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EDITORIAL
La Pandèmia del Covid-19 ha trasbalsat 
de manera traumàtica la vida d’una part 
notable de la població mundial en molts 
sentits. 
La vida quotidiana s’ha vist alterada de 
manera força important, tot s’ha para- 
litzat i la imatge inaudita d’espais desèr-
tics i la gent tancada a casa ha resultat 
inquietant. La pandèmia ha posat mol-
tes coses de manifest; per exemple, que 
ningú estava preparat per una emergèn-
cia d’aquestes característiques i que man-
caven medis per fer-li front en un món on 
predomina el lucre econòmic per sobre el 
benestar de les persones. 

I també, més important, ha posat de ma- 
nifest que el sistema de sanitat pública, 
que ha resultat essencial per lluitar-hi, 
estava debilitat per les continuades re-
tallades de pressupostos i per privatitza-
cions d’acord amb les polítiques neoli- 
berals dels darrers temps. Només la gran 
professionalitat i abnegació del personal 
sanitari han corregit en gran part aquestes 
mancances.
 
Si alguna reflexió s’extreu de tot aquest 
procés podríem sintetitzar-la en la que 
apunta el periòdic britànic “Financial 
Times”, que considera que la crisis del 
“coronavirus” obliga a reforçar el paper 
de l’Estat en l’economia, i que ha arri-
bat el moment de reformes radicals, de 
grans inversions en sanitat i educació pú-
bliques, que anul·lin les polítiques que 
han prevalgut en les darreres quatre dè-
cades. 

Veurem si aquestes reformes es rea-
litzaran o, com en la crisi del 2008, que-
daran en no res.

Malauradament al nostre país tenim més 
pandèmies a les que fer front, i també 
gravíssimes. Per exemple som davant 
d’una pandèmia política, generada no 
pas pel virus sinó per l’extrema dreta 
(PP i VOX), amb la gran complicitat de 
la majoria dels mitjans de comunicació 
de Madrid, i d’una part important de l’alt 
funcionariat. L’objectiu és impedir que 
continuï en el govern una coalició d’es-
querres que pretén aplicar un programa 
en benefici de les classes populars, amb 
canvis estructurals per construir un país

més just socialment.
La dreta, i l’extrema-dreta, no poden ad-
metre de cap manera que l’esquerra es-
tigui al govern i han decidit fer fracassar 
el pacte, i per aconseguir-ho estan dis-
posades a abocar el país a un enfronta-
ment perillós. 

Veure el feixisme sense mascareta pels 
carrers de les nostres ciutats i veure 
els braços fent la salutació feixista ge-
nera mals records que els membres de 
la nostra associació tenen ben presents. 
I és un fet inaudit a Europa veure com 
s’acusa al govern del president Sánchez                      
d’il·legítim, com s’insulten contínu-
ament als membres de l’Executiu i es 
provoquen situacions de tensió màxima 
en uns moments en que és més necessària 
que mai una unitat de totes les forces 
polítiques per enfrontar la “pandèmia” 
econòmica que tenim a sobre (aquesta sí 
provocada pel ”coronavirus”). 

Tot plegat demostra una inconsciència 
política que denunciem públicament al 
temps que manifestem la nostra preocu-
pació per una situació que pot arribar a 
posar en perill la mateixa democràcia. 
Sortosament l’Associació, malgrat la 
pandèmia i les limitacions físiques 
derivades, ha continuat desenvolupant les 
seves activitats, reunint la Junta per vi- 
deoconferència, participant de la mateixa 
manera en reunions per tractar temes de 
la memòria històrica, organitzant i parti- 
cipant en actes d’homenatge amb motiu 
del centenari de la que fou la nostra pre- 
sidenta, Maria Salvo, (realitzats els dies 
27 i 28 de maig), organitzant una edició 
extraordinària per commemorar el núme-
ro 100 del nostre butlletí, i mantenint 
una comunicació telefònica i telemàtica 
amb associats i associades per tenir cura 
del seu estat personal en aquests temps 
d’aïllament. En aquest butlletí trobareu 
col·laboracions d’amics i amigues de 
l’Associació que saluden el número 100 
i el que això significa de presència   con-
tinuada en el temps. Una continuïtat a 
prova de pandèmies.

Homenatges a Maria 
Salvo en el seu centenari
EDITORIAL

El 27 de maig passat hem celebrat els 
cent anys de vida de la nostra Presiden-
ta Maria Salvo Iborra. D’una vida llar-
ga, dura, difícil, però també d’una vida 
intensa, plena de sentit, lluitant contra 
la injustícia, per aconseguir una societat 
sense explotadors ni explotats, una soci-
tat de lliures i iguals, lluitant sempre per 
un món millor. 
Però va pagar un preu molt alt pel seu 
compromís. Els setze anys que va estar 
empresonada, les tortures que va suportar 
i les conseqüències que va haver de patir, 
han marcat la seva vida, que durant molts 
anys va compartir, feliç, amb el seu com-
pany Domènec Serra, un home extraor-
dinari amb el qual coincidien en idees, 
treball polític, militància en el PSUC i 
filosofia de vida. 
Cal destacar la seva dedicació a la recupe-          
ració de la memòria democràtica, la de 
les dones del 36 i de les expreses i ex-
presos polítics del franquisme.
Sempre ha insistit en donar a conèixer 
a la joventut el que ha estat la repressió 
franquista i que aquesta lluita per un món 
millor no s’acaba mai, doncs sempre hi 
ha injustícies per combatre. 
La Maria va rebre reconeixements oficials 
que feia extensius a tots i totes els que 
havien lluitat en el mateix combat; així 
l’any 2003 va rebre la Medalla d’Honor 
de Barcelona, el 2004 va ser anomenada 
Doctora Honoris Causa per la Universi-
tat Politècnica de Barcelona i el 2005 la 
Generalitat va atorgar-li la Creu de Sant 
Jordi. Però la condecoració més preuada 
que llueix amb orgull és el respecte i l’es-
timació general que l’envolta. 
L’Associació Catalana d’Expresos 
Polítics del Franquisme, que s’honora 
en haver-la tingut de presidenta, li trans-
met la seva felicitació en aquest especial 
aniversari.

ANTIFA
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Veure Homenatge a Maria Salvo
de l’ACEPF

Veure Homenatge a Maria Salvo
de l’Ajuntament de Barcelona



HEM ARRIBAT ALS 100!

“Catalunya Resistent” publica el Butlletí 
número 100

Escriu Vázuez Montalbán: “(...) es ur-
gente la acción del recuerdo, la acción 
de la recuperación de nuestra memoria, 
la estadística de la represión que puedan 
presentar todos los que lucharon contra la 
pesadilla fascista”. 

Era l’any 1976, l’Associació comença-
va a caminar encara que no estava lega- 
litzada, però tenint clara ja la idea de po-
tenciar la memòria històrica quan massa 
gent predicava l’oblit i l’amnèsia.

Durant uns quants anys l’Associació 
Catalana d’Expresos Polítics del Fran-
quisme i el seu butlletí LLIBERTAT 
van anar cobrint objectius com el de 
les indemnitzacions pels anys de presó, 
el reconeixement polític i la contribu-
ció de la nova situació democràtica.

Però les reiterades negatives a lega-
litzar-la i les normals dificultats econò- 
miques dificultaven el seu funcionament, 
especialment per les despeses del llo-  
guer del local i les despeses generals. 
El mateix butlletí es ressentia d’aques-
ta situació i la seva sortida era irregu-
lar degut a la manca de finançament.
A l’abril de 1989 va sortir el darrer núme-
ro de LLIBERTAT, el 35. La situació 
econòmica va esdevenir dramàtica i va 
ser el trasllat de l’Associació a l’edifici 
central del sindicat de CCOO que va con-
tribuir decisivament a sortir d’un atzucac 
econòmic que semblava insalvable. Va 
començar una nova etapa en la vida de 
l’ACEPF.

