el perdó, i ha de ser “efectiu, demostratiu, autèntic, 
veritable”.


Aquest mosaic de tres peces permet que un país desitjablement democràtic i conscient 
amb la seva història faci unes polítiques públiques a favor de la memòria històrica. “El 
poder ha d’actuar en el coneixement de la propia identitat. Qui soc? Què m’ha passat a la 
vida? Quin és el meu origen?”, comenta Figueres. Segons ell, “Catalunya i el País Basc 
han fet polítiques amb aquesta voluntat, tot i que sense arribar al màxim. Però trobem 
iniciatives poderoses, com la creació de documentals, organismes com el Memorial 
Democràtic, de comissions ciutadanes, recuperació d’espais públics no per enderrocar-
los sinó per la reivindicació de la memòria col·lectiva, com la presó model. El sud 
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d’Espanya és un desert, no hi ha hagut res, si a Catalunya hi ha un miler de documentals, 
a Espanya es poden comptar per desenes. La Llei de Memòria Històrica que tant parla el 
PSOE que faran encara ha de sortir, i mentrestant van desapareixent generacions… i 
mentrestant surten de l’escola fornades de joves que no tenen cap mena de concepte o 
que es pensen que això és carnada d’historiadors. Fins que no hi ha un sotrac no es 
parlen moltes coses”.


En Francesc Canosa opina que a Catalunya “hi ha un autoanalfabetisme de coneixement 
de la nostra història. Traduït al terreny, això fa que, per exemple, de la Guerra Civil quedin 
molt pocs testimonis o siguin escassos, i que, a diferència d’un altre país, no hagin pogut 
parlar. Hi ha un gran desconeixement”. I això és degut al fet que sempre “la nostra 
història ha tingut un coitus interruptus, vull dir, sempre hem hagut de tornar a començar. 
Això fa molt dificultós poder explicar i comunicar la nostra història”.
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5. Conclusions 
Penso que l’oblit és una cosa tan fàcil d’explicar com dir que és una absència de record i 
de memòria.  Un buit, un forat negre, un no res. El que és més difícil d’explicar és el que 
comporta. Oblidar és estar adormit, és la inconsciència, és el risc de repetir coses, és la 
vergonya de no conèixer el passat, el teu passat. Alhora, l’oblit és descans, alleujament, 
esborrar les coses innecessàries, passar pàgina, mirar endavant. L’oblit pot ser pactat - 
calla! No ho expliquis, això - o involuntari - ostres és que no ho recordo, no puc explicar-
ho -. I les conseqüències que té en la història són tan diverses com tots els mons que 
existeixen dintre la Terra. Hi ha una tribu índia que només tenen temps verbals en present, 
viuen en un ara constant… Si una cosa no es pot emparaular no es pot explicar, i si no es 
pot explicar no existeix i acaba per desaparèixer. Amb aquesta tribu els hi és igual, però a 
altres racons, com per exemple a Catalunya, el temps verbal passat és molt important.

Que desapareguin coses lletges o que ens fan mal i ens incomoden està bé. És la part 
amable de l’oblit que ens deixa mirar endavant i continuar. Però aquesta desaparició 
gustosa té una connotació molt diferent segons el context on la col·loquem. Per exemple, 
és adient si parlem d’una disputa, un malentès, un desamor. Però no és gaire encertada si 
parlem de la història d’un país. Perquè encara que hagin passat coses dolentes, 
aleshores el que s’està fent no és oblidar per bé, sinó camuflar un passat que ens ha 
portat on som. I tot poble mereix conèixer la seva història. Oblidar avui té el mateix 
significat que oblidar abans, i la mateixa sensació de buidor. De, aquí hi falta alguna cosa, 
aquesta ràbia de tenir-ho a la punta de la llengua i no recordar-ho. Tot poble mereix rebre 
una educació històrica, tenir coneixement i ser crític amb el passat. Ens oblidem més del 
que no tenim present en el nostre dia a dia, del que no ens ensenyen, del que no li donem 
importància. Del que ens és igual recordar. Tot poble mereix sentir-se escoltat, reconciliat. 
Ens recordem més del que ens han explicat molt, d’allò excepcional, del que ens agrada. 
Estic pensant, per exemple, en coses tan senzilles com agafar pedretes mullades de la 
vora del riu, que les mans et facin olor de romaní, tenir pintura freda i brillant a la punta 
dels dits o estar envoltada de qui t’estima. O també coses més grosses, com els 
esdeveniments històrics més importants, que emmotllen els discurs històric oficial. Aquest 
és el dels llibres de text, i que sovint li manca una narració humanitzada i completa en 
quant a veus i col·lectius. Però també ens recordem més del que ens agrada tan poc i ens 
atrapa tant que ningú hi pot posar solució i se’ns empassa dia rere dia. Estic pensant, per 
exemple, en fosses comunes, desapareguts, morts i injustícies. Quanta gent ho coneix, 
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això? Quanta gent està experimentant aquest desconcert, aquest buit incert? Segurament 
molta més de la que ens pensem. El dol, si és compartit, és més lleu, diuen. 

Necessitem un periodisme que faci recordar. Un periodisme que comparteixi dols, que els 
alleugi, que aconsegueixi que es facin tan petits que desapareguin. Que solucioni 
injustícies, que posi sobre la taula barbaritats i tortures, que reculli coses bones i les faci 
esclatar per sobre de tothom, perquè necessitem riure i estar bé, i que faci el mateix amb 
les coses dolentes, perquè també cal una mica de tristesa per saber què és la felicitat, i 
s’ha de conèixer tot, les coses bones i les coses dolentes, i perquè això provoca un sotrac 
que fa que canviïn les coses. El periodisme crea reaccions, no volem ser una societat 
estàtica que no pot moure’s d’on és mentalment. El periodisme ha de fer fer clic, obrir els 
ulls, alterar cap a bé un comportament individual o en massa.

Necessitem un periodisme que faci recordar el passat, que faci recordar la Guerra Civil i el 
franquisme. Però no d’una manera victimista, catastrofista o enaltidora, sinó d’una manera 
seriosa, digna, crítica, amb l’objectiu primordial d’educar la societat actual. Perquè hi ha 
moltes coses d’aquesta època que no es coneixen, no perquè no hi hagi qui no les 
recorda, que sí que hi és, sinó perquè no han sortit a la llum, i estan recloses al paisatge 
intangible de la memòria personal, íntima, individual. Al ventre de l’ànima. I algú les ha de 
fer vomitar, estrènyer la panxa ben fort. Que surti tot, perquè si no, amb els anys que van 
passant, sí que acabarà sent cert que no quedarà ningú que ho recordi, i ara sembla que 
la Guerra Civil i el franquisme és només cosa d’historiadors, perquè els joves surten de 
l’escola sense una educació responsable històricament, i no és així… Perquè el passat és 
cosa de tots.

Necessitem un periodisme que sàpiga treballar amb els records. Que sàpiga que la 
memòria individual és tan fràgil, fugissera i mal·leable que més val reunir un grup molt 
gran de persones i fer feina en col·lectiu. Perquè així els records són més segurs, més 
comparables, en surten més i les persones s’ajuden entre sí. Si no ho recordes no et 
preocupis, ella sí que m’ho pot explicar, i ell també, i ell, i ell, i ella. Perquè fer xarxa és 
important, ja sigui per recordar com per viure i perviure. Donar veu als records que 
s’amaguen il·lumina, a pas de formigueta, un bocí d’història nacional que no es coneixia i 
que feia molta falta. Per sanar qui en forma part, per educar, per portar justícia, per 
ajustar-se més a la realitat. Per fer-nos més reals, cristalins. Necessitem un periodisme 
que sàpiga treballar amb els records, però que també sàpiga que el temps molts cops no 
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el mesuren els rellotges, i que per uns els dies són mesos i per altres les setmanes són 
anys. Que les coses es viuen molt diferent si ets d’aquí o d’allà, i que encara que cultivis 
igual el blat que les roses creixeran a temps molt diferents. El temps no corre igual per 
tothom i cada grup guarda un rellotge propi. Tic, tac, tic……tac.

Necessitem un periodisme que viatgi, que es mogui, que trepitgi territori. Que olori, que 
toqui, que vegi coses. Perquè els paisatges no només són això, paisatges, sinó que 
arrelen unes narracions que esperen que les arrenquin de terra i les expliquin al món, 
perquè sinó, allà totes soles, enterrades sota terra, sense llum i amb aquesta sequera que 
hi ha actualment, acabaran morint-se de set i sense ningú que les escolti plorar, riure o 
explicar res. Un periodisme que visiti indrets, que corri per la carretera, que vagi molt lent, 
que miri on ningú ho ha fet abans, que es mulli, que esquitxi ben fort, que encisi i faci 
viatjar als qui el llegeixen o escolten. Un periodisme que doni veu als records que 
s’amaguen a les escletxes de les pedres de les cases, dels monestirs, de les catedrals, 
les ermites i els palaus, que s’embaladeixi a les cantonades dels quadres i que rasqui la 
pintura si cal, que miri al fons dels armaris, entre els plecs de la roba o dintre els pots de 
sucre. Un periodisme que s’atreveixi a mirar i que es faci moltes i moltes preguntes. On 
s’arriba, si no ens preguntem coses? Si no posem en dubte el que ens envolta, si no som 
curiosos?

Al capdavall, el més important és saber que les coses existeixen mentre encara hi hagi qui 
les recorda. I que la virtut de tot plegat és que el poder polític no pot controlar el que 
recorda cada persona, cada individu. I que el periodisme és un altaveu per la societat, és 
la vinculació amb el poble, i que a través de la memòria històrica pot treballar per alenar 
tot aquest borbolleig de vivències i records que han estat oblidats, però que, per sort, es 
poden convertir en oblits recordats. Anar al marge del penya-segat i frenar tot el que hi 
està a punt de caure.
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Annexos. Entrevistes

Enric Calpena, historiador i periodista a Catalunya Ràdio

Jo tinc un dubte principal i és en quin moment s'escriu la història. En quin moment 
s'escriu aquest discurs oficial que és el que acaba passant "a la història", entra en 
els llibres... S'escriu un cop ja s'ha acabat? Per què?
No hi ha discurs oficial, la història és una ciència social que ha tingut diverses modes o 
corrents historiogràfics dominants. S'ha vist la història de moltes maneres diferents. Al 
segle XIX, amb el positivisme, es pensava que la història era com la botànica, a finals del 
XVIII, al segle XIX és quan es fa tota la taxonomia de les plantes i arriba un moment on 
queda congelada, perquè totes les plantes que coneixem ja estan fitxades, organitzades, i 
diuen, a partir d'ara només podem fer col·leccions, la botànica s'ha acabat. Era mentida, 
però era la sensació. A mitjans del XIX, els corrents positivistes de la història pensaven el 
mateix, encara no ho havien fet però. Un cop tinguem tots els fets del passat catalogats, 
s'ha acabat la història. Què vols explicar? Ja ningú podrà anar endarrere, la resta és 
purament novel·la. Això fa anys que s'ha desmentit, perquè depèn de com enfoques la 
història, les conclusions a les quals arribes, al que és la veritat o els fets provats, poden 
variar molt. Es descobreixen documents, epigrafies, testimonis, que poden canviar la visió. 
Ara per exemple, bé, ja fa anys, el corrent historiogràfic que més domina és la història de 
context, i consisteix en el concepte que no hi han uns fets que no s'entenen si no entens 
el context en què es produeixen. Si tu analitzes el nostre present, del 2022, o el 2017, te 
n'adonaràs que els fets del 17 no és només un biaix ideològic a l'hora d'explicar-los, sinó 
que depèn del context pots veure'ls d'una forma o altra. Si analitzes aquesta dècada, pots 
veure la lluita independentista, ho encaixes amb profunda insatisfacció del sistema de la 
democràcia occidental, i és germà del Brexit, les armilles grogues, moviments antinuclears 
a Alemanya... Per tant, quina és la veritat? clar, depèn de com ho analitzes no hi ha una 
història oficial, a més que la història es mou.