El següent número del butlletí, el núme-
ro 36, va sortir l’octubre de 1990 amb un 
nom nou, CATALUNYA RESISTENT, 
però mantenint la numeració correlativa 
de LLIBERTAT, que va arribar fins el 
número 41, el maig de 1993. Després, 
consolidada ja la nova etapa de l’Asso- 

ENRIC CAMA

A l’estiu de 1976 va sortir 
publicat el primer núme-
ro de LLIBERTAT, but-
lletí inicial d’informació 
de l’Associació Catalana 
d’Expresos Polítics i So-

cials. En ell s’explicaven els propòsits 
i principis que havien de guiar l’Asso-      
ciació, a més d’una crida a l’Amnistia, 
una anàlisi de la reforma política, una 
crònica sobre les Jornades de la Dona, di-
verses col·laboracions literàries, denún-
cies d’abusos policials, etc. 
En els números posteriors, i junt a la rei- 
terada exigència de l’Amnistia i de lli- 
bertats democràtiques, ja apareixia com 
a tasca de l’Associació la preservació de 
les experiències viscudes pels expressos 
i la seva difusió com un dels valors que 
la caracteritzen. Manolo Vázquez Mon-
talbán, soci fundador de l’entitat, que va 
col·laborar diverses vegades amb la re-
vista, va ressaltar aquesta qüestió en un 
article publicat en el segon número titulat 
“La recuperacions de la memòria”.  

CATALUNYA RESISTENTS E G O N  T R I M E S T R E  D E L  2 0 2 0  /  N Ú M E R O  1 0 0

ciació i amb unes finances mitjanament 
regularitzades, el següent butlletí va sor-
tir l’hivern de 1994 i amb una numeració
que començava en el 1. Des d’aquella 
data s’han editat 99 números i aquest tri-
mestre, amb aquest exemplar, arribem als 
100.

Des d’aleshores CATALUNYA RESIS- 
TENT s’ha vingut publicant ininterrom-
pudament cada trimestre i ha permès i 
permet a través de les seves editorials 
seguir l’evolució de la situació política, 
la posició de l’Associació davant aspec- 
tes importants del nostre país o del món 
i informar de les tasques desenvolupades 
per l’Associació. 

La revista manté la re- lació amb tots els 
nostres associats i associades, així com 
amb amics i amigues, i a través de les 
seves pàgines permet el debat sobre qual-
sevol tema. 

Lluny queda el primer número de CATA-
LUNYA RESISTENT, ja fa 30 anys! i 
més lluny encara el primer número de 
LLIBERTAT. 

Han passat 44 anys des que el 1976 va 
començar a caminar l’Associació Catala-
na d’Expressos Polítics del Franquisme, 
sempre amb una revista com a punt de 
referència. Aquest trimestre publiquem 
en número 100 de CATALUNYA RE-
SISTENT i per commemorar-ho ho fem 
editant un número extraordinari en el 
qual, com veureu, hi col·laboren amics i 
amigues de la revista. 

Una revista que creiem continuarà sortint 
encara força temps i que esperem con-
tinui essent llegida.

CATALUNYA RESISTENT 3
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MARIÀ HISPANO

CATALUNYA RESISTENT COM A TESTIMONI D’UNA RESISTÈNCIA 
MILITANT, MORAL, CIVIL I DEMOCRÀTICA

La memòria dels actes i vicissituds dels i 
de les combatents són el pal de paller (la 
font primària) d’una acció militant duta a 
terme pels socis i companys de viatge de 
l’Associació que va més enllà de l’aple-
gar records d’una lluita que ha estat i serà 
sempre necessària.

Es tracta d’empeltar en la cultura de-
mocràtica els valors de la raó crítica i de 
la defensa de les llibertats i la justícia com 
a motor de resistència i combat davant de 
les agressions que es puguin alçar con-
tra les societats democràtiques, atorgant 
permeabilitat i fragi- litat als sistemes 
polítics democràtics front d’aquells que 
els defineixen com sistemes innats a les 
societats contemporànies occidentals. 

La llibertat i la justícia mai han estat in-
nates a les societats contemporànies, i, 
encara menys, a les societats clàssiques, 
medievals o modernes. 

Sí ha estat innata, però, la lluita per la 
llibertat i la justícia dins la història de la 
humanitat: l’existència d’homes i dones 
que han lluitat per un món millor.

És aquesta lluita el pilar i fil conductor 
protagonista que vol preservar l’Asso- 

Celebrar l’edició del número 
100 de Catalunya Resis- 
tent passa per reconèixer 
la tenacitat i l’esforç dut 
a terme per molt homes 
i dones de l’Associació 

Catalana d’Expresos Polítics destinat a 
l’elaboració d’una publicació al servei 
d’El deure de Memòria1, com testimoni 
de la resistència militar, moral, civil i de-
mocràtica vers el feixisme. 

La publicació, com si es tractés d’un 
enginy mecànic, organitza sistemàtica-
ment la seva estructura atenent totes les 
vessants de l’acció i del treballs neces-
saris per a la construcció i permanència 
d’una memòria elaborada entorn dels ex 
presos polítics i dels resistents antifei- 
xistes: editorial d’actualitat, testimonis o 
biografies de combatents, participació i 
opinió de l’entitat en relació a polítiques 
vinculades a la memòria democràtica, i, 
en acabar, informació sobre les activitats 
de l’Associació.

És així com Catalunya Resistent esdevé 
una font present i futura de consulta i es-
tudi per a donar a conèixer el valor de la 
lluita i la solidaritat en la construcció de 
les democràcies i de les societats lliures.

ciació Catalana d’Expresos Polítics, i, 
Catalunya Resistent, com a portaveu es-
crit testimonial dels homes i dones que 
s’alçaren, s’alcen i s’alçaran contra tota 
indignitat i injustícia.

Catalunya Resistent, cent números 
apilant memòries, reflexions, propostes 
i convocatòries destinades a bastir fonts 
de combat i rebel·lia per a una joventut 
que ha de construir i renovar les eines 
necessàries per a defensar les llibertats 
futures.

1Son los últimos días o, es igual, los úl-
timos años/ de los campos arados con 
hileras de troncos en las zanjas/ del 
fango blanco alrededor de las moreras 
recién podadas,/ de los diques todavía 
verdes sobre charcas secas./ También 
aquí: donde el pagano fue cristiano,/ y 
con él su tierra, su campo cultivado. / 
Un nuevo tiempo reducirá todo esto a 
no ser: / y por eso podemos llorarlo: con 
sus oscuros/ años bárbaros, sus abriles 
románicos. / Quien no conozca esta tie-
rra” 

P.P.  Pasolini, A Bertolucci

Hi ha gent que si li pre-
guntes a quina època de 
la història li hauria agra-
dat      viure engeguen la 
màquina del temps i la fan 
anar endavant o endar-

rere. Uns prefereixen l’edat mitjana o el 
renaixement; altres preferirien èpoques 
futures… Però si m’ho pregunten a mi la 
resposta sempre és la mateixa: anys 30, la 
proclamació de la República. M’imagino 
en els meus ulls la brillantor i en els meus 
llavis el somriure d’aquells dones que per 
carrers i muntanyes -perquè, a mi que 
m’agrada la muntanya, n’hi havia mol-
tes de dones excursionistes, escaladores 
i alpinistes-  passejaven la il·lusió d’una 
època on tot estava per fer i que, especial-
ment a elles, els prometia un futur millor. 
Per descomptat que no firmaria ni per

MONTSE ARMENGOU

ASSOCIACIÓ EXPRESOS

viure una guerra ni la brutalitat de la re-
pressió feixista de Franco, però sempre 
m’ha agradat especular amb mi mateixa 
quina hauria estat la meva posició en 
aquells temps convulsos i estimulants al-
hora. M’hauria entès millor amb els co-
munistes o amb els anarquistes? Hauria 
pres partit pels trotskistes?

La meva relació professional com a auto-
ra de documentals d’investigació històri-
ca i de denúncia de la manca de reparació 
de les víctimes del franquisme m’ha por-
tat a una llarga i intensa relació amb l’As-
sociació Ex-presos i preses polítics. 

Conèixer a aquells lluitadors i lluitadores 
que gràcies al seu compromís i perseve- 
rança han conquerit drets i llibertats 
m’ha fet sentir sempre una privilegiada. 

Que sempre m’hagin considerat una en-
tre ells i que fa uns anys m’honoressin 
amb la medalla que commemora la lega- 
lització de la seva associació m’honora 
especialment. 

Quan les pandèmies -ja siguin sanitàries, 
econòmiques o d’ascens dels totalita-
rismes- ens amenacen les nostres lli- 
bertats, sé que l’associació d’ex-presos, 
a través del seu butlletí, anirà deixant    
constància del seu compromís, sempre 
al dia, sempre renovat. I que aquest com-
promís i la seva lluita seguirà generació 
rere generació. Gràcies per ser llavor i 
per confiar en els que venim al darrera. 
Procurarem estar a l’alçada.
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El desembre de 1978 -el dia 
29 per ser exactes- el diari 
Le Monde publicà un dos-
sier titulat Les chambres à 
gaz. Robert Faurisson –pro-
fessor a la Universitat de 

Lió II– hi exposava la seva tesi sobre el 
«rumor d’Auschwitz», concloent que el 
genocidi jueu era una llegenda, més aviat 
un «engany» (un piège). Amb aquell ar-
ticle, l’incipient corrent negacionista de 
les repressions feia un salt endavant im-
portant. 

Un mes abans, pel novembre, el setma-
nari L’Express havia publicat un interviu 
a Darquier de Pellepoix, Comissari d’As-
sumptes Jueus del govern de Vichy el 
1942, i per tant responsable directe de la 
deportació de 70.000 ciutadans i ciutada-
nes franceses de confessió jueva. A L’Ex-
press, Darquier de Pellepoix ho negava 
absolutament tot: fotografies, documents 
amb la pròpia signatura, muntanyes de 
cadàvers... tot. Res era cert. Tot era lle-
genda. 

L’impacte d’aquelles declaracions va 
ser notable, però no era transcendent. Al 
capdavall era un polític que es justificava 
amb la negació dels fets, com tants d’al-
tres.

El dossier de Le Monde era una altra 
cosa. No solament donava credibilitat a 
un obscur maître de conférences a qui 
ningú havia fet cas, sinó que li donava 
rang d’autoritat professional en el tema, 
perquè al mateix dossier Le Monde pu-
blicava, com a contrapunt, un article de 
l’historiador Georges Wellers que apor-
tava multitud de proves sobre l’holocaust 
contradient a Faurisson i a de Pellepoix.

El greu és que a partir d’aleshores al 
negacionisme se li va atorgar el dret a 
polemitzar amb testimonis i amb profes-

“El sentit dels 100
RICARD VINYES

sionals de reconeguda solvència que his-
toriaven amb base empírica l’agressió del 
feixisme. Wellers, al capdavall, reunia les 
dues capacitacions: havia estat deportat a 
Auschwitz, “ho havia vist i viscut” i era 
investigador del CNRS i delegat del Cen-
tre de Documentació Jueva Contemporà-
nia.

En la introducció editorial, la direcció de 
Le Monde justificava el criteri del dossier 
argüint que les tesis de Robert Fauris-
son podien semblar aberrants, però que 
les «joves generacions» poden sentir-se 
«torbades pel dubte», per tant era neces-
sari, deia el diari, «confrontar opinions».

Com que Le Monde no era precisament 
un periòdic d’àmbit parroquial, ben aviat 
s’alçà una bronca. Nombrosos ex-de-
portats i intel·lectuals de tot Europa van 
respondre el negacionisme de Faurisson. 
Entre ells, Primo Levi, però de manera 
diferent. 

Al diari La Stampa del 19 de gener del 
1979, Levi atacà durament no l’article 
de Faurisson i les seves negacions, sinó 
el més important: l’opció anivelladora 
de Le Monde, advertint a on podia dur 
aquella actitud. 

Han passat 41 anys. Des d’aleshores el 
negacionisme: «allò no va passar», ha 
evolucionat cap al que denominem re-
visionisme: «no n’hi havia per tant! te-
nia coses bones, el desenvolupament i el 
progrés, per exemple», o bé ignorant o 
devaluant la presència de la resistència. 
Una presència que massa vegades l’ex-
trema esquerra oficial nega, a la pràctica, 
quan parla de «CT» (Cultura de la tran-
sició), o de «règim del 78». Una mirada 
que coincideix, probablement sense vo-
ler, amb el revisionisme més conservador 
en no adonar-se’n que més enllà de les 
negociacions a Les Corts i a la Moncloa 

existí –existeix– una resistència «or-
dinària» que va impedir, al carrer, la per

L’Associació Catalana d’Ex-presos és 
una de les evidències del que dic, només 
cal parlar amb els seus associats i asso-
ciades. Ara treu el número Cent del seu 
butlletí «Catalunya resistent!» El Cent és 
un número que té alguna cosa de màgic. 
Ho deien Los Bravos, volien una camise-
ta que lleve el número 100. 

L’Associació ja ho té. M’imagino a Enric 
Pubill amb la samarreta del número 100 
corrent, corrent amb la motocicleta... 

Estic content. Per molts anys!
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Fue en 1976, hace ya ¡44 
años!, cuando entré en 
contacto con el grupo que 
estaba organizando una 
asociación de expresos po-
líticos de la dictadura. Fue 

precisamente Gregorio López Raimundo 
quien me indujo a incorporarme a la na-
ciente asociación. El entonces Secretario 
General del PSUC había sido detenido el 
viernes 22 de octubre de aquel año 1976, 
aunque al cabo de 48 horas fue puesto en 
libertad. El lunes se presentó en casa de 
mi familia, donde yo vivía con mis pa-
dres, y donde desde hacía años López 
Raimundo convivía con nosotros en es-
tricta clandestinidad. Por esta razón ni 
yo ni mis padres podíamos participar en 
ninguna actividad política. Después de 
ser puesto en libertad, Gregorio exultaba 
alegría exclamando que ya era “legal”. 
Le pregunté entonces donde podía in-
corporarme en la lucha a partir de aquel 
momento, a lo que respondió que, puesto 
que toda la familia había pasado por las 
cárceles, lo más adecuado era que nos in-
corporáramos a la naciente Asociación de 
Expresos. 

Al día siguiente nos presentamos en el 
local de la Asociación, en el Portal del 
Ángel, y allí empezó una relación que 
ya dura 44 años. Al principio me propu-
sieron ayudar a Pere Salinas en finanzas 
y a Narciso Julián en coordinación y, 
puesto que yo conducía, viajé con Nar-
ciso y Sole, su compañera, que me tra-
taron como una hija, por varios lugares 
de España. En Catalunya se constituye-
ron delegaciones en Terrassa, Cerdanyo-
la, Sant Joan Despí, Vilanova, Mataró 
(la más numerosa). Fue una etapa muy 
interesante y rica en experiencias y un 
privilegio trabajar con compañeros tan 
valientes, de valores tan humanos y en-
tregados a la causa de la humanidad. De 
aquellos primeros tiempos recuerdo con 
gran afecto a Antonio Campos, Pere Sa-
linas, Antonio Valiente, Isabel Vicente, 
Narciso Julián,  J. Antonio Cuadrado, 
Joan Baro, Antonio Rivaud, Jordi Xico-
la, Antonio Torres, Juan Benages, An-
drés Paredes, Ángel Planas, Juan Perea, 
Manolo Martínez, y también recuerdo 
a Joan Colominas, primer presidente de 
la entidad, y a Vázquez Montalbán, que 
venía a traernos su artículo para el bole-
tín y al que recuerdo con gran afecto por 
su sencillez, humanidad e inteligencia.

ANTONIA JOVER

La Asociación estaba concentrada en la 
lucha por la AMNISTIA, para conseguir 
sacar de las cárceles a los presos políti-
cos que aún permanecían en ellas. Pero,      
aunque desarrollábamos nuestras activi-
dades abiertamente, aún no éramos lega-
les. Insistimos para conseguir la legaliza-
ción, así como el reconocimiento político 
y económico de los expresos. Y ello sin 
dejar de participar en los acontecimientos 
políticos que iban a marcar aquella etapa 
histórica. Finalmente, el 22 de enero de 
1980 la asociación fue legalizada y em-
pezamos a realizar una serie de actos para 
darla a conocer públicamente.

A finales de 1981, los amigos Antonio 
Torres y Agustín de Semir me propu-
sieron entrar en la Asociación de Amis-
tad Catalunya-URSS. La Asociación de 
Expresos estaba ya consolidada por lo 
que decidí dejar mis responsabilidades, 
sin abandonar de ninguna manera mi 
pertenencia a los expresos, y dedicarme 
a la Asociación de Amistad Catalunya- 
URSS.

Mi padre murió en 1984 y yo tuve que 
dedicar mucho más tiempo al negocio 
familiar, sin dejar por ello de mantener 
relación con la Asociación de Expresos 
y con la Asociación de Amistad Cata-
lunya-URSS. Cuando la Asociación de 

Antonia Jover con sus padres y Gregorio López Raimundo

expresos consiguió que el gobierno de-
cretara las indemnizaciones por estancia 
en las cárceles franquistas, realizamos las 
gestiones pertinentes para que mi madre 
cobrara por los 32 meses que había pa-
sado en prisión con una niña (yo). Por 
desgracia cuando llegó la indemnización 
mi madre estaba gravemente enferma. 
Murió un año después.