Es diu que la història l'escriuen els vencedors, no sé si hi estaràs d'acord, però, 
parafrasejant aquesta frase, qui escriu la memòria històrica? Des d'on s'escriu? És 
sempre un rescat?
Jo no hi estic d'acord amb el fet que la història l'escriuen els vencedors. Això ve de l'època 
dels romans, era una dita romana, els romans, amb un criteri salvatge, però molt bon 
criteri intel·lectual, es dedicaven a destruir els reculls històrics dels conquerits, quan 
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trobaven documents o la història d'un grup que conquerien, ho cremaven tot perquè no en 
quedés cap noció del seu passat, l'únic passat bo era el romà. D'aquí ve la dita que la 
història l'escriuen els vencedors. I després això ha sigut bastant sistemàtic, durant la 
guerra dels segadors 1640-1645, les tropes castellanes es dedicaven a cremar els arxius 
parroquials perquè no volien que quedés constància del nombre de morts a la guerra ni 
que fos en català. Aquest tipus de coses és típic. Tot i això, la dita seria certa si hi hagués 
només 1 història, però és evident que n'hi ha més d'una. Per exemple, no tindríem història 
del gènere de dones, les dones han sigut les grans perdedores de la història, i hi ha 
història de gènere i es pot explicar. Moltes han sigut anorreades, però tot i això queda. O 
de l'homosexualitat, dels nens, dels jueus. Ho tenen més fàcil els vencedors, però no 
només hi ha la història dels vencedors.

Qui escriu la memòria històrica?
A l'àmbit de l'estat espanyol, hi ha discussió historiogràfica bastant gruixuda sobre de 
quan comença el concepte. A partir de la Guerra Civil? És la Guerra Civil i endavant? O la 
República cap endavant? O els moviments prerepublicans de la Segona República cap 
endavant? Depèn d'on fas el tall, la història és diferent. Si el teu antecedent de la 
postguerra no n'hi ha, tot és història de resistència i opressió. Si el primer punt és la 
guerra, és una història de revolució fracassada, si el teu antecedent és la república, tens 
els moviments catalanistes. Depèn del teu biaix ideològic, tu poses la memòria històrica 
en un lloc o altra. A part, en termes històrics també és important la història dels perdedors, 
tampoc és una història innocent. Sabaté va fer la tesi doctoral, va recórrer tots els pobles 
de Catalunya durant 4 anys per veure els registres dels morts durant la Guerra Civil, 
perquè hi havia unes xifres que no es basaven en res, no se sabia el número de morts. Hi 
va haver més assassinats del bàndol pels escamots anarquistes que no pas afusellats 
després del franquisme, només 1 sol mort menys. El fet que el mite d'apreciació popular, 
de què la repressió franquista havia sigut més sagnant que la republicana, ell ho va fer 
trontollar. Això, la memòria històrica, és també molt complicat de gestionar, perquè es 
creen mites. Ara amb la Guerra d'Ucraïna sabem que hi ha hagut moltes bestieses per les 
forces ucraïneses. Ara, això és l'excusa per justificar? Òbviament no. Però aquest tipus de 
qüestions en història són molt complicades. Això és el bonic de la història, està plena de 
matisos que compliquen la història i la fan apassionant també.

Creus que el periodista té una responsabilitat personal en rescatar aquestes veus 
passades? (de visibilitzar, crear debat, fer-nos qüestionar coses, crear inquietuds...) 
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Entenc que hi col·laboren molts altres actors com historiadors, experts, lleis, 
productores de cinema... Però clar, el periodista s'encarrega com de llençar-ho al 
món.
El periodisme és una ciència auxiliar de la història, o al revés, la història auxiliar del 
periodisme. El periodisme que toca temes històrics ha de continuar complint els mateixos 
criteris a l'hora d'escriure una notícia: el rigor, la contrastació de fonts, l'atribució de fonts 
quan no pots contrastar la font, la ponderació en l'ús de qualificatius, la possibilitat de 
donar la veu a parts enfrontades, etcètera. Molt sovint, una font molt habitual pels 
historiadors són els diaris. La professió periodística, des de finals del segle XIX, amb tots 
els matisos corresponents, el que pretén és explicar coses que directa o indirectament ha 
viscut. La voluntat d'engany del periodista en general no existeix. El que sí que existeix 
són periodistes esbiaixats, però voluntat d'engany, hi ha mals periodistes, però la 
professió no és aquesta. Per això els diaris són una font important, sabent els matisos, el 
context... I a l'inrevés, si vols estudiar una cosa de divulgació històrica, has de saber qui 
t'ho explica. I si no me'n fio, atribueixo fonts.
És evident que han passat moltes més coses de les que la història explica, i tu mateix a 
En Guardia! trobo que expliques coses, històries molt concretes i molt originals. Com es 
troben aquestes històries amagades, que no són les oficialment conegudes?
També és un tema professional, jo espigolo tot el llistat de tesis doctorals d'història, a la 
tdx, em miro les revistes universitàries d'història, les editorials ja saben el que busco i 
m'avisen, tinc la casa envaïda de llibres... Al Solé Sabater també li arriben coses, i també 
és la curiositat, aquest tema m'interessa i busco a algú que me'n pugui parlar.

Tu has escrit llibres, llibres novel·lats, ets professor, tens el programa En Guardia! 
des de fa més de deu anys... Creus que hi ha una fórmula perfecte per posar de 
manifest la memòria històrica? O totes les fórmules són bones?
La divulgació històrica pot ser en qualsevol mitjà. Sí que n'hi ha que t'agraden més, les 
formes són diferents, però la base és la mateixa. Rigor periodístic, revisar constantment, 
si hi ha un error rectificar-lo. L'important és treballar de manera rigorosa.

Des de la teva experiència, quina acollida té per part del públic aquest rescat 
d'aquestes històries més ocultes?
La divulgació històrica, especialment a Catalunya, funciona molt bé. Tant els documentals, 
com llibres, reportatges, ràdio, han funcionat molt bé, a l'Estat no funcionen tan bé. A TV3 
es va plantejar posar en prime time programes sovint de divulgació i sempre han 
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funcionat. Hi ha una teoria del doctor Miquel Peralta que explica que en moments de crisi 
en societat, una reacció tipica no és mirar el futur, com ens en sortirem? Sinó mirar el 
passat, mirar que les nostres arrels són aquestes i les hem d'afermar. La societat catalana 
és un fet inqüestionable que passa, la revista en català que més es ven en català és 
Sapiens, Història i Vida, referent històric des dels anys 60, està feta a Catalunya i per 
catalans, Clio, també de Barcelona. No és casualitat. Els d'història moderna espanyola, 
se'ls hi diu els velas y cañones, per què? La armada invencible, la conquista, tot el rollo 
aquest. Els catalans en aquesta història no hi entren, ens sembla rara, i a Espanya aquest 
discurs el recull l'extrema dreta, ha agafat un rollo patriòtic. A Catalunya el discurs històric 
és més matisat, l'acadèmia és impol·luta, tant a favor o en contra. Hi ha una atenció 
generalitzada en temes històrics.

De què ens recordem més? De què ens oblidem més?
Això no t'ho contestaré jo, sinó el Vicens Vives. Va escriure a mitjans del segle XX un llibre 
que es diu Notícia de Catalunya. Era un home format republicà però quan va acabar la 
guerra es va passar al bàndol franquista. Ell tota la vida ho va arrossegar, era un gran 
historiador, però va escriure sovint fent-se perdonar. A Notícia de Catalunya ell fa una 
cosa que va sorprendre molt en el seu moment, va dir, la historiografia catalana amb el 
canvi de dinastia catalana a castellana amb el Compromís de Casp el 1412 havia sigut el 
gran desastre, a partir del moment que els reis no són catalans sinó castellans tot això va 
cap a malament. Ell diu que en part sí, però que el que es va anomenar la decadència de 
Catalunya no va existir, és un mite, ho mires i amb l'economia, la impremta, cultura, i no hi 
ha decadència. La lliçó d'això és caure en un presentisme, és a dir, analitzes el passat 
amb el que et passa ara, avui. És lògic, però és erroni. Per tant, dius, quin és el fet més 
important? Doncs l'1 d'octubre del 17. Però un americà et diria que les Torres Bessones. I 
del segle XX? Doncs la República o Guerra Civil, però per un europeu la 2a Guerra 
Mundial o la Primera, o per un rus la caiguda del mur de Berlín. Això ens condiciona a ser 
com som, una munió de fets històrics, alguns pesen més i altres menys, ens transformen. 
És molt difícil de dir què és el que més ha sigut bo en la nostra història i el que ens fa ser 
com som i què ha sigut dolent, perquè nosaltres som part de la història.
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Francesc Canosa, escriptor, professor, periodista expert en memòria històrica i director de 
la publicació La Mira

El periodista és una persona que té una capacitat de comunicació molt gran, i que, 
si tot va bé, el llegeix molta gent. Creus que té una responsabilitat personal per 
lluitar contra l'oblit?
Sí, totalment, així ho assumeixo jo. Però partim d'un problema que és molt més gran. A 
Catalunya, la nostra història sempre ha tingut un coitus interruptus, vull dir, sempre hem 
hagut de tornar a començar. Això fa molt dificultós poder explicar i comunicar la nostra 
història. Al costat contrari estan els Estats Units, que en tots els punts de vista, el 
periodístic, de llibres, audiovisual, sèries, pel·lícules, sempre estan explicant la seva 
història. Ells creen el western per explicar la seva vida, com passen d'una banda a una 
altra, com busquen el progrés social, el futur, amb tot el que és la conquesta de l'oest, 
estan constantment fent un exercici d'actualitzar la seva història. A Catalunya, des del 
punt de vista què parlem, el de la memòria (lligada a la Guerra Civil, el franquisme, la 
transició, etcètera) tenim un problema d'autoanalfabetisme de coneixement de la nostra 
història. Traduït al terreny, això què fa? Fa que, per exemple, de la Guerra Civil quedin 
molt pocs testimonis, són escassos, i que, a diferència d'un altre país, no han pogut parlar. 
Per raons múltiples, com per exemple que no ho han vist interessant, però sobretot hi ha 
un gran desconeixement.