Me jubilé y disponiendo de tiempo regre-
sé al trabajo en la Asociación de Expre-
sos que estaba pasando por momentos de 
crisis. Si bien se había resuelto en parte 
la difícil situación económica gracias a 
nuestro traslado a un pequeño despacho 
en la sede de CCOO, se habían producido 
discrepancias entre los compañeros que 
estaban al frente de la Asociación debido 
al intento de crear una nueva organiza-
ción formada por entidades de memoria 
en la que nos integraríamos. Pubill se 
oponía con el argumento que a la larga 
desapareceríamos como entidad. Se con-
vocó una asamblea extraordinaria para 
abordar el tema y yo fui a hablar con 
Gregorio para que interviniera, cosa que 
hizo junto a Miguel Núñez, manifestando 
por escrito en la asamblea su total apoyo 
a Pubill que salió reafirmado como presi-
dente y ante lo cual algunos compañeros 
dimitieron y abandonaron la Asociación.

“Hace 44 años entré a formar parte de la Asociación



CATALUNYA RESISTENT 7

Pubill solicitó ayuda para cubrir las va-
cantes, a lo que respondí positivamente 
sin pensármelo dos veces y desde aquel
momento volví a la Junta compartiendo
con compañeros fantásticos como, entre 
otros, Pubill, Lluís Martí Bielsa o Pa-
blo Bordonaba y su compañera Elena 
Aizpiarte, una pareja encantadora con 
la que tuve una entrañable relación. Me 
reencontré con Victoria Escriche, a la 
que había conocido en la asociación Ca-
talunya-URSS, volví a abrazar a Pere 
Salinas que se encontraba muy enfer-
mo del corazón, y se incorporó también 
a la Junta mi amiga Rosario Cunillera. 
Rosario constituyó, y constituye, un no-
table refuerzo debido a sus conocimien-
tos de administración y contabilidad, 
así como por su capacidad de trabajo. 
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No puedo dejar de mencionar a las mu-
jeres de los presos, que con su trabajo 
silencioso han contribuido decisivamen-
te al buen funcionamiento de la Asocia-
ción: Lola González, Juliana Martínez, 
Mercè Bel, Margarita Sales, Teresa Ca-
brises, Carmen Iglesias, Alfonsina Alon-
so, Mercedes Garrabou (esposa de Pere 
Arcas, niño de la URSS), Isabel Giro-
na, Enriqueta Bonafont (que con 104 
años murió el pasado mes de abril por 
el Coronavirus)... Han sido imprescin-
dibles en el trabajo cotidiano de la Aso-
ciación, siempre presentes en los actos 
que organizamos, en las comidas repu-
blicanas, en los viajes colectivos y siem-
pre dispuestas a ayudar en el boletín.

La edición del nº100 de CATALUNYA

RESISTENT es un buen momento para 
recordar a los compañeros y compañeras 
que lo han hecho posible, desde sus ini-
cios hasta la actualidad. Gracias a todos y 
a todas, CR ha ido reflejando en sus pági-
nas las actividades y la vida de l’Asocia-
ció Catalana Expresos Polítics del Fran-
quisme. Una Asociación a la que tengo el 
honor de pertenecer y en la que he tenido 
la hermosa oportunidad de conocer a com-
pañeras y compañeros extraordinarios. 

Una Asociación a la que me incorporé 
hace 44 años a sugerencia de Gregorio 
López Raimundo. 

¡Gracias Gregorio!

Una generació excepcional

JOAN COSCUBIELA

flicte de la seva empresa, d’on molt pro- 
bablement va sorgir la meva vocació per 
ser advocat i el compromís amb CCOO. 
També una bona part de la meva vida per 
sonal, perquè va ser aquesta lluita sindi-
cal la que em va portar a conèixer als que 
després serien els meus sogres, el Ferran 
Salvo, germà de la Maria Salvo i a l’An-
tonia Garcia, amiga intima de presó de la 
nostra Mari, la dona del 36, la “Cionin”,  
per a mi la tieta, que aquest 27 de maig 
ha fet 100 anys.

Sens dubte es tracta d’una gran incògnita 
de la vida, com una dona detinguda amb 
17 anys, torturada fins al límit humà, cas-
tigada per incomprensions dels propis i 
empresonada durant 16 anys ha pogut 
superar tots els obstacles per arribar fins 
aquí. Sobrevivint al dolor de perdre al 
seu germà, a totes les amigues, la seva 
cunyada Toñi, les germanes Claudín, a la 
seva estimada Teresa Pàmies, al Gregori 
i al seu company. 

A més ho ha fet assumint tots els papers 
de l’auca, militant de la JSU i del PSUC, 
activista veïnal, membre dels col·lectius 
de solidaritat antifranquista, pedagoga 
entre els joves de la lluita de la seva ge- 
neració i també administrativa del carrer 
Ciutat. I presidenta d’aquesta Associació 
Catalana d’Expresos Polítics del Fran-
quisme…

Moltes vegades penso que es tracta d’una 
generació inigualable, a la que més que 
fer-li homenatges, la millor manera que 
tenim de reconèixer la seva lluita és man-
tenint viva la seva memòria i dignitat.

de fet durant alguns anys els va transitar. 
Quedar-se orfe de mare al poc de néixer 
l’any 1924 i al carrer amb molt pocs anys 
no és una bona manera de començar a   
viure, però malauradament va ser la vida 
de moltes persones en aquells temps.

Anar a guanyar-se les garrofes -com ell 
deia- a una fàbrica a Alemanya en plena 
segona guerra mundial és un bon màster 
de vida i haver de sortir com a immigrant 
econòmic cap a França l’any 1957 -quan 
jo ja tenia 3 anys- és una prova més de 
com la vida reparteix molt malament les 
cartes. Com ho és haver de viure en un 
quart de casa a la Barceloneta amb al-
tres quatre adults i el seu fill. Hi he pen-
sat molt aquests dies de confinament.

Afortunadament el meu pare es va 
treure de la màniga un comodí que 
algú li va passar, el de la rebel·lió so-
cial i la lluita sindical. El que el va 
portar a participar en la fundació de 
CCOO el 20 de novembre de 1964.

El que per ell va significar perdre la feina 
i ser empresonat dos cops, per a mi va ser 
un factor de socialització que mai podré 
agrair prou. Molta gent de l’Associació 
segur que encara el recordareu perquè va 
estar entre alguns dels seus primers socis.

Aquests dies, amb motiu de la mort d’un 
dels membres del grup de Sant Medir, 
l’Angel Alcázar, he recordat algunes co-
ses. Les visites a la Model, acompanyant 
a la meva mare i àvia, el viatge a Madrid 
per anar al judici davant del TOP. També 
les estades al despatx de Montserrat 
Avilés i Albert Fina per ajudar en el con-

He comentat molts cops amb 
els amics de “Ex Presos” 
la sort que hem tingut al-
gunes persones de poder 
conèixer, viure i aprendre 
d’una generació excep-

cional. Avui vull compartir amb vosaltres 
els sentiments i les emocions que em 
produeix haver gaudit de dues d’aquestes 
persones properes que han estat referents 
ètics per a mi, el meu pare i la tieta Mari.

El “Chitis”, nom pel que se’l coneixia 
abans de passar a ser el Coscu, reunia 
totes les condicions per haver quedat en-
golit pels racons més foscos de la societat, 
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El número 100 de la revista Catalunya Resistent de l’Associació Catalana d’Expresos 
Polítics del Franquisme

ESTER CAPELLA 
Consellera de Justícia 

Entre els darrers mesos de 
1975 i els     inicis de 1976, 
la tensió social i política es-
taven a l’ordre del dia. La 
incertesa dominava un es-
cenari confús. El dictador 

acabava de morir, però la dictadura con-
tinuava amb tota la seva virulència. Es 
detenia els opositors, se’ls torturava i, als 
centres penitenciaris, hi havia un nombre 
considerable de presos polítics. El procés, 
sovint en excés mitificat, de la transició a 
la democràcia no semblava que tingués 
gaires possibilitats de reeixir en aquelles 
circumstàncies realment difícils. 

Tanmateix, hi havia dones i homes que 
no claudicaven dels seus principis de-
mocràtics i de les seves ànsies de can-
vi i progrés. En bona mesura, moltes 
d’aquestes persones coneixien de prime-
ra mà el que significava la repressió fran-
quista i estaven disposats a no permetre 
que la situació de tirania persistís.

A més, van decidir, amb una gran capa- 
citat d’anticipació, que el combat per la 
memòria de l’antifranquisme era fona-
mental per assentar les bases democrà-
tiques d’aquell present encara en litigi 
entre llibertat i dictadura. 

Algunes d’aquestes persones que, en

aquell moment tan complex, actuaven de 
manera tan encertada foren les que van 
fundar l’Associació Catalana d’Expresos 
Polítics del Franquisme (ACEPF).