Partim que la pròpia matèria prima del que podria ser el treball periodístic de la memòria 
amb la història, que són 1) les fonts originals, orals, els testimonis, molts ja no els hem 
pogut treballar. I 2) les fonts documentals, que impliquen un procés de dificultat perquè 
també hi ha un gran desconeixement. Si no saps on buscar, on mirar, si no tens una certa 
educació, una certa alfabetització, és molt dificultós. A mi m'ha costat trobar el GPS per 
dir, hòstia, m'interessen segons quines coses, i t'hi has de posar molt. Fer aquesta feina 
aquí és molt més difícil que a altres països on hi ha una cultura de memòria, cultura de la 
seva pròpia història per explicar la història. Aquí tenim un problema molt gran, que és que 
tot allò que en diem història és com si fos una cosa molt antiga, molt vella, molt 
polsegosa. Aquest és un dels meus reptes. Jo no parlo d'història, jo explico històries, són 
coses diferents. Per tant, el que crec que s'ha de tenir des d'un punt de vista periodístic - 
perquè explicar la història és feina dels historiadors - és la voluntat d'explicar històries. I 
com a periodista utilitzo les eines del periodisme. Puc entrevistar, documentar-me, però 
sempre amb una voluntat periodística. Que vol dir això? Nosaltres fem periodisme per 
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explicar coses que no estan explicades, intentar d'arribar al màxim de gent possible. Quan 
jo treballo sobre la memòria, expliqui el que expliqui, no faig la feina de l'historiador, sinó 
que jo vull que aquella història arribi al màxim de gent possible, i per això necessito 
combinar una sèrie d'eines, que la gent, quan em llegeixi, l'entengui, la comprengui, li 
sembli atractiva. Evidentment explicant la veritat, sent rigorós. Després aquesta història 
també s'ha de distribuir, i avui en dia les coses es distribueixen d'una manera diferent. Jo 
soc director de La Mira, que és digital. Avui dia, quan publiques es distribueix diferent i hi 
ha d'haver un aprenentatge en com es distribueix aquest contingut. Si la visió del 
periodista és explicar la veritat, encara que sigui molt tòpica, jo assumeixo la 
responsabilitat d'explicar coses que no han estat explicades, i, per tant, intentar explicar-
les amb les eines que tinc perquè arribin al màxim del públic. Sempre dic que no és el joc 
el telèfon. Si jo dic color vermell maduixa, ha d'arribar color vermell maduixa. Quan 
treballem amb memòria és el mateix.

Pensa que és una matèria prima molt complicada, la memòria és una cosa molt 
complicada. La memòria és el que queda entre el record i l'oblit, és la suma i la resta. 
Tothom té la seva i hem de trillar entre una quantitat de coses brutal. Quan treballem amb 
coses del passat hem de tutejar moltes fonts d'informació, que són com ingredients per 
després cuinar un plat. Quan el lector el tasti li ha de semblar gustós, saludable, no l'ha 
d'emmetzinar. El periodisme és com quan obrim l'aixeta de l'aigua i posem un vas, aquella 
aigua ha de ser potable. Si la informació no és potable, nosaltres ens enverinem, ens 
emmetzinem. Aquest és el repte principal del periodisme, que la matèria primera amb la 
que tracta és molt perillosa, molt fràgil.

Respecte a això que has dit que ha d'haver-hi un aprenentatge en la distribució, 
creus que també ha d'haver-hi un aprenentatge a l'hora de llegir aquestes històries 
recuperades?
Aquí hi ha un problema. Tu abans veies un diari, pagaves i ja està. O engegaves la 
televisió i miraves el que feien. Ara estem davant d'un altre escenari. Jo sempre ho 
comparo i dic, la primera indústria que s'enfonsa és la de la música, perquè la gent no vol 
pagar i apareixen les descàrregues. La primera que es recupera és la de la música, amb 
Spotify, etc. La segona indústria que s'enfonsa és l'audiovisual, la gent no vol pagar, i la 
segona que es recupera és aquesta, amb Netflix, etc. La tercera és el periodisme. Als 
anys noranta, amb internet, la gent deixa de pagar i el diari perd valor. Això ens porta al 
món d'avui, i és que el periodisme val diners, com quan vas al taller de cotxes o al 
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dentista. I un dels problemes del periodisme és que havia oblidat que havia d'explicar la 
veritat. Igual que quan se t'espatlla el cotxe i el portes al mecànic perquè és el 
professional, nosaltres som els professionals d'explicar les coses. Quan parlem d'aquesta 
alfabetització també parlem de què hi ha 2 tipus de públic: gent disposada a pagar i gent 
que no. El periodisme de qualitat té un seguit de gent que paga per uns continguts, un 
producte, amb característiques que són diferents. Però el periodisme ha patit un gran 
terratrèmol, perquè el model de negoci ha canviat. La gran pregunta és si nosaltres com a 
societat considerem el periodisme com un bé necessari, com aquesta aigua que raja cada 
dia de l'aixeta i jo me la bec perquè és potable. El periodisme és la salut de la democràcia. 
Si aquesta aigua la bec emmetzinada em contaminaré. Ens movem en un escenari 
funàmbul, oscil·lant. Hi ha un públic pinso que consumirà tot el que li posis, i un públic 
més gurmet que dirà, vull això. Això ja ho veiem en el món de la música, del cinema, 
també en periodisme, gent que se subscriu als diaris, disposada a pagar.

Aleshores, tot aquest esforç de què parles, no sé si és una pregunta una mica freda, 
però, de què serveix?
Perquè canvien les coses. Per exemple, Sixena, malgrat que es van endur les obres, ha 
canviat l'imaginari de la gent sobre la història. El que publiquem a la mira capgira, 
descobrim, fem obrir els ulls. És tan complicat però tan senzill com això. Fer canviar les 
coses vol dir obrir els ulls, dir, ei, això és real. I per això ho fem. Té uns efectes en la 
realitat. Qualsevol mitjà t'explica el món que no veus, que no coneixes. Tu t'informes d'una 
cosa que no has vist i amb aquesta opinió fas coses, com a ciutadà, votes, etc. És molt 
important. Jo puc llegir un diari local i a partir del que m'explica el periodista em faig una 
idea del que està passant. Parlo del món municipal i local perquè són dels periodismes 
més importants, perquè el contacte amb la realitat és molt directe, les notícies tenen una 
incidència brutal perquè tothom et llegeix, tothom està molt a la vora. El periodisme tracta 
sobre una matèria que és pura nitroglicerina, que és la realitat, i els periodistes descobrim 
aquests invisibles, els expliquem, els fem visibles, i si tenen importància fan que hi hagi 
reaccions. No parlo al nivell que la gent faci comentaris a les xarxes, etc, sinó que creen 
un estat d'opinió, sobretot perquè expliquem les coses. Sempre dic que ho fem perquè 
crec que ho hem de fer, i si no ho fem nosaltres ho faran uns altres, i és el nostre ofici, la 
nostra professió. Som professionals i hem de donar resposta al que se'ns demana i 
prometem. Si jo quan faig un llibre com Sixena et dic que faré una cosa i no la faig, t'estic 
enganyat, però si jo, amb Sixena, et dic que faré això i ho faig, el lector dirà, vale! No ho 
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sabia, ara ho sé i em provoca una reacció. Que pot ser, hòstia m'has canviat la visió de les 
coses.

Quan publiquem una cosa a La Mira són temes que darrere hi ha debat. Els periodistes 
que no fem actualitat t'expliquem històries del país, profundes, i nosaltres creiem que 
explicant aquestes històries expliquem de forma més exacta, més precisa, més real, el 
país. Quan expliquem, per exemple, l'últim habitant d'un poble, la meva pregunta és, 
perquè no has marxat? I a partir d'aquí estic parlant d'equilibri territorial, de bellesa, de 
migracions, d'un fotimer de coses a través d'un personatge, l'últim habitant d'un poble.

El periodisme es cola per escletxes, es cola mentre la porta es tanca. Aquest és l'objectiu. 
Baixem com a paracaigudistes, aterrem com a paracaigudistes sobre zones verges, 
desolades i desconegudes. Allà hi ha vida i tot són enfocaments, on posem la càmera? 
Doncs on a vegades no s'hi posa, i així descobreixes coses que et permeten explicar molt. 
Una peça de puzle et fa tot el puzle, si ten falta una, ja pots el pots fer tot. Nosaltres anem 
a buscar aquesta peça del puzle.

A mi m'agrada el camí emocional que et fa fer el periodisme.
Sí, mira ho has dit molt bé, és un camí emocional. Jo soc poc mitificador, però no sé, no 
compto les hores, compto la feina. El concepte és la professionalitat. És emocional, és 
passional, però repeteixo que no vull mitificar-ho. Sí que és veritat que no estic a una 
finestreta de 9h a 3h. Per què és periodista Superman? Perquè és un superhome que vol 
combatre els problemes de la humanitat. Un periodista parla amb tothom, combat i lluita 
les dificultats, lluita contra l'espai i el temps, té un punt de superhome. No ho dic per 
mitificar-ho, sinó perquè és així. Et toca lidiar amb gent diversa, situacions diverses, amb 
la pura humanitat, i això fa que els periodistes tinguin molta vida, toca viure coses molt 
diferents. És una professió molt addictiva, molt jonqui, pel que tu deies, perquè és molt 
emocional i perquè estàs molt connectat vulguis o no.

Alhora té el balanç de la feina pràctica.
Sí, però una cosa va amb l'altre, no són indestriables, no es poden separar. Que siguis 
passional no vol dir que no siguis rigorós o documentat, i de fet et diria que les persones 
més passionals són les més documentades, les més rigoroses, perquè l'emoció i la passió 
són un tobogan fins a l'infinit, i quan tu et documentes, quan mires, ets obsessiu. Vols 
trobar allò, anar a buscar alguna cosa més. Això és inherent. És molt complicat, per 
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exemple, fer una bona entrevista amb algú si no t'has documentat, perquè no saps què 
preguntar-li. Si jo entrevisto a algú haig de saber què vull d'aquesta persona. Tu no 
entrevistes un escriptor per entrevistar un escriptor, si no perquè vols saber alguna cosa 
en concret. Per això és necessària la feina de documentació, és tot inherent.

Tinc una última pregunta que canvia radicalment per on anàvem, però, 
quotidianament, de què creus que ens recordem més i oblidem més?
Oblidem més el que ens fa mal, ens molesta, ens fa angúnia. I recordem més el que 
volem recordar, perquè és una prosa, una eina de seguretat. L'ésser humà recorda alhora 
que oblida, necessitem recordar alhora que necessitem oblidar. Tu no saps què vas fer el 
dia que tenies set anys i quatre dies. Tindràs fotos, però el 22 de febrer de quan tenies set 
anys no saps què feies, a no ser que ho hagis documentat. El passat i la memòria sempre 
són una reconstrucció i una síntesi. Tot creador i observador és selectiu, mires unes coses 
i en deixes de mirar altres. Quan treballes sobre el passat, veus que hi ha gent que 
escrivia diaris, i es fixen en unes coses i unes altres no.