Per tant, d’una banda, calia atendre les 
urgències del present a fi d’ajudar les 
famílies de les persones que, per motius 
polítics, encara patien empresonament, 
però també advocar per la consecució de 
l’amnistia i denunciar pràctiques opro-
bioses com la tortura exercida amb im-
punitat pels cossos policials de l’Estat. 
De l’altra, l’aposta era preparar el ter-
reny per, en un futur immediat de-
mocràtic, iniciar demandes reparatives 
per a les persones que havien patit pri-
vació de llibertat i, alhora, treballar en 
la construcció històrica d’una memòria 
democràtica amb vocació de futur.

L’ACEPF, en ambdós objectius, ha estat 
exemplar durant aquests més de qua- 
ranta anys d’existència. I, sens dubte, 
una de les millors eines de què ha dis-
posat per difondre i comunicar aquesta                  
voluntat ha estat la revista o butlletí 
Catalunya Resistent. Un òrgan de difusió 
que ha arribat al seu número 100 i que  
ha estat capaç de reflectir moltes de les ac-
cions i propostes destacables de l’As-
sociació. Unes accions que, en molts 
casos, han estat clau per tal d’impulsar

polítiques de memòria democràti-
ca a Catalunya i per esperonar el
el compromís de la Generalitat en l’arti- 
culació i execució d’aquestes polítiques. 

Pensem, només per citar alguns exem-
ples, en les diverses línies d’indemnitza-
cions als presos polítics i presoners de 
guerra, en la gestació del mateix Memo-
rial Democràtic o en l’aprovació de la 
Llei de reparació jurídica de les víctimes 
del franquisme. 

Un profund agraïment, doncs, per aquest 
esforç i persistència de tants anys. 

La capçalera de la revista ja ho diu tot so-
bre l’ànima de l’ACEPF. Fa referència a 
una Catalunya resistent que no transigeix 
davant de cap intent de minar les lliber-
tats i la democràcia. 

És més, des d’aquesta posició en la so-
cietat civil, la fortalesa que es fonamen-
ta en la resistència que tan bé projecta 
l’ACEPF ens estimula a no desistir en la 
restitució de la memòria democràtica. 

Sense cap mena de dubte, un dret de la      
ciutadania i un deure de l’administració 
que represento.

Memòria democràtica i persistència
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IGNASI RIERA

Vaig coordinar l’edició del 
llibre de l’Associació Ca-
talana d’Expresos Polí-
tics, Noticia de la Negra 
Nit. Vides i veus a les pre-
sons franquistes, Barcelo-

na. 2001. Tot i que he passat mitja vida (o 
sigui 40 anys!) treballant en feines edito-
rials, puc garantir que pocs cops m’ha-
vien sotragat tant frases com les paraules, 
gens emfàtiques, dels seus protagonistes.

Uns quants exemples: Maria Salvo, To-
masa Cuevas. Laia Berenguer, Enric Pu-
bill, Miguel Núñez, Joan García Tristany 
o Lluís Martí Bielsa, com a pròleg a tot 
el llistat, que et foradava -i et forada- per 
dins. Com és que el meu país no els té 
presents tothora?

Els relats, a l’engròs i a la menuda, de 
la vida a les presons, sota el signe d’una 
rogijualda, i la mai no condemnada mala 
llet dels sinistres policies que ens inter-
rogaven, amb el vistiplau, de les dites 
‘autoridades competentes’, i sempre amb 
la benedicció de l’Església Catòlica, que 

humiliaven i humiliaven, de paraula i 
d’obra, a persones, elles i ells, pel sot fet 
d’haver estat coherents a una Constitució 
legítima, esborronen. I mereixen conti-
nuar vives i actives, a la nostra memòria, 
si ha de ser democràtica. 

Per elaborar el llibre va caldre ‘buidar’ 
les cintes que contenien els relats orals 
dels seus protagonistes. Com que he pas-
sat moltes hores revisant aquelles cintes, 
sempre m’ha quedat el neguit d’un deure 
no acomplert: el del rol dels personatges, 
que no goso qualificar de secundaris, de 
tot plegat. Em refereixo, ben especial-
ment, a les dones dels empresonats. Com 
s’ho feien per subsistir? 
Com tiraven endavant la família? Per què 
tantes dones van canviar de domicili per 
conviure amb altres dones en paral·lel 
la proximitat a la presó dels condemnats 
pel fet d’haver estat coherents i dignes? 
La tragèdia, crec que massa ignorada, 
d’aquella història tan negra, no l’hauríem 
de recordar amb més èmfasi si volem ser 
persones que creuen en la igualtat i en la 
justícia?
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JAVIER TÉBAR HURTADO
Historiador

La violència política fou un 
fenomen consubstancial a 
la dictadura des dels seus 
orígens. La pràctica de la 
tortura fou una expressió 
més d’aquella violència. 

Els membres de les Brigades Regionals 
d’Informació policial van fer un ús fre-
qüent de la tortura contra els membres 
de l’oposició política i sindical. Manuel 
Vázquez Montalbán publicà un article 
coincidint amb la mort del ex-comissari 
Antonio Juan Creix, un d’aquells perpe-
tradors que ja formen part de la història 
de la infàmia d’aquest país: 
 “La Reforma había absuelto a los dueños 
de los Creix, ¿hubiera sido justo perse-
guir a los criados? Martín Villa me dijo 
en cierta ocasión que la oposición se 
atrevía a pedirle las cabezas de la policía 
política, pero no las de militares e inte-
lectuales cómplices de un mismo estado 
de cosas.

Al fin y al cabo algunos militares se ha-
bían prestado a oficiantes de represiones 
jurídicas y un buen puñado de intelec-

tuales pusieron aquella barbarie en ende- 
casílabos. Pero no utilizaron las manos 
para romper el alma y el cuerpo de los 
reconstructores de la razón: anarquistas, 
comunistas, socialistas, nacionalistas que 
conservarán mientras vivan en su memo-
ria el recuerdo de todos los profesionales 
de la humillación” (El País el 1985, 28-
3-1985).”

Aquesta realitat impune ha estat sovint 
negada o expulsada del discurs públic so-
bre el passat. La persistència de l’enter-
rament del passat és una paradoxa en un 
país ple de fosses comunes. La codifica-
ció d’una particular “cultura del consens” 
tanca la possibilitat de revisar la nostra 
relació amb el passat dictatorial. Respon 
a una forma de concebre la democràcia 
com un punt d’arribada. Però aquest és 
un procés mai del tot finalitzat, un espai 
per construir i per eixamplar de manera
continuada. La democràcia no era ni és 
inevitable, és el resultat de les accions de 
les persones que construeixen una ètica 
democràtica dels canvis.

I Elles?

Reconstructors de la raó democràtica



El passat 23 de gener vaig tenir la sort de poder presentar, acompanyat de molts de vosaltres, un llibre que, 
modestament però amb tota la il·lusió i no pocs esforços, intenta recollir la història de l’Associació Catalana 
d’Expressos Polítics del Franquisme, la vostra història. El començament d’any havia estat especialment 
convuls quant a fenòmens d’una enorme virulència i nefastes conseqüències humanes, mediambientals, socials 
i econòmiques. En pocs dies es van succeir un desastre ecològic al riu Besòs per l’incendi d’una fàbrica a 
Montornès del Vallès, l’explosió d’una planta del complex petroquímic a Tarragona i el temporal Glòria, que 
va deixar enormes extensions anegades. En aquell context de desolació col·lectiva per la pèrdua de vides 
humanes, paisatges i llocs de treball costava trobar la concentració necessària per reivindicar la importància 
de la memòria antifranquista com un valor a preservar. Quin sentit té, al 2020, dedicar temps i esforços a 
conèixer la història d’una entitat creada fa més de quaranta anys per persones que havien estat empresonades 
quaranta anys més enrere?, em preguntava en veu alta aquella tarda a la seu del Memorial Democràtic. Serveix 
d’alguna cosa investigar i difondre el llegat de l’antifranquisme o és, com afirma una part gens menyspreable de 
l’espectre polític i mediàtic del nostre país, “una pèrdua de temps”, “una obsessió malaltissa per reobrir ferides” 
o un viure instal·lats en aquell nostàlgic “contra Franco vivíem millor”? No seria millor dedicar-se a lluitar, 
posem per cas, contra el canvi climàtic?