Hi ha un problema, que és que al final l'ésser humà és memòria. Per això una de les 
malalties més bèsties és l'alzheimer. La memòria és el més important, és el que ens fa 
viure. Permanentment, enviem coses a la paperera de reciclatge. Les que no volem 
recordar les oblidem, les amaguem a una caixeta, i les que volem recordar ens serveixen 
per tirar endavant, com la pastanaga al ruc. L'home necessita oblidar, les coses que li 
passen coses algunes són rellevants i altres no tant, però quan oblidem no hi ha un botó. 
Hi ha coses que no calen. Quan faig un diari també soc selectiu i potser amb el pas del 
temps aquella anotació ja no és important, o al revés. Al final som trossos, som pedaços 
en reconstrucció constant. La realitat se'ns escapa de les mans, i quan abordem el passat 
com a periodistes, sigui per excés de documentació o per escassetat, hem de fer 
malabarismes per poder explicar, rebatre, construir, narrar, una història, perquè la faig 
amb uns ingredients perquè tu te'l mengis. Si els ingredients no són bons, no arribo al 
meu objectiu final. El meu nivell de comunicació ha de ser el més exacte possible, 
transportar-te, que quan tu llegeixis puguis entendre-ho, perquè t'apel·la a tu, i això és 
molt complicat.
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Josep Maria Figueres, historiador, periodista i professor a la UAB

Què es necessita perquè un país pugui pair la seva història?
Es necessita una societat madura, que tingui un nivell, per una banda, de coneixement, i, 
per altra banda, una massa crítica de la ciutadania que pugui disposar d'uns criteris 
propis. Actualment, hi ha una societat que no hi ha ciutadans, sinó súbdits, perquè hi ha 
un sistema autoritari. Per un altre tipus de societat, perquè disposen de mitjans de 
comunicació lliures, solvents, formats, canals públics de televisió, ràdio, en el que pot 
avançar. No és una condició puntual, sinó un sistema general en el qual s'estableixen 
coordenades que possibiliten que la societat puguin avançar.

Jo aquesta societat madura la comparo amb una persona que ha patit una desgràcia i 
aleshores té una faceta tapada, no parla, no se'n parla per protecció, porta seguretat però 
no pot arribar a una comoditat, tindrà un patiment. Aquest tipus de traumes, si els posem 
en una societat, diem que està malalta, té una ferida. Alguns diran que no cal furgar-les, 
però una ferida necessita un cirurgià que et tracti la ferida i al final no quedarà res. Si no hi 
quedarà una infecció o un problema superior.

Per tant, el primer que es necessita és el coneixement. Això és molt fàcil de dir, però 
aquest coneixement el periodisme el fa en funció dels criteris de l'editor, de la publicació o 
de l'interès dels redactors, que poden estar limitats o coartats, o del públic, que el que vol 
és comoditat, espectacularitat i no un nivell crític, tot el dia cansat ara no vull veure aquest 
documental sobre aquesta problemàtica, sinó una sèrie o pel·lícula. Però sí que ha 
d'haver-hi un espai perquè aquelles minories ho puguin tenir.

Hi ha comunitats que han fet els deures, en què analitzen les polítiques de memòria 
històrica en contextos diferents, argentina, per exemple, quan una societat està limitada, 
perquè quan qui té el control de la força i del poder abusa, les dictadures no són eternes i 
aleshores arriba un moment que ha de venir una etapa de coneixement, i el que facilita és 
que hi hagi un retrobament de la societat. Sud Àfrica ha estat exemplar perquè ha marcat 
una tipologia del que és la memòria. Primer implica la creació de les comissions de la 
veritat, a l'Estat Espanyol no existeix això, i, per tant, es tracta que desapareguin, allò que 
ha passat, si els altres no se'n recorden, aleshores no ha succeït. I el segon és la 
restitució, s'ha de compensar.
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Si a tu et roben i l'altre et diu, ai perdó! I dius, d'acord perdó, però la cartera era meva. Si 
tu tens un accident amb un taxista, l'altre li diu, no es preocupi que el para-xocs ja li pago 
jo, i el taxista diu, i què? Tindré el cotxe al taller una setmana, i la setmana que no facturo 
qui m'ho pagarà? El mal que tu fas, no es tracta amb el mal, sinó que s'ha de compensar.

Això no és suficient, perquè si et tallo un dit i et pago uns diners, no és suficient. Ha 
d'haver-hi el perdó, que ha de ser efectiu, demostratiu, autèntic, veritable. Com es nota 
això? Qui té una sensibilitat ho nota. Aquestes 3 condicions, el coneixement, la restitució i 
el perdó, són les que impliquen el que és una política aplicada en relació amb la memòria 
històrica.

Aleshores ens podem preguntar com ho ha de fer una societat. La societat no ho pot 
deixar en mans només de la seva ciutadania, la ciutadania té moltes prioritats. Aquesta 
societat necessita unes polítiques públiques, hi ha espais geogràfics que ho han fet. 
Catalunya i el País Basc sí que han fet una política pública amb aquesta voluntat, no han 
arribat al màxim, però sí que han fet unes iniciatives poderoses, com la creació de 
documentals, organismes com el memorial democràtic, de comissions ciutadanes, 
recuperar espais públics, no per enderrocar-los sinó per fer-ne espais de reivindicació de 
la memòria col·lectiva, com la presó model, amb regidories ciutadanes, polítiques, hi ha 
hagut una voluntat. Però la situació financera de l'Estat Central, que ofega l'economia 
pública de la Generalitat, impedeix que es desenvolupin com cal aquestes polítiques. El 
sud d'Espanya es un desert, no hi ha hagut res, si a Catalunya hi ha un miler de 
documentals, a Espanya es poden comptar per desenes. La llei de memòria històrica que 
tant parla el PSOE que faran encara ha de sortir. I mentrestant van desapareixent 
generacions, i mentrestant surten de l'escola fornades de joves que no tenen cap mena 
de concepte o que es pensen que això és carnada d'historiadors. Fins que no hi ha un 
sotrac no es parlen moltes coses. Es necessita un sotrac perquè es parlin les coses, si no 
es parlen sembla que no existeixin, i si no existeix... en aquest sentit hi ha una 
responsabilitat del periodisme, que va més enllà jo diria també, que és dels editors, en el 
que fa referència a la necessitat de poder actuar en el coneixement de la pròpia identitat. 
Qui soc, que m'ha passat a la vida? Quin és el meu origen?

El 77 van fer la Llei d'Amnistia.
Van fer un acord àcid, però Catalunya ha fet els deures, el País Basc també, per què els 
altres no ho fan? Jo diria que és un concepte molt lligat al tipus de ciutadania. El català és 
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rebel, amant de la llibertat, cada català té un rei al cos. Altres comunitats tenen fatalisme, 
conformisme, el que rey haga la ley.

Creus que espanya no es crítica?
No és que ho cregui, és que no és. Creure és una opinió subjectiva i és el que és. Ho diré 
al revés, què ha fet Espanya per la memòria històrica? Ha preservat la memòria dels 
guanyadors, noms de generals assassins als carrers, escultures a tot arreu, museus 
dedicats als guanyadors.

I a què es deu aquest desequilibri entre Espanya i Catalunya?
El poder no vol ser qüestionat. El poder vol seguir actuant, no retre comptes, és una 
màquina que funciona per inèrcia i canviar-la costa molt. Per tant, quan hi ha una 
oportunitat, s'ha d'aprofitar el moment per canviar les normatives, legislacions, i posar uns 
conceptes de més modernitat. La sort és que hi ha models que ho han fet, com Alemanya, 
Sud Àfrica, que marquen referències. A la Xina tu pots parlar de la massacre dels uigurs, o 
les massacres que han fet els turcs amb els armenis que encara neguen l'holocaust del 
1915? Nosaltres estem més a prop del que és una situació de context autoritari que no 
pas democràtic.

Em sembla que és una mica com l'ou i la gallina, què va primer? Un periodisme que 
educa o una societat que reclama?
Què és primer, la llibertat o la justícia? Van junts. Tot va junt. El que succeeix és que hi ha 
uns interessos, i els de les classes dirigents d'Espanya, que en el cas d'Espanya s'han 
enriquit amb els béns dels vençuts, fins i tot es va crear el tribunal regional de 
responsabilidades politicas que només es dedicava a posar multes. I el qui denunciava es 
quedava el bé de l'altre, com una societat medieval, és un caos, no un caos, una injustícia 
absoluta.

No és una qüestió de prioritats, és una qüestió de fer. Què és millor el dret a la vida o a la 
integritat física? Tot va junt. Necessitem una societat que vetlli pels drets. Si la joventut no 
té expectatives, salaris de misèria... Ara es diu que hi ha un capitalisme salvatge, i jo crec 
que és una molt mala paraula perquè qui fa el mal és el civilitzat, el salvatge ajuda, el 
salvatge és solidari, el salvatge entre ells no permetrien el que passa el que passa aquí, 
que un està tirat al carrer i passem que ni els el mirem. Es diu salvatge dient que és 
dolent, però el salvatge no és això.
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El gran problema és que sempre hi ha altres prioritats, i aleshores s'obliden els drets en 
funció dels interessos materials. El que ha passat amb els interessos de descolonització 
espanyols han estat una vergonya. Diuen que l'oblit és la segona condemna que es 
pateix.

Creus que des de l'estat pot fer memòria històrica? 
Clar, sí.

Però per exemple, a la Transició, no va haver-hi una depuració del franquisme, mai 
n'hi ha hagut, començant pel rei mateix, Arias Navarro cap de govern després de la 
mort de Franco... Quina mena de memòria història es pot fer des d'un govern així?
Això és una altra cosa, el passat d'una persona i el que fa, i el coneixement del que fa. Ara 
imaginat que un líder de les SS volgués ser ministre a Alemanya. Allà seria prohibit. Però 
com que aquí no va haver-hi una derrota dels militars, la situació s'ha capgirat. Si 
s'hagués fet una depuració de tots els torturadors i corruptes es podria avançar cap a una 
societat més democràtica, però s'ha arribat a un colapse de la societat. Com el que ha 
passat a Mèxic, no hi ha una societat democràtica, veus un policia i el primer que has de 
fer és marxar corrents.

El periodista ajuda a explicar la història a través d'una sèrie d'elements, com les 
commemoracions, aleshores és el moment i oportunitat per explicar que ha fet la societat, 
com va tenir el final, com va evolucionar. També hi ha els aniversaris, les exposicions, els 
suplements monogràfics, les revistes. Aquí el periodisme és l'encarregat de transmetre 
aquesta imatge.

Per què quan es parla de memòria històrica sempre es fa sobre conflictes violents i 
armats?
Perquè els pacífics passen desapercebuts.

Però tot contribueix, no?
Depèn, però ha d'haver-hi l'espectacularitat. Si fem una fotografia d'un policia pegant una 
manifestació pacífica farà la volta al món.
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