Poc podia imaginar aleshores que la incòmoda pregunta es repetiria multiplicada exponencialment pocs mesos 
després, quan l’esclat de la crisi del Coronavirus va fer empetitir i oblidar qualsevol altre preocupació anterior. 
Però superat el sotrac inicial, la resposta emergeix nítida i cristal·lina, com les aigües del Besòs després de 
dos mesos d’aturada vírica. La lluita per la llibertat i la democràcia i la lluita per la defensa del medi ambient 
van ser paral·leles, coincidents i compatibles entre sí durant, com a mínim, els darrers anys del franquisme i la 
transició. I com a tals, ambdues van ser reprimides per l’Estat. Tindrà aquesta característica alguna influència 
en el fet que els que neguen el canvi climàtic i critiquen les mesures que intenten pal·liar els seus efectes, neguin 
també el dret ciutadà a la memòria i critiquin les iniciatives destinades a estudiar i dignificar el passat? Vist 
des d’aquesta perspectiva, potser no sigui del tot una pèrdua de temps ni un exercici de pura erudició dedicar-
se en aquests temps de pandèmies a conèixer, difondre i preservar el llegat memorial de les persones que van 
oposar-se a la dictadura.

Ara que la natura torna a posar en tela de judici el model de societat que hem construït d’esquenes a ella, i la 
llibertat ‒sobretot, la col·lectiva‒ es veu amenaçada per l’ús interessat que se’n fa des de determinades postures 
a propòsit aquesta situació, convé recordar aquells homes i dones que des de la foscor de la postguerra van 
esmerçar el millor de si mateixos per sortir d’un pou que no semblava tenir final. En això també el passat 
ens ofereix sàvies lliçons: no perdem l’esperança en un món millor, però tampoc no deixem de lluitar per 
aconseguir-ho.

Ensenyances del passat 
en temps de crisi

CÉSAR LORENZO RUBIO
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del dret de manifestació és el dret de reu-
nió actiu, dinàmic, de grups de persones 
per transitar lliurement per la via pública 
expressant unes opinions. Si, per raons 
fundades en la imperiosa necessitat de 
preservar la salut de les persones, l’estat 
d’alarma suposa una limitació de la lliure 
circulació de persones, la distància física 
de les mateixes, etc., destinada també a 
evitar possibles rebrots de la pandèmia 
que puguin col·lapsar el sistema sanitari, 
la conseqüència és que, sempre en funció 
de la situació sanitària de cada territori 
concret, és raonable que amb la deguda 
ponderació jurídica que exigeix el cas es-
pecífic, el dret de manifestació sigui tem-
poralment no autoritzat. I, per descomp-
tat, no val en contra seva, per exemple, 
l’obscena hipocresia de les apel·lacions a 
la llibertat de manifestació i d’expressió 
com les ocorregudes recentment en un 
carrer de gent benestant de Madrid amb 
el suport de l’escòria política que l’en-
volta, que roman situada en la fase 0 del 
risc sanitari de desescalada establerta pel 
Govern amb el suport de Congrés dels 
Diputats. És a dir, on el risc de contagi 
és encara alt.

En aquests casos aplicar el règim sancio-
nador que preveu la Llei Orgànica 4/2015, 
l’anomenada “llei mordassa” és perfecta-
ment raonable, això al marge dels greus 
problemes de constitucionalitat que en 
alguns dels seus preceptes planteja. Però 
ara el problema no és aquest, sinó que el 
susciten alguns insolidaris i irresponsa-
bles ciutadans de determinades ciutats.

El tema porta també a l’exercici de la 
llibertat d’expressió en aquests temps 
traumàtics en què en la comunicació po-
lítica, tant en els àmbits convencionals 
com a les xarxes socials, les valoracions 

personals sobre el context donen per a 
tot. Alguns casos d’actualitat confirmen 
que l’exercici de la llibertat d’expressió 
pot donar molt de si: des de les mani-
festacions més brillants del pensament 
humà quan la raó com a senyal d’iden-
titat és el fil conductor que les presi-
deix, fins les més miserables de les que 
és capaç d’emetre una persona, passant 
per aquelles altres intranscendents o es-
túpides de les que alguns humans també 
poden ser dipositaris.

És un fet contrastat que les xarxes socials 
han facilitat les possibilitats que la ciu-
tadania s’expressi sobre els temes més 
diversos. Si bé, objectivament, consti-
tueixen una excel·lent plataforma d’ex-
pressió i participació, també s’han con-
vertit en un camp adobat per autèntics 
despropòsits dialèctics i morals o puerils, 
quan no patètics moments de presumpta 
glòria individual. La pandèmia de CO-
VID-19 és un bon banc de proves d’ai-
xò. Circumstància aquesta que obliga a 
recordar alguns criteris jurisprudencials 
sobre què és el que protegeix la llibertat 
d’expressió.

Pel que fa als sistemes democràtics vi-
gents, el plantejament de la llibertat 
d’expressió quan aquesta se situa en el 
terreny de l’excés gratuït no sempre ha 
d’estar subjecta a la immediata resposta 
penal. Cert, la llibertat d’expressió no 
és omnímoda. El límit a l’expressió mi-
serable és un i infranquejable: la incita-
ció directa a la violència amb amenaces. 
Fora d’això, és preferible que la societat 
conegui als seus miserables i en tregui les 
conseqüències.

MARC CARRILLO
Catedràtic de Dret Constitucional
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Els drets d’expressió i manifestació en temps de 
pandèmia

La situació de pandèmia mun-
dial ha plantejat la qüestió 
de l’adequació de la respos-
ta de l’Estat democràtic per 
fer-hi front i els seus efectes 
sobre la garantia dels drets 

i llibertats, pilar essencial de l’Estat de 
dret.

El dret de manifestació. Recentment, 
amb motiu de l’1 de maig, diversos tribu-
nals ordinaris s’han pronunciat en sentit 
divers sobre la celebració de manifesta-
cions amb motiu de la festa internacional 
dels treballadors, avalant o desautoritzant 
la seva celebració. El Tribunal Constitu-
cional va decidir no admetre a tràmit un 
recurs d’empara d’un sindicat, confir-
mant la decisió d’un jutjat de Vigo en el 
mateix sentit d’avalar que en les actuals 
circumstàncies sanitàries la prohibició 
d’una manifestació estava justificada.

Cal no oblidar que el contingut essencial
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cias para su salud y la de sus hijos, Con-
sejos de Guerra compuestos por militares 
afines a los sublevados que celebraban 
juicios carentes de garantías, aplicación 
masiva de la pena de muerte, Tribunales 
Especiales, el TOP, constituido por jueces 
y magistrados franquistas para perseguir 
y condenar por el ejercicio de los dere-
chos humanos y así sucesivamente. Y,  
además, las personas ilegalmente deteni-
das, asesinadas y enterradas clandestina-
mente. Los desaparecidos. En 2008, se 
calculaban en 114.226. Según fuentes de 
la ONU son muchas más.

La categoría de Crímenes contra la Hu-
manidad de los cometidos por los suble-
vados desde el inicio de la guerra civil y 
durante la dictadura no permite ninguna 
duda. El carácter de delitos planificados 
desde el Estado y su alcance masivo, exi-
girían aún su investigación judicial penal 
y, cuando fuera posible, la persecución 
de sus responsables.

Otra grave injusticia de la dictadura 
que permanece intacta es la validez de 
las sentencias dictadas por Consejos de 
Guerra, Tribunales Especiales y el TOP. 

La Ley de 2007, dio un tímido paso en

Hay quienes están empeña-
dos en desconocer o que 
se olvide de nuestra me-
moria lo que significó 
la dictadura; pero nadie 
debe ignorar que du-

rante ese periodo histórico España estu-
vo gobernada por una dictadura donde, 
como dijo Julián Casanova, la violencia 
era la “médula espinal” del régimen. 

Y ello se tradujo en los siguientes 
“hechos”: detenciones militares o poli-
ciales indefinidas y sin ninguna clase 
de garantías, torturas de mayor o menor 
crueldad, un régimen penitenciario de 
extrema dureza, especialmente para las 
mujeres que sufrían mayores consecuen-

relación a esta cuestión, al declarar que 
los tribunales franquistas eran “contra- 
rios a derecho” y declarar que los pro-
cesos celebrados por los mismos y las co-      
rrespondientes sentencias eran “radical 
mente injustas” y, por tanto, “ilegítimas”.
El TS, cuando se recurrió al mismo, 
para obtener la declaración de nulidad 
de dichas sentencias lo rechazó reitera- 
damente, eso sí, con algunos votos mi-
noritarios que describían la barbarie de 
dichos procesos y sentencias, como lo 
razonó un magistrado en la condena a 
muerte de Julián Grimau. 

Continúa, pues, pendiente la plena re-
habilitación jurídica de las víctimas del 
franquismo, con una ley que acuerde, sin 
más demora la anulación de dichas sen-
tencias y la «inocencia» de los condena-
dos, cumpliendo, por fin, lo que exigió el 
Relator de la ONU el 22/7/2014.

Son muchas más las consecuencias 
gravemente lesivas a los derechos hu-
manos de los cuarenta años de dictadura. 

Pero que conste que no habrá un cambio 
político real en nuestro país sobre el ol- 
vido y el desamparo legal de las víctimas 
del franquismo. 

CATALUNYA RESISTENTS E G O N  T R I M E S T R E  D E L  2 0 2 0  /  N Ú M E R O  1 0 0

La nostra companya Teresa 
Alonso va rebre el pas-
sat dia  9 de maig, a casa 
seva, de mans d’una dele-
gació del consolat rus, una 
medalla commemorativa 

de la seva participació en la resistència 
al setge alemany a Leningrad durant la II 
guerra mundial. 

Pocs dies després va rebre un escrit del 
president de la Federació Russa, Vladimir 
Putin, agraint-li la seva participació en 
la lluita contra la invasió alemanya i fe-
licitant-la per la seva contribució en la 
victòria final sobre el nazi-feixisme.

Medalla de la Federació Russa a Teresa Alonso

La dictadura franquista continúa impune

EDITORIAL

Teresa Alonso



Commemoració del 75è aniversari 
del final de la II Guerra Mundial

El passat 8 de maig, com cada any es va celebrar a Barcelona, davant del monument als caiguts por la llibertat, 
un acte de commemoració del final de la segona guerra mundial. 

Donades les circumstàncies de confinament per COVID en que ens trobàvem, l’acte es va dur a terme sense 
públic i només van intervenir en Roger Torrent, President del Parlament de Catalunya i en Carles Vallejo, 
President de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme que també representava a l’Amical 
d’Antics Guerrillers. 

L’acte es va emetre en streaming pel canal de televisió del Parlament de Catalunya.

En la seva intervenció, en Carles Vallejo va recordar als republicans espanyols forçats a l’exili després de tres 
anys de guerra, que no van dubtar en unir-se des del primer moment a la Resistència, a l’exèrcit roig o al de la 
França Lliure i que amb els seus blindats amb els noms de les batalles de Madrid, Guadalajara, Brunete i Ebre 
foren els primers en entrar a París.

Els republicans espanyols estaven convençuts de que amb la seva contribució a l’alliberament d’Europa, els 
exèrcits aliats continuarien més enllà dels Pirineus; malauradament els interessos d’EEUU i del Regne Unit 
ho van impedir de tal manera que la dictadura franquista va perdurar 40 anys.
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President Quim Torra i Carles Vallejo, President Associació Catalana Expresos Polítics del Franquisme



Reproduïm  pel seu interès l’editorial del But-
lletí d’informació i comunicació de l’Amical 
de Mauthausen i altres camps i de totes les 
víctimes del nazisme d’Espanya, correspo-
nent al mes de maig d’enguany i dedicat de 
manera extraordinària al 75è alliberament 
dels camps nazis.

Durant aquest any commemorem el 75è aniversari de l’alliberament dels camps nazis, on van estar reclosos gairebé 10.000 
republicans espanyols, que van ser castigats amb el treball esclau i la mort per la seva condició de lluitadors antifeixistes, al 
costat de centenars de milers de ciutadans, homes i dones, procedents de tots els racons d’Europa.

El 27 de gener, organitzat pel Museu/Memorial d’Auschwitz es va retre homenatge a les víctimes de l’Holocaust. Als actes 
van ser convidats i van participar uns dos-cents supervivents i més de seixanta caps d’Estat i de Govern de tot el món. La 
delegació oficial espanyola va estar formada pels Reis d’Espanya, la ministra d’Assumptes Exteriors, Doña Arancha González 
Laya, l’ambaixador d’Espanya a Polònia, Francisco Javier Sánchez Sanabria i el Director de l’Institut Cervantes a Cracòvia 
Don Fernando Vara del Rey. Per primera vegada, una representació de l’Amical de Mauthausen i altres camps va ser-hi present 
de manera oficial, convidada com a associació que agrupa els deportats republicans espanyols i acompanyada en tot moment 
pels representants del Museu/Memorial d’Auschwitz, per recordar i honorar els espanyols que van penar allà. Aquest acte, i la 
participació als organitzats en tots els racons d’Espanya amb motiu del Dia Internacional de l’Holocaust i de Prevenció de Crims 
contra la Humanitat realitzats en el mes de gener, eren el punt de partida per organitzar i estar presents en els multitudinaris 
actes d’homenatge en els diferents camps amb l’objectiu de mantenir viu el record de les víctimes del nazisme, per reafirmar el 
compromís de la seva memòria, així com la pervivència dels valors que van defensar i pels que van assumir riscos inimaginables 
i van pagar un altíssim preu. 

La pandèmia mundial de la COVID-19 ha impedit la realització d’aquests actes, preparats durant molt de temps, amb les 
característiques previstes, la qual cosa ha obligat a una adaptació d’acord amb les circumstàncies, per la limitació de moviments 
i la prohibició de les concentracions multitudinàries. La nostra associació havia participat en l’organització de les cerimònies 
programades a Sachenhausen, Buchenwald i a Mauthausen i Gusen, on havíem de viatjar unes 200 persones, amb familiars i 
estudiants procedents de diversos llocs de l’Estat. Amb estupor i pena hem hagut de suspendre el viatge quan tot estava preparat 
i reservat. Una de les particularitats de la commemoració de l’actual any 2020 era retre homenatge a Francesc Boix Campo, atès 
que es compleixen 100 anys del seu naixement, i a tots els companys que van col·laborar per salvar les imatges testimoni de les 
atrocitats perpetrades al camp. Confiem que al llarg de l’any podrem trobar altres fórmules per retre’ls reconeixement. 

Un altre projecte ajornat ha estat “El tren dels 1.000” en què joves procedents de tot Europa, partien des de Brussel·les el 5 
de maig per visitar els camps d’Auschwitz i Birkenau i participaven en una cerimònia davant el Monument Internacional de 
Birkenau, símbol dels 1.100.000 jueus, romanís, sinti i homes i dones de totes les condicions assassinats en aquell camp. En 
aquest viatge participaven 15 alumnes de l’Institut Francisco de Goya de Barcelona, adherit a la Xarxa “Mai Més” de l’Amical 
de Mauthausen.

També, durant aquestes setmanes, en nombroses localitats s’havien programat jornades de record, en haver-se instituït oficialment, 
per part del Govern d’Espanya, el 5 de maig com a dia dedicat a la memòria de la deportació. La major part d’elles s’han ajornat 
per realitzar-les en un altre moment en què la situació ho permeti, i d’altres s’han realitzat de forma virtual. Amb aquest Butlletí 
especial, l’Amical de Mauthausen i altres camps vol sumar-se al record d’aquelles jornades viscudes amb intensitat pels qui van 
aconseguir arribar vius al dia de l’alliberament. Per això hem seleccionat diversos testimonis de supervivents, homes i dones, 
que ens han transmès les intenses sensacions viscudes durant aquells dies en què l’alegria de l’alliberament es veia entristida pel 
patiment acumulat i per la constant presència de la mort fins a l’últim moment.

Enllaç a l’article de Rosa Toran Un recorrido por la liberación de los campos nazis hasta Mauthausen, el último campo liberado, 
publicat a La voz de la República. 
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Los servicios secretos de EE. 
UU. llamaron “antifascistas 
prematuros” a las personas 
que vinieron a España du-
rante la Guerra Civil para 
luchar contra el fascismo y 

el nazismo. Sólo por ello eran sospecho-
sos de ser ‘comunistas’, al hacerlo antes 
del inicio de la Segunda Guerra Mundial. 
Tras la guerra española, siguieron con 
su labor antifascista durante la Mundial. 
Muchos republicanos y republicanas de 
España hicieron igual.

Sin embargo, no todos los y las “antifas-
cistas prematuros” vinieron a España a 
combatir. Muchas personas ayudaron a 
la República desde sus países. Un gran 
ejemplo fue la francesa Cécile Rol-Tan-
guy, nacida en 1919. Su muerte el pasado 
8 de mayo, a los 101 años, debilitada por 
la COVID-19, ha coincidido con el día en 
que 75 años antes se habían rendido los 
alemanes al ejército soviético.

Ella y su marido, Henri Rol-Tanguy, 
fueron, sin duda, dos antifascistas pre-
maturos. Fueron figuras de la resistencia 
francesa contra la ocupación alemana de 
Francia y antes habían estado implicados 
profundamente en el apoyo a la Repú-
blica española. Con 17 años de edad, en 
1936, Cécile trabajaba en la CGT y for-
maba parte del Comité de Ayuda a la Es-
paña Republicana. 

En ambos lugares coincidió con Henri 
Tanguy, de 28 años, activista sindical co 
munista, que pronto se alistó como vo-
luntario en las Brigadas Internacionales. 
Fue comisario político de la XIV Briga-
da, donde fue herido. Cécile le fue en-
viando cartas. Al regresar Henri en 1939, 
se casaron.

Muy poco después, el 1 septiembre, se 
iniciaba la Segunda Guerra Mundial y 
entre mayo y junio de 1940 Francia caía 
ante el empuje alemán. Henri fue envia-
do al frente y su familia perdió el con-
tacto. Cécile tuvo entonces una hija, que 
falleció al poco. Su padre fue arrestado 
por comunista ese mismo 1940 (murió en 
Auschwitz en 1942). Cécile no se hun-
dió: “No me quedaba nada”, dijo una vez. 
“Mi padre había sido arrestado, no sabía 

ALFONSO LÓPEZ BORGOÑOZ

dónde estaba mi marido y había perdido a 
mi hija. ¿Qué podía detenerme?”

Cécile, al regresar Henri en agosto de 
1940, empezó a colaborar con él en la re-
sistencia contra la ocupación. 

Él fue uno de sus jefes militares y adoptó 
el seudónimo de “Rol”, en recuerdo de su 
compañero brigadista Theo Roll, muerto 
en la guerra de España. Cécile escribía 
pasquines en favor de la Francia Libre y 
actuaba como agente de enlace, mante-
niendo unida la red de resistencia. Con 
las fuerzas aliadas cerca, el 19 de agosto 
de 1944 Henri firmaba la orden de insu- 
rrección. El 24 de agosto al anochecer, la 
compañía conocida como La Nueve, con 
144 españoles, entraba en París para re-
forzar a la resistencia en la ciudad. Al día 
siguiente, con la llegada de las tropas del 
general Leclerc, Henri Tanguy recibía la 
rendición de las fuerzas alemanas. Como 
reconocimiento a su labor en la guerra, el 
27 de agosto Cécile era recibida por De 
Gaulle, junto con una veintena de jefes 
de la resistencia. Fue la única mujer. Te-
nía sólo 25 años.

Henri en 1970 adoptó oficialmente el 
apellido Rol-Tanguy, apellido que tam-
bién fue el de Cécile a partir de ese 
momento. Tras la muerte de Henri en 
2002, Cécile fue nombrada Presidenta 
de la Association Nationale des Anciens 
Combattants de la Résistance y Presiden-
ta de Honor de Amis des Combattants 
en Espagne Républicaine/ Amicale des 
Volontaires en Espagne Républicaine.

Seguía activa y el año pasado, con cien 
años, participó en la inauguración del 
Museo de la Resistencia en París y en los 
actos del 75 aniversario de la liberación 
de la ciudad. 

Obtuvo a lo largo de su vida algunas de 
las más altas distinciones del estado fran-
cés. Como se indica en el comunicado de 
su familia, Cécile “Sólo aceptaba estas 
condecoraciones en homenaje a todas las 
mujeres en la sombra, engranajes indis-
pensables de la lucha clandestina. A las 
deportadas, a las internadas, a todas las 
asesinadas por el enemigo y sin embargo, 
tan a menudo olvidadas en la hora de la 
victoria. A todas las mujeres que, como 
ella, una vez terminada la guerra, simple-
mente retomaron su lugar.”
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El recuerdo de Cécile Rol-Tanguay (1919-2020)

Amical de les Brigades Internacionals

Cécile Rol-Tanguay i Henri Rol-Tanguy
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El 8 de maig de 1945 la guer-
ra a Europa havia acabat i el 
feixisme havia estat derrotat 
a tots els fronts de batalla. 
La bandera soviètica oneja-
va al Reichstag de Berlín. 

Era un gran dia que culminava anys 
de lluites i patiments, d’horror i mort. 
Aquella terrible guerra que el nazi-feixis-
me havia desencadenat va deixar el vell 
continent convertit en un devastat camp 
de runes, materials i també morals, on 
milers de refugiats vagaven sense rumb 
ni esperança enmig ciutats destruïdes. El 
feixisme no era un ideologia més entre 
d’altres.

Representava la negació de tots els va-
lors humanitaris i democràtics construïts 
des de la Il·lustració del segle XVIII i la 
seva culminació política amb la Revolu-
ció Francesa i la Declaració dels Drets de 
l’Home. 

El feixisme barrejava la pitjor ideologia 
obscurantista i de menyspreu per la dig-
nitat humana amb una fascinació malal-
tissa en la capacitat de domini de la tèc-
nica sobre el món.

Davant d’aquella barbàrie d’expansionis-
me imperialista i de guerra d’extermini es 
van aixecar per tot Europa dones i homes 
que, en nom dels valors de la democràcia, 
de la llibertat i la igualtat, de la dignitat i 
la fraternitat humanes, no volien acceptar 
la nova esclavitud que se’ls imposava. 

Per tot el continent va sorgir un moviment 
imparable, hereu universal del millor de 
la història humana. Perquè era just això 
el que aquella lluita a mort dirimia, allò 
que estava en joc. Si vencien les forces 
del racisme, de l’ultranacionalisme, de 
l’opressió social, de la injustícia, les dels 
vencedors de sempre, o si guanyaven 
aquelles que defensaven la pau, la justí-
cia, la igualtat, l’agermanament de tots 
els éssers humans. 

Una humanitat lliure i igual o una huma-
nitat on una autoanomenada “raça supe-
rior” esclavitzava a la resta.

RAÜL VALLS

No seria just que, al costat dels milions 
de soldats soviètics, americans, britànics, 
canadencs... que van lluitar i morir per 
derrotar els exèrcits de l’Alemanya nazi 
i dels seus aliats feixistes de tot Europa, 
no recordem a tots aquells lluitadors an-
tifeixistes.

Molts d’ells ja havien combatut a la 
Guerra d’Espanya, primer i llegenda-
ri combat d’aquella resistència heroica. 
Milers d’ells van perdre la seva vida a 
les muntanyes, a les ciutats, als camps de 
concentració. Amb gest orgullós, segurs 
de la justesa de la seva causa, miraven 
cara a cara als seus executors. A aquells 
que creien que les bales i les matances 
podrien extingir aquella onada de digni-
tat humana.

Per que precisament és la dignitat dels 
pobles el que la resistència guerrillera 
va preservar. En una guerra devastadora 
on la victòria final només podia arribar 
gràcies al desencadenament de forces 
destructives fins llavors inimaginables, 
les diferents resistències van esdevenir 
reductes de la consciència humana. Des 
d’aquells que en un petit amagatall im-
primien pamflets per encoratjar la llui-
ta, els enllaços i correus que amb pacífi

ques bicicletes recorrien camps i camins, 
els maquis i sabotejadors que cada dia 
s’enfrontaven amb minses armes a una 
maquinària de guerra que els podia es-
clafar en qualsevol moment, escriptors 
composant poemes que eren llançats des 
d’avions, combatents jueus al Ghetto de 
Varsòvia que decideixen lluitar i triar 
com moriran, dones obligades a treballar 
per l’enemic que sabotejaven la produc-
ció d’armes per minvar la capacitat des-
tructiva dels exèrcits nazis. Tota aquesta 
gent i molta més, per tot el continent, 
representava la dignitat humana que no 
es rendeix davant la injustícia i l’opres-
sió. Aquesta resistència va contribuir a la 
derrota militar però, sobretot, a la derrota 
moral del nazi-feixisme.

Aquella diada del 8 de maig de 1945 
llampega avui en la foscor per recordar-
nos que els vells projectes d’emancipa-
ció, pels que aquells combatents van 
lluitar i morir, encara s’han d’assolir. No 
fallem als nostres guerrillers. Seguim la 
lluita contra el feixisme!

CATALUNYA RESISTENT 16

8 de maig, el dia de la victòria i la dignitat

L’enllaç. Butlletí de l’amical d’antics 
Guerrillers de Catalunya

Francesc i Miquel Serrat amb altres 
guerrillers a Toulouse el 1944, 8 dies abans 
de l’operació de la Vall d’Aran

Berlin 9 de maig de 1945

Ens veiem al Butlletí 101!


